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طيلة هذا املشوار ليتكلل  إياهمحين سبحانه وتعاىل و شكره على العزمية و الصرب الذي من بعد محد اهلل
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 ب 

 : دمةقم
 فحسب،بل العتباره قانونيا   متطلبا   لكونه احلسابات ليس مدقق عمل أمهية تنبع       
 االختصاص جهات و يبقى على.املتخصص والعمل واحليادية والنزاهة باألمانة تتعلق ضرورة

 مدقق وإعطاء إلتاحة بوسعهم فعل ما العالقة وذوي الشركات إدارة وحىت جمالس والقوانني
تتجلى  لكي واسعا   الطريق إفساح حرية،و بكل العمل له تكفل كافية احلسابات مساحة

 وآليات تنظيمها االقتصادية يف األنشطة شهدته ما وبعد لذا .وحياديته ونزاهته أمانته
 وبني اإلدارة لسوأعضاء جم رئيس بني كواسطة يعمل مدقق احلسابات عملها،أضحى

 لإلدارة النصح يقدم نفسه يف الوقتو  الشركة، حالة على إطالع املتعاملني أجل الشركة،من
 يف هبا يقوم اليت طريق التدقيق عن حتدث قد اليت التالعباتو  تصحيح األخطاء هبدف
 .خاصة إجراءات وسائل باالعتماد على الشركة
 تقدم ورقي الوحدات االقتصادية واجملتمع، يف من هنا تلعب مهنة التدقيق دورا هاما      

قد نشأت احلاجة إىل خدمات التدقيق من قبل العديد من األطراف وذلك بسبب وجود و 
تعارض يف املصاحل بني املسئولني عن إعداد وتقدمي املعلومات احملاسبية ومستخدمي القوائم 

املدقق واليت متثل سند أساسي  ويف إطار هذا تأيت مهام.تضمن هذه املعلوماتاملالية اليت ت
على  لثقة املستثمرين يف املعلومات املالية وغري املالية مبا تضفيه عملية التدقيق من مصداقية

ولكن بعد الفضائح املالية واالهنيارات اليت حصلت وإلقاء اللوم  .القوائم والتقارير املالية
مي القوائم املالية الذين بدئوا على شركات التدقيق وهو ما أثار خماوف كبرية لدى مستخد

يف التشكيك يف طريقة عمل املدقق ومدى مسؤوليته عن اهنيار الشركات وبدأت التساؤالت 
 . حول مدى فعالية جودة اخلدمات اليت يقدمها املدقق



                                                                                                                               
 

 ج 

لقيام ا حنو التوجه إىلاملهتمني يف هذا اجملال الباحثني و  قادتكل هذه الظروف        
إىل التقليل من هذه املشاكل والعمل على إضفاء املزيد من املصداقية  بالدراسات اهلادفة

والثقة على عمل املدقق من خالل االعتماد على طريقة أو وسيلة موضوعية للحكم على 
 .جودة التدقيق وقياسها

 :الدراسة مشكلة
 يف الوقت خاصة أمهية ذو أمرا وقياسها جودة التدقيق مؤشرات حتديد مشكلة تعد       
 العامل، على مستوى كربى الشركات من عدد يف مالية مشاكل ظهور بعد ذلكو  احلايل،

وقد أثريت عدة تساؤالت حول الدور . عمل املدقق وجودة مبصداقية ارتبط الذي األمر
مدى جودة خدمات التدقيق املقدمة و  احلد من هذه الظواهر،الذي تلعبه مهنة التدقيق يف 

ما سبق فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول السؤال الرئيسي ويف ضوء .  من طرف املدقق
 :األيت
 ما هي المؤشرات التي يمكن اعتمادها لقياس جودة التدقيق في الجزائر؟     

 :األسئلة الفرعية اآلتية لؤ استويتفرع عن هذا ال
 ما مدى إدراك املهنيني يف اجلزائر ألمهية قياس جودة التدقيق؟ -
 يف اجلزائر ملؤشرات قياس جودة التدقيق املقرتحة؟ ما مدى تأييد املهنيني -

بني اجتاهات   α≤5% هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية -
 أفراد العينة حول أمهية قياس جودة التدقيق تعزى إىل املتغريات الشخصية

 ؟  (املؤهل،الوظيفة،اخلربة)
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بني اجتاهات أفراد  α≤5% املعنويةهل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
العينة حول املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر تعزى إىل املتغريات 

 ؟  (املؤهل،الوظيفة،اخلربة)الشخصية 

 : فرضيات الدراسة

الذكر،مت االعتماد  السابقة الفرعية والتساؤالت الرئيسية اإلشكالية على اإلجابة سبيل يف 
 : يات التاليةعلى الفرض

 .ال يدرك املهنيون يف اجلزائر أمهية قياس جودة التدقيق:Ho1 الفرضية األولى

 .ال يؤيد املهنيون يف اجلزائر املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق: Ho2 الثانيةالفرضية 
 α≤5% ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية:Ho3 الثالثةالفرضية 

اهات أفراد العينة حول أمهية قياس جودة التدقيق تعزى إىل املتغريات الشخصية بني اجت
 ؟  (املؤهل،الوظيفة،اخلربة)

 α≤5% ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية:Ho4 الرابعةالفرضية 
عزى إىل بني اجتاهات أفراد العينة حول املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر ت

 (.املؤهل،الوظيفة،اخلربة)املتغريات الشخصية 

 :أهمية الدراسة
ذلك نظرا و  ر يف تطوير جودة عملية التدقيق،تأيت أمهية الدراسة ملا هلذا املوضوع من أث

وبالرغم من االهتمام الواسع . ألهنا تقوم على أساس اقرتاح مؤشرات لقياس جودة التدقيق
لذا فإن . مل ينل نصيبه من البحث والدراسة بالصورة املطلوبة مبوضوع جودة التدقيق إال انه
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هذه الدراسة مبا ستكشفه من نتائج وما سيبىن عليها من توصيات ميكن االستفادة منها 
سواء من قبل مكاتب التدقيق أو اهليئات املنظمة للمهنة مبا يساهم يف تطوير وظيفة التدقيق 

 .ليهاوحتسني جودة أدائها وإحكام الرقابة ع
  :أهداف الدراسة 

 :تسعى هذه الدراسة اىل حتقيق األهداف التالية

 .إبراز أمهيتها وأهدافهاالتعرف على مفهوم جودة التدقيق،و  -

عملية  جودة على احلكم أو لتقييم املختلفة والزوايا للجوانب حتليلية دراسة إجراء -
 . التدقيق

والوصول هبا إىل املستوى  املسامهة يف التعرف على كيفية حتسني جودة التدقيق -
 .املطلوب

 ذات الصلة يف جمال قياس جودة واجلهات املهنية استعراض أهم إصدارات املنظمات -
  .التدقيق

التدقيق بغية الوصول إىل مؤشرات  عملية يف جودة تؤثر اليت املختلفة العوامل دراسة -
 . لقياس هذه اجلودة وتقييم عمل املدقق

يف اجلزائر ألمهية قياس جودة التدقيق وتأييدهم للمؤشرات  معرفة مدى إدراك املهنيني -
 .املقرتحة

 :حدود الدراسة
 .متت الدراسة يف اجلزائر:الحدود المكانية -

 .2115مت اجراء الدراسة التطبيقية خالل سنة :الحدود الزمانية -
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 :ومصادر البيانات الدراسةمنهج 
 التحليلي تخدام املنهج الوصفيلتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياهتا،مت اس      

لعرض اجلوانب املتعلقة بالتدقيق وجودة التدقيق وذلك باالعتماد على الدراسات واألدبيات 
اليت تناولت هذا املوضوع،أما فيما يتعلق باجلانب امليداين فقد مت استخدام املنهج 

ومات اليت ختص ويف مجع البيانات واملعل. اإلحصائي وذلك من اجل حتليل بيانات الدراسة
 : املوضوع مت االعتماد على املصادر اآلتية

مت االعتماد على الكتب،اجملالت العلمية،رسائل املاجستري و :بالنسبة للجانب النظري-
 .الدكتوراه،الدراسات السابقة،باإلضافة إىل استخدام شبكة االنرتنت

ا على أصحاب فقد مت تصميم استمارة استبيان وتوزيعه:بالنسبة للجانب العملي-
 الربنامج خالل من الالزمة اإلحصائية االختبارات استخدام مت كما مكاتب التدقيق،

 .الدراسة فرضيات والختبار البيانات لتحليل (SPSS)اإلحصائي 

 :الدراسات السابقة 

تعترب هذه الدراسة من أوائل الدراسات اليت حبثت يف :DeAngelo1981دراسة  -
جودة التدقيق العالقة ما بني "ؤثرة عليها،و اليت تدور حول جودة التدقيق والعوامل امل

إىل دراسة مدى تأثري حجم  هدفت الباحثة من خالهلاحيث ،"وحجم شركة التدقيق
ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث أن . مكاتب التدقيق على جودة التدقيق

 .هناك عالقة اجيابية بني حجم مكاتب التدقيق وجودة التدقيق
 للمحيط ميدانية املالية دراسة جودة املراجعة خصائص"بعنوان :1111دراسة حميد  -

 جهات آلراء ثالث يف دراسته الباحث اعتمد ،حيث"السعودية اململكة العربية يف املهين



                                                                                                                               
 

 ز 

 لتحديد وذلك .املسامهة الشركات املاليون يف واملديرون واملستثمرون املدققني:  هي
 استبانه توزيع طريق ذلك عن السعودية، املسامهة ركاتيف الش التدقيق جودة عملية
 خارجيا ،و أرسلت مدققا    (39)من  عينة مت إرساهلا إىل  متغريا( 51)مكونة من 

 األوراق حمافظ إدارة عن مسئولني أو األسهم تداول مكاتب مديري إىل نسخة (81)
العوامل  أثر حظةمال إىل الدراسة وقد خلصت. مايل مديرا( 68) إىل املالية،إضافة

 والتدقيق،توافر احملاسبة مبعايري العمل فريق إملام اخلربة عامل :التدقيق جودة على اآلتية
 بأية تتعلق املكتب على قضايا وجود عدم، الداخلية الرقابة املدقق،فحص لدى النزاهة

 .خمالفات تذكر

 احلسابات تدقيق مكاتب يف رقابة اجلودة تطبيق مدى" بعنوان:1111 دهمش دراسة -
 كاف إدراك التدقيق مكاتب لدى يوجد:يأيت ما وخلصت الدراسة إىل، "األردن يف

 املكاتب هذه و أمهيتها،و تقوم التدقيق يف اجلودة رقابة ضوابط وتطبيق إتباع ملفهوم
 العينة،ال من  79% إىل 60% يف التدقيق أعمال جودة رقابة ضوابط وتطبيق بإتباع

 أو املكتب حجم اجلودة باختالف رقابة ضوابط كافة وتطبيق إتباع درجة ختتلف
 باختالف اجلودة،و ختتلف برقابة خاص قسم أو وجود عاملي تدقيق مبكتب ارتباطه
 تطور عدم:هي التدقيق أعمال جودة رقابة تطبيق معوقات وأن أكثر .التأسيس تاريخ
 نظام إتباع أمهية إدراك بعدم إىل االعتقاد يدعو الذي األمر األردن يف التدقيق مهنة
 .للجودة رقايب

العوامل "جاءت هذه الدراسة حول :1116Malon and Robertsدراسة  -
،حيث هدفت هذه "املتعلقة باخنفاض جودة التدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية

الدراسة إىل تطوير منوذج شامل من العوامل اليت تبني االخنفاض يف جودة التدقيق يف 
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وقد توصل الباحث إىل أن . العالقة بينهما وبني اخنفاض جودة التدقيقأمريكا،و دراسة 
هناك عالقة ارتباط سلبية بني بعض العوامل املتعلقة باخلصائص الشخصية للمدقق و 

كما أن هناك عالقة ارتباط سلبية أيضا بني إجراءات رقابة . بني اخنفاض جودة التدقيق
 .قاجلودة املطبقة وبني اخنفاض جودة التدقي

مراقب  أداء جودة يف بعض العوامل أثر بعنوان قياس:  1117دراسة طلبة  -
الدراسة  هذه عمان،هدفت سلطنة يف التدقيق على مكاتب ميدانية دراسة:احلسابات

 العلمي،طول اخلربة،التأهيل :املدقق أداء على جودة التالية العوامل تأثري مدى بيان إىل
 التدقيق،نسبة األتعاب،درجة ساعات بالعميل،عدد احمتفظ املدقق فيها اليت يظل الفرتة

 املدققني من عينة على استبانه 71بتوزيع  الباحث وقام .املكاتب بني املنافسة
 عوامل هلا إىل السابقة العوامل تصنيف إىل الدراسة هذه وقد توصلت. للمهنة املمارسني

 ذات وعوامل التدقيق عاتالعلمي وسا والتأهيل اخلربة مثل اجلودة مستوى يف اجيايب أثر
  .واملنافسة السنوات واألتعاب عدد مثل سليب تأثري

 الدراسة هذه هدفت."املراجعة احملددة جلودة اخلصائص "بعنوان :1111دراسة راضي  -
 ،(املدققني)اخلدمة مقدمي نظر وجهة من يف مصر املراجعة جودة حتديد خصائص اىل

 من نتائجها ،و املستفيدين(املنشآت بعض يف املالية اإلدارات مديري) وطاليب اخلدمة
 استبانه بتوزيع الباحث قام حيث ،(خدمات التدقيق من املستفيدين من جمموعة)

 وخلصت .التدقيق جودة على العوامل من أثر جمموعة حتديد من هؤالء عليهم،و طلب
دفة،و  املسته الفئة باختالف هذه العناصر لبعض النسبية األمهية اختالف إىل الدراسة

 املرفوعة ضد القضائية املكتب،السمعة،الدعاوى حجم :هذه العناصر ضمن من كان
 اليها ينتمي اليت الصناعة يف مراجعة املكتب خربة باملعايري املهنية، املكتب،االلتزام
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خبدمات  العميل،القيام مع اجليد رقابة للجودة،االستقاللية،االتصال نظام العميل،وجود
 التكنولوجية العميل،اإلملام بالتطورات مع املدقق ارتباط مدة ولللعميل،ط استشارية
 .املكاتب بني واملنافسة

 على بالعميل االحتفاظأثر طول فرتة " بعنوان  :Vanstraelen 2000اسة در -
 جودة على التالية العوامل أثر إىل بيان الدراسة هذه هدفت ،"التدقيق جودة

العميل  التدقيق،و وضع املكتب،و أتعاب االحتفاظ بالعميل،و حجم فرتة:التدقيق
 بالعميل فرتة االحتفاظ ازدادت كلما أنه الدراسة هذه نتائج أهم من وكان. املايل

 أن التدقيق،كما جودة على نظيف،مما ينعكس سلبا تقرير إصدار احتمالية ازدادت
 .التدقيق جودة أثرا  على األخرى للعناصر

 Auditor Industry Specialization"بعنوان :Dunn et al 2000دراسة  -

and Client Disclosure " من أثر جمموعة قياس إىل هدفت هذه الدراسةوقد 
 هذه معينة،وقد خلصت صناعة يف التخصص ضمنها ومن التدقيق جودة على العناصر
 أعلى جودة مستوى معينة،حيققون صناعة يف املتخصصني املدققني أن اىل الدراسة
 اإلملام إىل إضافة نفسها الصناعة يف اجليدة السمعة على افظةاحمل يف رغبتهم بسبب
  .الصناعة مبشكالت الكايف

 األردن يف احلسابات تدقيق جودة مستوى تقييم"تناولت :2111حميدات  دراسة -
 وبعض التدقيق جودة بني العالقة اختبار إىل الدراسة هذه هدفت".هلا احملددة والعوامل

 االحتفاظ ،وفرتة العمالء املكتب،و عدد حجم :مثل التدقيق مبكتب املرتبطة اخلصائص
 العالقة الدراسة هذه اختربت تدقيق عاملية،و كذلك مكاتب مع بالعمالء،و االرتباط

املايل،و  العميل،و وضعه حجم مثل بالعميل املرتبطة العوامل وبعض التدقيق جودة بني
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 عملي مقياس الدراسة هذه املديونية،و استخدم يف ومعدل املبيعات يف النمو حجم
 عن الصادرة والتعليمات احملاسبية املعايري يشمل بندا 15 تضمن التدقيق جودة لقياس

 األوراق هيئة عن الصادرة التقارير املالية يف توافرها الواجب والشروط املالية األوراق هيئة
 األوراق ونقان مبوجب اهليئة مفوضي جملس عن والصادرة 1998 لسنة (1) رقم املالية
 هذه مبوجب ملؤشر اإلفصاح اختبار إجراء ومت . 1997لسنة (23) رقم املالية

 من تتألف عينة على 2000 لعام السنوية التقارير على تطبيقه خالل من التعليمات
. بيانات الدراسة على احلصول أجل عامة،من مسامهة وخدمية صناعية شركة (86)
 على ازداد التدقيق مكاتب لدى تدقيقال جودة مستوى أن اىل الباحث وخلص

 التدقيق مكتب حجم حبسب خيتلف اجلودة مستوى وأن الشركات هذه من (%70)
 إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة أية هناك ليس أنه املايل،إال ووضعه وحجم العميل

 ومعدل بالعميل االحتفاظ وفرتة عاملية مكاتب مع االرتباط من وكل التدقيق جودة بني
 .ملديونيةا

جودة التدقيق " تناولت هذه الدراسة :Krishnan and Schauer2000دراسة  -
،حيث هدفت إىل قياس جودة "يف القطاع الغري اهلادف يف الواليات املتحدة األمريكية

تدقيق احلسابات باإلضافة إىل حتديد أهم العوامل اليت تؤثر على جودة التدقيق يف 
اعتمد الباحثان على جمموعة من العناصر لقياس درجة وقد .القطاع الغري هادف للربح

حجم العميل،حجم مكتب التدقيق،الوضع املايل )ارتباطها وتأثريها على جودة التدقيق
للعميل،عدد سنوات االحتفاظ بالعميل الواحد،اشرتاك مكتب التدقيق بربنامج مراجعة 

غري هادفة للربح وقد مت و قد مت تطبيق هذه الدراسة على عينة من املؤسسات ال(.البند
هناك عالقة اجيابية بني حجم املكتب وجودة التدقيق،و هناك :التوصل إىل النتائج التالية
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عالقة اجيابية أيضا بني حجم العميل والوضع املايل له وجودة التدقيق،إال أن هناك 
 .عالقة سلبية بني الثروة املالية للعميل وجودة التدقيق

 An Auditor’s :Behavior" بعنوان: Donnelly et al2003دراسة  -
Audit Dysfunctional of Acceptance Personal Auditor’s Using 

Model Explanatory Characteristics" ،السلوك أن الباحثون هؤالء يرى 
 مصاحبان متغريان Audit Turnoverاملدققني  دوران ومعدل التدقيق بعملية املخل

 له التدقيق عملية إمتام عن املسبق أن التوقف هؤالء يرىو  التدقيق، جودة الخنفاض
 من أداء املدققني الخنفاض أن إىل الدراسة وتوصلت .نفسها على املهنة سلبية تأثريات
 اخنفاض تؤدي إىل متزايدة لسلوكيات لقبوهلم مصاحبا   ألدائهم توجها   ذايت تقييم خالل
 من أكرب لتوجه مصاحبا   األداء مناألدىن  املستوى هذا كان التدقيق،لكن إذا جودة

 الظاهرة دون هذه مثل ترك التدقيق،فان بعملية املخلة لقبول السلوكيات املدققني قبل
 العميل منشأة مستوى أكرب على مشكلة اىل يؤدي قد تصحيحية إجراءات أية اختاذ

 .ككل
السابقة بأهنا  بعد هذا العرض،ميكن القول بأن الدراسة احلالية تتميز عن الدراسات      

متثل حماولة لصياغة مؤشرات لقياس جودة التدقيق باالهتمام مبجموعة من العوامل املؤثرة 
على جودة التدقيق عكس الدراسات السابقة اليت ركزت على بعض العوامل فقط وقياس 

كما أن هذه الدراسة متت بالتطبيق على عينة من مكاتب . أثرها على جودة التدقيق
من اجلزائر اليت مل تشملها الدراسات السابقة،ففي حدود علم الباحثة تعترب التدقيق يف 

 . أوىل الدراسات اليت تتناول قياس جودة التدقيق يف اجلزائر

 



                                                                                                                               
 

 ل 

  :هيكل الدراسة
 قسيم الدراسة إىل أربعة فصول كماالبحث،مت ت جوانب جبميع حماولة اإلحاطة خالل من
 :يلي

 ويتضمن متهيدا التدقيق احملاسيب،جودة  يتناول الفصل األول مدخل عام حول -
أيضا و  تطور ومفهوم التدقيق احملاسيب، للفصل،يليه ثالث مباحث مت التطرق فيها إىل

 . خمتلف معايري التدقيق باإلضافة إىل مراحل أداء عملية التدقيق

طار مفاهيمي جلودة التدقيق احملاسيب من خالل أما الفصل الثاين فقد خصص لتناول اإل -
ل حتسني جودة استعراض أهم وسائو  دخل إىل جودة التدقيق احملاسيب،تطرق إىل مال

 .الرقابة على جودة التدقيق احملاسيبو  التدقيق احملاسيب،

ويتناول الفصل الثالث احلاجة إىل مؤشرات قياس جودة التدقيق ومسامهات املنظمات  -
سة قياس اسيب،إذ يتم فيه دراالعلمية واملهنية للمحاسبة يف جمال قياس جودة التدقيق احمل

من مث عرض أهم مسامهات املنظمات العلمية واملهنية و  جودة التدقيق احملاسيب،
احلاجة إىل مؤشرات قياس جودة و  ال قياس جودة التدقيق احملاسيب،للمحاسبة يف جم
 .التدقيق احملاسيب

ملعتمدة يف هذه وخصص الفصل الرابع للدراسة امليدانية،الذي يتم فيه توضيح املنهجية ا -
 . من مث عرض وحتليل النتائج واختبار الفرضياتو  الدراسة،

واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج املتوصل إليها وتقدمي جمموعة من املقرتحات  -
 .والتوصيات
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 تمهيد

تأكيد عدالة القوائم املالية تعترب مهنة التدقيق عملية منظمة وهادفة تسعى إىل 
ومصداقيتها فهي تستمد سلطتها من ثقة اجلمهور هبا وباعتبار أهنا ضمان للمعلومات اليت 
تقدمها، فإن إضفاء الثقة على القوائم املالية من أهم األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها 

يت يعيشها خصوصا يف ظل التحديات والتطورات االقتصادية، السياسية واالجتماعية ال
 . العامل

 : وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث
 ماهية التدقيق احملاسيب: املبحث األول . 
 معايري التدقيق احملاسيب: املبحث الثاين . 
 مراحل أداء عملية التدقيق احملاسيب: املبحث الثالث . 
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 ماهية التدقيق المحاسبي: المبحث األول
الذي يلعبه التدقيق يف مساعدة األطراف املختلفة باختاذ القرارات املناسبة نظرا للدور        

بداية ظهور التدقيق احملاسيب وكذلك خمتلف املفاهيم سنتناول يف هذا املبحث احلديث عن 
 .املتعلقة به وإبراز أهم املعايري املتعلقة بالتدقيق احملاسيب و كيفية أداء عملية التدقيق

 : طور التاريخي ومفهوم للتدقيق المحاسبيالت: المطلب األول
يف هذا انفصال امللكية عن االدارة اىل تطور التدقيق و لقد ساعد التطور االقتصادي و       

 .املطلب سنتطرق اىل معرفة تطور التدقيق احملاسيب وخمتلف التعاريف
 : التطور التاريخي للتدقيق المحاسبي: الفرع األول

لعصور الوسطى، والتدقيق يف املعىن احلديث يعود إىل عصر يرجع أصل التدقيق إىل ا
دخول الشركات الصناعية الكربى إىل حيز الوجود، وتطور التدقيق مع تطور تلك 
الشركات، يعود التدقيق يف شكله إىل التطور يف النظام احملاسيب بشكل أساسي حيث أنه 

ل املوارد املتاحة لدى من الضروري أن يعهد إىل شخص يقوم بالتحقق من حسن استغال
 . شخص آخر

واملتتبع لتطور التدقيق عرب التاريخ يدرك بأن هذا األخري جاء نتيجة للحاجة املاسة 
واليت تعين " AUDIRE"مشتقة من الكلمة الالتينية "  AUDIT"له، وكلمة التدقيق 

ن بتعيني االستماع، قد نشأت هذه املهنة منذ القدم إذ أن الفراعنة يف مصر كانوا يقومو 
شخص لتسجيل األموال الواردة ويقوم شخص آخر بعملية التدقيق ملا قام به هؤالء 
األشخاص من تسجيل، وكذلك قدامى اليونان كانوا يعينون موظف للتدقيق وحفظ سالمة 
احلسابات العامة بعد االنتهاء من عملية التسجيل، أما بالنسبة للرومان قاموا بوضع نظام 
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كما جند أن يف العصر اإلسالمي متت ممارسة هذه . 1ت واملقبوضاتيفصل عن املصروفا
حيث جعل موسم احلج فرصة لعرض ( رضي اهلل عنه)الوظيفة من طرف عمر بن اخلطاب 

 . حسابات وتدقيقها وكان الغرض الرئيسي هو اكتشاف األخطاء وحماسبة املسئولني عنها
أدى إىل زيادة نشاط املؤسسات مع ظهور الثورة الصناعية وتطور الصناعة والتجارة 

وكذلك ازدياد الفجوة بني املالكني واإلدارة وبالرغم من ذلك بقي هدف التدقيق هو 
م هو االعرتاف 1851اكتشاف األخطاء والغش، وجاء التغيري خالل هذه الفرتة إىل غاية 

والرغبة بوجود نظام حماسيب ألجل التأكد من صحة القوائم احملاسبية من أجل منع 
واكتشاف الغش واخلطأ وكذلك التغيري األخر الذي جاء بضرورة احلاجة إىل تدقيق القوائم 
احملاسبية من قبل شخص حمايد وهذا ما جاء به قانون الشركات التجاري االجنليزي لسنة 

إال أنه خالل هذه الفرتة مل يتم . م حيث أدى هذا إىل تطوير مهنة التدقيق1862
 . لية بسبب االعتقاد بأهنا تتم بواسطة القيد املزدوجاالعرتاف بالرقابة الداخ
مت االعرتاف بضرورة الرقابة الداخلية وفائدهتا داخل  1933و 1911يف الفرتة مابني 

م شهدت 1933أما الفرتة بعد سنة . املؤسسة أيضا زيادة االعرتاف بأمهية التدقيق اخلارجي
واخلطأ بل يتمثل يف تقرير املدقق بان الغرض الرئيسي للتدقيق ليس فقط اكتشاف الغش 

املستقل واحملايد فيما إذا كانت البيانات احملاسبية تبني عدالة املركز املايل، وقد مت تأكيد 
 . ذلك من قبل اجلمعيات املهنية العاملية

أما يف الوطن العريب فقد كانت فلسطني والعراق لديهما تشريعات متقدمة منذ سنة 
أما يف مصر فقد بدأ تنظيم مزاولة املهنة . الشركات الربيطاينم مستمدة من قانون 1919

. م مت إنشاء مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية1946م ويف سنة 1919بصدور قانون لسنة 

                                                           
1 
Richard Brawn and E. C. Jack, Hostory of Accounting and Accountants Edinbourg, 1905, p: 74  
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بالنسبة للدول المغرب العربي فان المهنة نشأت وتطورت على األسس المطبقة في فرنسا 
 . ريطانياوالتي لم تكن متطورة كما هي الحالة في ب

وتجدر اإلشارة إلى أن مهنة التدقيق أنشأت في أمريكا من قبل البريطانيين في سنة 

أيضا ركز األكاديميين  ،Waterhouseوباألخص من قبل شخص اسكتلندي اسمه ، 1915

جراءاتهاالمهتمين في العديد من الدول تطوير معايير التدقيق  لتحقيق التوازن بين مسؤولية  وا 

وتم التوصل إلى هذا من خالل ما ، نونية واحتياجات مستخدمي التقارير الماليةالمدقق القا

ففي ، يعرف بالتقرير النمطي ولقد مر هذا األخير في الواليات المتحدة األمريكية بعدة مراحل

م لم يكن لهذا التقرير صيغة موحدة وكان هذا التقرير بمثابة شهادة بأن القوائم 1917عام 

م أصدرت هيئة األوراق 1932وفي عام ، يقة المركز المالي ونتائج األعمالالمالية تمثل حق

المالية نشرة عدلت فيها تقرير مدقق الحسابات ليكون رأي بدال من شهادة وتحديد هذا الرأي 

م أصدر مجمع 1939وفي عام ، بمدى التزام المؤسسة بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها

أول تقرير نمطي مهني لتدقيق الحسابات وتضمن التقرير المحاسبين القانونين األمريكي 

مسؤولية مدقق الحسابات عن رأيه في أن القوائم المالية تمثل بعدل المركز المالي ونتائج 

  1.األعمال وال يزال هذا التطوير مستمر إلى حد اآلن

 : وفيما يلي أهم التشريعات العالمية عبر التاريخ لتدقيق الحسابات

 الضرائب، المراقبة الخارجية من أجل تخفيض األخطاء وتفادي : م ق 3111فترة

 . الغش

  2تدقيق محافظة الدولة وفصل الوظائف: والجمهورية الرومانية ق م 511فترة. 

 تدقيق البلديات والمهن، فحص : فترة العصور الوسطى في إنجلترا ، فرنسا، إيطاليا

 . المصارف، التدقيق الداخلي

                                                           
 .6.ص ،(2222،دار صفاء للنشر: عمان )،1ط، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات ،احمد حلمي جمعة. د – 1

2
 Jérome Desponds, Gestion des risque et Audit, Management et négoce internationaux, p9l8,2007 
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 ية مهنية للمحاسبني يف إيطاليا، كما مت تأسيس مجعية تأسيس مجع: 1581سنة
 . 1739 ميالنو عام

 ظهرت أول منظمة مهنية يف اسكتلندا: 1854سنة . 

 يف بريطانيا جاء قانون الشركات الذي ينص على وجوب تعيني مدقق : 1862سنة
 . حسابات حلماية حقوق املسامهني

 ، اهلند1112الدمنارك: دول منهاوتواىل بعد ذلك إنشاء املنظمات املهنية يف عدة 
 . 1991 اجلزائر ،1951بلجيكا  ،1946 مصر،  1142فرنسا، 1913

 . واجلدول التايل بني خمتلف املراحل التارخيية لتطور التدقيق
 مراحل تطور التدقيق المحاسبي: 1الجدول رقم

 أهداف التدقيق المرجع اآلمر بالتدقيق المدة
-قبل املسيح 2111
 ميالدي1711

محاية االموال،املعاقبة على اختالس  رجل الدين، كاتب امللك، اإلمرباطور، الكنيسة ، احلكومة
 االموال

منع الغش ومعاقبة فاعليه، محاية  احملاسب احلكومة، احملاكم التجارية واملسامهني م1851-م1711
 األصول

شخص مهين يف احملاسبة أو  احلكومة واملسامهني  م1911-م1851
 قانوين

 نب الغش وتأكيد مصداقية امليزانية جت

شخص مهين يف احملاسبة  احلكومة واملسامهني م1941-م1911
 واملراجعة

جتنب الغش واألخطاء، الشهادة على 
 . مصداقية القوائم املالية التارخيية

شخص مهين يف احملاسبة  احلكومة، البنوك، املسامهني م1971-م1941
 واملراجعة

مة انتظام الشهادة على صدق وسال
 . القوائم املالية التارخيية

شخص مهين يف املراجعة  احلكومة، هيئات اخرى، املسامهني م1991-م1971
 واحملاسبة واالستشارة

الشهادة على نوعية نظام الرقابة 
الداخلية واحرتام املعايري احملاسبية ومعايري 

 املراجعة
ين يف املراجعة شخص مه احلكومة، هيئات أخرى، املسامهني م1991من 

 واحملاسبة واالستشارة
الشهادة على الصورة الصادقة 

للحسابات ونوعية نظام الرقابة الداخلية 
 يف ظل احرتام املعايري 

، المراجعة وتدقيق الحسابات االطار النظري والممارسة التطبيقية ،صديقي مسعود. طواهر محمد التهامي، أ. د: المصدر

 .7.ص ،(ت الجامعيةديوان المطبوعا: الجزائر)
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 : مفهوم التدقيق المحاسبي: الفرع الثاني

علم يتمثل يف جمموعة من ": هناك عدة مفاهيم للتدقيق احملاسيب سنذكر البعض منها
املبادئ واملعايري والقواعد واألساليب اليت ميكن بواسطتها القيام بفحص انتقادي منظم 

 الدفاتر والسجالت والقوائم املالية للمشروع، ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات املثبتة يف
هبدف إبداء رأي فين حمايد يف تعبري القوائم املالية اخلتامية عن نتيجة أعمال املشــروع وعن 

  1".مركزه املايل
علم له قواعده وأصوله، وفن له أساليبه، وإجراءاته يهتم ": كما يعرف على أنه

الت الوحدة حمل التدقيق بقصد إبداء الرأي يف بالفحـص الفين احملايد للحسابات وسج
 2".مدى صحة وعدالة القوائم املالية املنشورة هلذه الوحدة

التدقيق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات ": ومت تعريفه
واحلسابات والسجالت اخلاصة باملشروع حتت التدقيق فحصا انتقاديا منظما، وبشكل 

من تقدمي تقريره الذي يضمنه رأيه الفين احملايد واملستقل حول داللة القوائم ميكن املدقق 
املالية لذلك املشروع عن املركز املايل له يف هناية فرتة زمنية حمددة ومدى بيان تلك القوائم 

  3".لنتائج أعمال من ربح أو خسارة عن تلك الفرتة
املرتبطة بالعناصر الدالة على  عملية منتظمة للحصول على القرائن": أيضا عرف بأنه

األحداث االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه 
  4".العناصر للمعايري املوضوعة مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية

                                                           
 . 21.ص، (2228، دار الكتاب الحديث: القاهرة)، المراجعة والرقابة الماليةالسيد احمد،  1
  .1.ص، (2222 ،مكتبة دعم الكتاب الجامعي: جامعة عين شمس)، المراجعة تأصيل علمي ممارسة عمليةمحمد نصر الهوا ري وآخرون،  2

3
 . 7.ص ،(2224 ،دار وائل للنشر والتوزيع: عمان،األردن) ،2ط ،علم تدقيق الحسابات،خالد أمين عبد اهلل  
 .17 .ص ،(الدار الجامعية للطباعة والنشر: اإلسكندرية )،الحسابات األسس العلمية والعملية لمراجعة،عبد اهلل هالل،محمد سمير الصبان 4
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من خالل هذا ميكن القول بان التدقيق هو عملية منظمة تقوم على أساس فحص 
لداخلية والبيانات والسجالت من أجل التأكد من صحتها وذلك للخروج أنظمة الرقابة ا

 . برأي فين حمايد ومستقل عن مدى صحة وسالمة القوائم املالية خالل فرتة زمنية معلومة
 : وتشمل عملية التدقيق احملاسيب

 وهو التأكد من صحة قياس العمليات اليت مت تسجيلها وحتليلها : الفحص
 . وتبويبها

 وهو إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية كتعبري سليم لنتائج : التحقيق
 . األعمال خالل فرتة معينة

 وهو بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثباهتا بتقرير مكتوب يقدم : التقرير
 . ملستخدمي القوائم املالية
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 أهمية وأهداف التدقيق المحاسبي: المطلب الثاني
ية كربى يف الواقع اإلقتصادي، وهذا ملا ظهر من حاجات متزايدة من أمه للتدقيقأصبح 

كما أن التطور التارخيي للتدقيق صاحبه تطور يف األهداف، رجها،اداخل املؤسسة ومن خ
 .وهذا ما سنتناوله يف هذ املطلب

 أهمية التدقيق المحاسبي: الفرع األول
. اط احلكومية وكذلك يف االقتصاديلعب التدقيق دورا هاما يف األوساط املالية واألوس

تكمن أيضا أمهية التدقيق يف كونه يسعى إىل خدمة العديد من األطراف الطالبني خلدماهتا و
 : وخمرجاهتا وكل طرف حسب احلاجة

 إدارة املؤسسة على البيانات احملاسبية من أجل وضع اخلطط ومراقبة وتقييم  اعتماد
 . التنفيذ واألداء

 دمني يلجؤون إىل القوائم املالية املختلفة من أجل معرفة الوضع إن املالك واملستخ
املايل للمؤسسة ومدى قوة املركز املايل ألجل اختاذ قرارات بشأن توزيع مدخراهتم 

 1.واستثماراهتم
  يعترب التدقيق احملاسيب هاما بالنسبة للبنوك التجارية والصناعية حيث تعتمد القوائم

يئة فنية حمايدة عند فحصها للمراكز املالية للمشروعات اليت املالية املراجعة من قبل ه
كذلك جند رجال االقتصاد يعتمدون . تتقدم بطلب قروض وتسهيالت ائتمانية منها

  2.هذه القوائم يف تقديرهم للدخل القومي ويف التخطيط االقتصادي

                                                           
 ،(1118 المستقل للنشر والتوزيع،: األردن )، األصول العلمية والعملية لتدقيق الحساباتالرفاعي، خليل محمود ،خالد راغب الخطيب 1

 . 13.12ص
 .15.ص، (2222دار وائل للنشر، : عمان)، علم تدقيق الحسابات النظرية والعلميةخالد أمين عبد اهلل،  2
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 راض مثل تعتمد اجلهات احلكومية على القوائم املالية املدققة يف الكثري من األغ
 1... الرقابة، التخطيط، فرض الضرائب، منح الدعم، 

  اعتماد رجال االقتصاد على القوائم املالية املدققة يف حتليل وتقدير الدخل القومي
 . ووضع برنامج للخطط االقتصادية

وبالتايل أمهية التدقيق تظهر باعتبارها الركيزة واألداة األساسية يف التحقق من صحة البيانات 
ملعلومات احملاسبية، إضافة إىل ذلك فاملوردون واملتعاملون مع املؤسسة هم أيضا يولون وا

أمهية للتدقيق من أجل معرفة سالمة مركزها املايل، والسيولة املتاحة لزيادة ثقتهم يف اسرتجاع 
وتظهر أيضا من خالل التوصل إىل إبداء . 2حقوقهم وزيادة معامالهتم مع تلك املؤسسة

عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل لذلك املشروع يف هناية فرتة زمنية  رأي حمايد
 . معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماهلا من ربح وخسارة عن تلك الفرتة

أن  2112عند إصدار املعايري عام  IFACكذلك بينت جلنة اإلحتاد الدويل للمحاسبني 
 3:أمهية التدقيق تكون مثال

 احلسابات املستقلون على احملافظة على أمانة وكفاءة البيانات املالية  قويساعد مدق
 . املقدمة إىل خمتلف اجلهات

  يعمل املدراء املاليون التنفيذيون يف اإلدارات املالية املختلفة يف املؤسسات ويسامهون
 . باستقالل موارد املؤسسات بفعالية وكفاءة

 لكفاءة عند التطبيق العادل للنظام الضرييبيساعد خرباء الضرائب يف بناء الثقة وا. 
 يساعد يف وضع القرارات اإلدارية السليمة  . 

                                                           
 . 22.ص ،(2221مسيرة للنشر والتوزيع، دار ال: األردن)، تدقيق الحسابات المعاصرغسان فالح المطارنة،  1
 .21.ص، (1178ابن حيان،: دمسق)، الجزء األول، أصول المراجعةحمدي السقا،  2
ترجمة المجمع العربي )، إصدارات المعايير الدولية لمحاسبة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنةد الدولي للمحاسبين القانونيين،اإلتحا 3

 . 16.ص،(2223القانونيين، للمحاسبين 
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 1.وفيما يلي شكل يوضح أهم األطراف الطالبة خلدمات التدقيق واملعلومات عن املؤسسة
 األطراف الطالبة لنتائج التدقيق المحاسبي: 1شكل رقم 

 

 

 

 

 

  
ديوان املطبوعات : اجلزائر)، ة الحسابات من النظرية إلى التطبيقالمراجعة ومراقبحممد بوتني، : المصدر

 .5.ص(. 2113اجلامعية، اجلزائر، 

علما اجتماعيا خيدم فئات اجملتمع املختلفة، حيث  قد أصبح التدقيقوجممل القول أن 
تعتمد تلك الفئات يف قراراهتا االقتصادية على البيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر أو 

هرة يف القوائم املالية الصادرة عن املشروعات املختلفة، ولكن لن تتسىن اخلدمة احلقيقية الظا
إال إذا عهدنا إىل هيئة خارجية مستقلة أو شخص طبيعي حمايد بفحص تلك البيانات 
فحصا إنتقاديا منظما ودقيقا، وإبداء رأي فين حمايد حول مدى صحة تلك البيانات ودرجة 

ى داللة القوائم املالية من حيث عدالة تصويرها لوضع املشروع املايل االعتماد عليها ومد
  2.وصحة تبياهنا لنتيجة العمل من ربح أو خسارة

 
 

                                                           
 . 5.ص (2223ديوان المطبوعات الجامعية،: الجزائر)المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، محمد بوتين،  1
 . 15.ص ،(2223دار وائل للنشر، : األردن)، علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبد اهلل،  2

 سياسيون شعوب أخرى

جمعيات حقوق 
 المستهلك

 دول أجنبية

 السكـان
 موردون

 الكـــالم اإلدارة 

 ةــؤسســالم

وادي ن
 وجمعيات

 مؤسسةمجلس ال

 
داريون آخرون  نقابات العمال عمال وا 

 واديـن
 وجمعيات

 اراتـــإط
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 : أهداف التدقيق: الفرع الثاني
ا هذأهداف من خالل التطور التارخيي للتدقيق وكذلك التعاريف املقدمة يتضح لنا تطور   

  1:كن تقسيم هذه األهداف إىل جمموعتني، ومياألخري من فرتة زمنية إىل أخرى
 : أهداف تقليدية - أ

 التأكد من صحة البيانات احملاسبية ومدى االعتماد عليها . 
 إبداء رأي فين استنادا إىل أدلة وبراهني عن عدالة القوائم املالية . 
 اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت احملاسبية من أخطاء وغش . 
 ب األخطاء من خالل التأكد من وجود رقابة داخلية جيدةالتقليل من فرص ارتكا . 
 مساعدة اإلدارة على وضع السياسات واختاذ القرارات اإلدارية املناسبة . 

 : أهداف حديثة - ب
 مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها وحتديد احنرافاهتا وأسباهبا . 
 تقييم األداء بالنسبة للوحدات االقتصادية . 
 اديةحتقيق أقصى كفاية اقتص . 
 حتقيق أقصى رفاهية جلميع أفراد اجملتمع . 

وما هو جدير بالذكر أن تطور أهداف التدقيق يرجع إىل القضاء االجنليزي، ولقد 
 (2)فقرة  211أكد االحتاد الدويل للمحاسبني على ما تقدم يف املعيار الدويل للتدقيق رقم 

ن إعطاء الرأي عن ما إذا كانت على أن هدف التدقيق للقوائم املالية أن يتمكن املدقق م
  2.القوائم املالية معدة ومن مجيع اجلوانب املادية طبقا إلطار معروف من التقارير املالية

                                                           
1
،  (1111،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان، األردن) ،1ط،لتدقيق في ظل المعايير الدوليةأساسيات احسين دحدوح، . حسين القاضي، د 

 . 15.ص
 . 11، ص(2222،دار صفاء للنشر: عمان )،1ط، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات ،احمد حلمي جمعة2
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 1.يبني اجلدول التايل تطور أهداف التدقيق ومدى الفحص بالنسبة للمدقق

 تطور أهداف التدقيق المحاسبي: 2الجدول رقم 
 صمدى الفح الهدف من المراجعة الفترة

 بالتفصيل اكتشاف التالعب واالختالس 1511قبل عام 
 بالتفصيل اكتشاف التالعب واالختالس 1511-1851
 اكتشاف التالعب واالختالس 1851-1915

 اكتشاف األخطاء الكتابية
بعض االختبارات ولكن األساس هو املراجعة 

 التفصيلية
 حتديد مدى سالمة وصحة تقرير املركز املايل 1915-1933

 اكتشاف األخطاء والتالعب
 بالتفصيل ومراجعة اختباريه

 حتديد مدى سالمة وصحة تقرير املركز املايل 1933-1941
 اكتشاف األخطاء والتالعب

 مراجعة اختبارية

 مراجعة اختبارية حتديد مدى سالمة وصحة تقرير املركز املايل 1941-1961
 .5.، ص(2113الدار اجلامعية،:اإلسكندرية) ،ة التطبيقنظرية المراجعة وآليالصبان،  حممد مسري: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 5.، ص(2223الدار الجامعية،:اإلسكندرية )،نظرية المراجعة وآلية التطبيقالصبان، محمد سمير  1
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 أنواع ووظائف التدقيق المحاسبي: المطلب الثالث
 : أنواع التدقيق المحاسبي: الفرع األول

 : للتدقيق عدة أنواع ميكن استعراضها فيما يلي
 : من حيث نطاق عملية التدقيق. أ

للمدقق عمل غري حمدد اذ يقوم  يف هذا النوع من التدقيق يكون: تدقيق كامل .1
بفحص البيانات والسجالت املتعلقة جبميع العمليات اليت تتم على مستوى 

 1.املؤسسة خالل الفرتة احملاسبية
ويتعني على املدقق تقدمي يف هناية األمر رأي فين وحمايد عن مدى عدالة وصحة 

 مشلتها القوائم املالية ككل بغض النظر عن نطاق الفحص واملفردات اليت
اختياراته، حيث أن مسؤوليته تغطي مجيع املفردات حىت تلك اليت مل ختضع 
للفحص، ويتعني على املدقق يف هذه احلالة استخدام أسلوب العينات عند 

 2إجراء االختبارات
هو التدقيق الذي يتضمن بعض القيود على نطاق عمل املدقق : تدقيق جزئي .2

بعض العمليات دون غريها، وتقوم اجلهة حبيث يقتصر عمل املدقق على تدقيق 
اليت عينت املدقق بتحديد تلك العمليات، وعليه فان مسؤولية املدقق تنحصر 
يف جمال الذي حدد له فقط، كما يتعني وجود اتفاق أو عقد كتايب يبني حدود 
التدقيق واهلدف املراد حتقيقه، ويتعني على املدقق من ناحية أخرى أن يربز يف 

                                                           
 . 188.، ص(2226المكتب الجامعي الحديث، : االسكندرية )، دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدين دهراوي، محمد السيد سرايا،  1
 . 11ص ،سابقمرجع احمد حلمي جمعة،  2
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اصيل ما قام به من عمل لتحديد مسؤوليته بوضوح ملستخدمي ذلك تقريره تف
 1.التقرير وما يرتبط به من قوائم ومعلومات

 : من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق. ب
يقوم فيه املدقق ومساعديه بإجراء عمليات الفحص : التدقيق المستمر .1

ددة على أن يقوم واالختبارات باستمرار على مدار السنة أو خالل فرتات حم
املدقق يف هناية السنة املالية بإجراء تدقيق هنائي للقوائم املالية بعد إقفال الدفاتر 
واحلسابات وعادة ما يتم ذلك بطريقة منظمة ووفقا لربنامج زمين حمدد 

 2.مسبقا
هو الذي يتم عند انتهاء إدارة احلسابات من تقييد وترحيل : التدقيق النهائي .2

خراج احلسابات اخلتامية وإعداد القوائم املالية للمؤسسة يف العمليات واست
هناية السنة املالية، ويلجأ املدقق اخلارجي عادة هلذا النوع من التدقيق يف حالة 

 3.املؤسسات صغرية احلجم واليت ال تتعدد فيها العمليات بصورة كبرية
 : من حيث القائمين بعملية التدقيق. ج

م التدقيق من قبل شخص من داخل املؤسسة قد يت: التدقيق الداخلي .1
نفسها؛حيث يقوم بعملية فحص الدفاتر والسجالت ومدى االلتزام باملعايري 
احملاسبية خالل عملية التسجيل يف الدفاتر والسجالت، ويف هذه احلالة يسمى 
هذا التدقيق بالتدقيق الداخلي، وهو يعترب إحدى أدوات الرقابة بيد اإلدارة؛كونه 

 . قبل شخص يعترب موظفا يف املؤسسة وخيضع لسلطة اإلدارة يتم من

                                                           
 . 35.، ص(2222دار جامعية،: القاهرة)، المراجعة الخارجيةمحمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  1
 . 41.ص ،(1113مؤسسة شباب الجامعة، : االسكندرية )، مبادئ وأسس المراجعة علما وعمالعبد الفتاح الصحن،  2
 . 52ص، مرجع سابقعبد الفتاح الصحن،  3
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يتم هذا النوع من التدقيق من طرف شخص املدقق اخلارجي : التدقيق الخارجي .2
وهو ذلك الشخص املؤهل علميا وعمليا لتدقيق حسابات املؤسسات 
االقتصادية من غري املوظفني أو املسامهني فيها، ويقوم بتدقيق نظم الرقابة 

وينقسم التدقيق اخلارجي . ية والقيود والسجالت احملاسبية قبل إبداء رأيهالداخل
 1:إىل ثالث أقسام

 هي اليت يفرضها القانون، وتتمثل يف أعمال املراقبة و: التدقيق القانوني
 . السنوية اإلجبارية اليت يقوم هبا حمافظ احلسابات

 راف الداخلية هي اليت يقوم هبا حمرتف بطلب من األط: التدقيق التعاقدي
 . أو اخلارجية املتعاملة مع املؤسسة واليت ميكن جتديدها سنويا

  هي اليت يقوم حمرتف خارجي بطلب من احملكمة: الخبرة القضائية . 

 :نوعني إىل القانوين اإللزام حيث من التدقيق نقسمي:اإللزام من حيث - د
 مدقق تعيني بضرورة املؤسسة يلزم به،حيث القيام القانون حيتم :اإللزامي التدقيق .1

 القيام عدم عن يرتتب ،و هلا اخلتامية املالية القوائم واعتماد حساباهتا يقلتدق خارجي
  .2 املقررة العقوبات طائلة حتت املخالف وقوع به

 إدارة من بطلب بقانون،و تكون امللزمة غري التدقيق عملية هي :االختياري التدقيق .2
 مع املسبق التفاقه وفقا حمددة هنا ملدققا واجبات مالكها،و تكون أو املؤسسة
 يتم األشخاص،قد وشركات الفردية املؤسسات ففي.التدقيق لعملية الطالب

 املالية قوائمها واعتماد املؤسسة لتدقيق حسابات خارجي مدقق خبدمات االستعانة
 املعلومات صحة على الشركاء اطمئنان حيث من تتحقق اليت للفائدة اخلتامية،نتيجة

                                                           
 . 47، مرجع سبق ذكره، صلمراجعة ومراقبة الحسابات بين النظرية والتطبيقمحمد بوتين، ا 1

2
 .46 .،ص(1112،  الجامعية الدار: بيروت)، والتطبيق التنظير بين المراجعة، الفيومي مدح،م الصبان سمير محمد  
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 حقوق لتحديد كأساس تتخذ املايل،و اليت واملركز األعمال نتائج عن اسبيةاحمل
 املؤسسات حالة يف أما . جديد شريك انضمام أو انفصال حالة يف وخاصة الشركاء
 الدفاتر من املستخرجة البيانات دقة يف للمالك الثقة يعطي املدقق فوجود الفردية،

 .الضرائب مصلحة صةوخا اخلارجية اجلهات إىل تقدم اليت وتلك
 : كن تلخيصها يفمي: وظائف التدقيق: الفرع الثاني

يقوم على معرفة مدى صحة املعلومات احملاسبية :الفحص والتقييم .أ 
 . باخلصوص، ويعتمد على الدقة وصحة وقانونية املستندات

 . ويعتمد على أدوات التحليل املايل، املقارنات، وحتليل النتائج: التحليل .ب 
هو مدى التزام الفاعلية داخل املؤسسة بالسياسات اإلدارية و: االلتزام .ج 

 . املرسومة وتنفيذ العمليات وفق النظم املوضوعة أو القرارات املتخذة
 . وهو مدى كفاءة البيانات واخلطط يف حتقيق األهداف: التقييم .د 
ويضم املشاكل اليت تواجهها املنظمة، وأسباهبا، ونقاط الضعف، : التقرير .ه 

 . القوةوحىت نقاط 
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 معايير التدقيق المحاسبي: المبحث الثاني 
حىت يقدم املدقق رأيه حول القوائم املالية بشكل مستقل وحمايد ال بد من معايري         

حتكم عملية التدقيق وتأخذ أهداف التدقيق بعني االعتبار، ووجود هذه املعايري جاء من 
ملدقق املستقل واحملايد ألن هذه املعايري توفر أجل احلفاظ على قياس معياري موحد لعمل ا

 . ملهنة التدقيق الثقة والكرامة من قبل اجلمهور وبالتايل الثقة بالبيانات املالية
واملعايري هي عبارة عن قوانني وأنظمة وإجراءات موضوعة من قبل الدولة أو اجلمعيات       
AICPAوقد أصدر جممع احملاسبني األمريكيني . املهنية

تسع معايري  1939يف عام )*(
حتت اسم معايري التدقيق املقبولة  1954للتدقيق أضاف عليها معيارا عاشرا يف عام 

وتعرب هذه املعايري عن الصفات الشخصية املهنية اليت جيب أن تتوافر )**( (GAAS)عموما
يت وضعها يف املدقق، وكذلك اخلطوات الرئيسة العملية التدقيق هذا وتعد هذه املعايري ال

جممع احملاسبني األمريكيني مصدر رئيسي اعتمدت عليه مهنة التدقيق يف مجيع أحناء 
  1.العامل

  2 :ويبني الشكل التايل معايري التدقيق احملاسيب

 

 

 

 
 

                                                           

، (2224،دار وائل للنشر: لدراسات العلياجامعة عمان العربية ل)، 2ط ،مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية و العلمية ،هادي التميمي1 
 . 37.ص

 . 42.ص ،(2222، دار المعرفة للنشر:  اإلسكندرية)، التدقيق، اإلطار النظريأصول وقواعد المراجعة و محمد السيد سريا، 2 

)*(
AICPA :American Institute of Certified Public Accountants. 

)**(
GAAS:Generally Accepted Auditing Standards. 
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 معايير التدقيق المحاسبي :20 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير التدقيق المتعارف عليها

 المعايير العامة أو الشخصية
 . قواعد عامة للمدقق -
 التدقيققواعد عامة متعلقة بمكتب  -

 معايير العمل الميداني
 . التخطيط واإلشراف السليم -
 . ةتقييم نظام الرقابة الداخلي -
 . أدلة اإلثبات -

 
 
 
 
 
 
 
 

 (التقرير)معايير إبداء الرأي
التوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة  -

 . عموما
 المحاسبية الثبات في تطبيق المبادئ -
  اإلفصاح -
 تدقيقإبداء الرأي حول عملية ال -
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  عامةالمعايير : المطلب األول 
 ملدقق الذايت بالتكوين مباشرة مرتبطة كوهنا الشخصية باملعايري املعايري هذه مسيت       

 1 :اآليت يف حصرها احلسابات،و ميكن

 التأهيل من كايف قدر هلم أشخاص أو شخص بواسطة الفحص عملية تتم أن 
  و العملي؛ العلمي

 و االستقالل؛ احلياد عنصري املدقق لدى يتوافر أن 
 التقرير إعداد يف وكذا عمله أثناء املعتادة املهنية بالعناية املدقق يتحلى أن. 

 والعملي العلمي التأهيل:الفرع األول
 املعرفة لديه شخص بواسطة تتم أن جيب التدقيق عملية أن على املعيار هذا ينص       
 . كمدقق للعمل تؤهله اليت املهنية و الكفاءة العملية و اخلربة العلمية

و  احملاسبة جماالت يف الكافية العلمية باملعرفة يتمتع أن جيب املدقق نأ املعيار هذا يعين     
 أن جيب ذلك إىل إضافة.املهنية باملمارسة املرتبطة اجملاالت من وغريها و التدقيق الضرائب

 يف احلديثة بالتطورات ملما ليظل للمهنة ممارسته طوال و التعليم يف التدريب يستمر املدقق
 2 .جديدة جماالت يف املعرفة الكتساب مستعدا اجملاالت،و يظل تلك
املنظمات املهنية اليت تشرف على املهنة يف معظم دول العامل دورا كبريا يف جمال  تلعب     

،كما  تعليم وزيادة خربة أعضائها عن طريق ما تقدمه من برامج تدريبية و توجيهية
تماعات والندوات اليت تنظمها جيشمل التدريب يف التدقيق على االشرتاك بانتظام يف اال

 3تعقدها املنظمات املهنيةو 

                                                           
 . 55 .، ص( 2223دار وائل للنشر،  :األردن)، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلميةخالد أمين عبد اهلل،  1

 .53 .ص، (1998 الحديث، الجامعي المكتب: اإلسكندرية ) ، المراجعة أصول،لبيب ،عوض الفيومي محمد 2
 .33 .ص ،مرجع سابق ،خالد أمين عبد اهلل  3
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لقد أوردت معايري التدقيق الدولية القواعد اليت تنظم التأهيل العملي للمدقق يف عدة        
 1:معايري نذكر منها

ورد ضمن املعيار الثالث الذي يتناول املبادئ األساسية اليت خيضع هلا املدقق  .أ 
جيب أن يتم التدقيق وأن يتم إعداد : "على أنهحسب الفقرة السابعة منه 

التقرير بعناية مهنية وبواسطة أشخاص ممن لديهم تدريب مهين وخربة وكفاءة 
 ". يف التدقيق

تضمن املعيار السابع مراقبة جودة أعمال املدقق، فقد نصت الفقرة اخلامسة  .ب 
رافية أن جيب على املدقق واملساعدين ممن لديهم مسؤوليات إش: "منه على أنه

يأخذوا بعني االعتبار مهارات وكفاءة املساعدين يف أداء العمل املفوض هلم 
 ". عند البحث يف نطاق التوجيه واإلشراف يف التدقيق املناسب لكل منهم

 استقالل المدققمعيار : الفرع الثاني
يقوم املدقق بتلبية حاجيات مستخدمي القوائم املالية من بيانات ومعلومات، وحىت 

توفر الثقة ملستخدمي القوائم املالية البد أن يكون املدقق غري متحيز، أي أنه يقدم رأيا ت
 2.موضوعيا وغري متحيز

وتتوقف استقالليته وحياده يف إبداء رأيه وال يوجد درجات يف عدم االستقالل ، 
وجيدر التفرقة بني نوعني من االستقالل فاألول خيص االستقالل املهين وهو ضروري 

ارسة املهنة، وحتكمه معايري ذاتية مما يؤدي إىل التحرر من الرقابة أو السلطة العليا إذ ملم
     يعتمد على نفسه وال يكون تابعا لعملية إبداء الرأي والثاين خاص باستقالل التدقيق فهو 

                                                           

مكانيةمعايير المراجعة الدولية و  عبد حامد معيوف الشمري،  1 :  السعودية) ،نية بالمملكة العربية السعوديةاستخدامها ي تنظيم الممارسة المه ا 
 .77-77.ص، (4991اإلدارة العامة، معهد

  .33.ص ،(1114 ،جامعة القاهرة:مصر )، ، أساسيات المراجعةمنصور حامد محمود، محمد أبو العال الطحان، محمد هشام الحموي 2
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لتحيز مرتبط بعملية إبداء الرأي يف القوائم املالية ويعين ذلك التزام املدقق باملوضوعية وعدم ا
 .عند إبداء رأيه

 : ولتحقيق معيار االستقاللية ينبغي توافر النقطتني التالية لتحديد مدى استقاللية املدقق   

ينبغي على املدقق أن ال تكون له مصاحل : عدم وجود مصاحل مادية للمدقق . أ

مادية مع املؤسسة اليت تقوم مبراجعتها وأن ال تكون ألحد أقربائه مصاحل من 

ن وجود ذلك قد يؤثر على استقالليته يف إبداء الرأي الفين ، ألنفس النوع
 . احملايد عن القوائم املالية اخلتامية

يقتضي هذا احملور عدم تدخل العميل أو أي سلطة : وجود استقالل ذايت . ب

عليا يف الدور الذي يقوم به املدقق بشأن فحص البيانات والسجالت احملاسبية 
 . ن حتقيق املبتغى من التدقيقحبيث ال يتعرض لضغوط حتد م

 : وميكن حتديد املؤشرات الدالة على استقالل املدقق من خالل ما يلي
 يستطيع املدقق يف ظل هذا البند حتديد برنامج : ستقالل يف إعداد الربامجاإل

التدقيق وخطوات العمل مع عدم تدخل اإلدارة يف استبعاد وحتديد أو تعديل 

 . يف برناجمه ما مت أخذه من طرف املدقق
 يعترب املدقق حرا مستقال يف اختيار حجم : ستقالل يف جمال الفحصاإل

املفردات والبيانات املراد فحصها من جمموع املفردات للتقرير بعدها عن صحة 

 . ومصداقية املعلومات الناجتة عن النظام املولد هلا
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  :معيار العناية المهنية: الفرع الثالث
ؤشر يجب أن يتوفر في المدقق كما يجب أن تكون له صفات يعتبر الحياد أول م

أخالقية تبعد عن المهنة والحفاظ على السر المهني باعتبار أن أغلب المعلومات التي يطلع 

  1. عليها المدقق ذات طابع سري لهذا وجب عليه االلتزام بالمحافظة على هاته األسرار

دقق ببذل مجهود من بداية عمل التدقيق ويعني معيار العناية المهنية هو أن يقوم الم

إلى غاية االنتهاء منها انطالقا من كونه البد أن يستوفي المعياريين السابقين المتعلقين 

 . بالتأهيل العلمي والعملي واالستقالل في أداء مهامه

ويمكن تحديد الشروط الواجب توافرها في المدقق بغية الوصول إلى العناية المهنية 

  2:المطلوبة

محاولة الحصول على أنواع المعرفة المتاحة بغية التنبؤ باألخطاء الغير  .أ 

 . منتظرة
العمل على إزالة الشكوك واالستفسارات المتعلقة بالمفردات ذات األهمية في  .ب 

 . إبداء الرأي الفني المحايد

 . العمل باستمرار من أجل تطوير مجال خبرته المهنية .ج 

 

 

 

 

 
                                                           

جراءاتا اشتيوي ادريس عبد السالم، 1  . 88.ص، ( 1116 ار النهضة العربية،د: بيروت) ابعة، ، الطبعة الر لمراجعة معايير وا 

ديوان المطبوعات : الجزائر -بن عكنون)، المراجعة و تدقيق الحسابات االطار النظري و الممارسة التطبيقيةتوهامي طواهر، محمود صديقي،  2
 .43.ص، (الجامعية
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 مل الميداني معايير الع: المطلب الثاني
 غري فإنه ضروري هو ما بقدر املدقق الشخص لدى و االستقاللية الكفاءة توفر إن       
 على بعمله املدقق يقوم فحىت احلسابات، مصداقية حول صحيح برأي للخروج كاف

 .امليداين الفحص مبرحلة متعلقة أخرى معايري مراعاة عليه وجه أحسن
 اليت املراحل توضح أهنا كما التدقيق، عملية وتنفيذ طيطخت على املعايري هذه تشتمل      

 معايري حتديد صعوبة به،و رغم املنوطة الوظائف إىل إضافة ملهمته أدائه خالل املدقق هبا مر
 جمموعة حتديد ميكن أنه إال ونظمها عملياهتا اختالف على املؤسسات خمتلف مع تتطابق

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

 املالئمني؛ واإلشراف التخطيط -

  الداخلية؛ الرقابة نظام وتقييم دراسة -

 .اإلثبات أدلة و مالئمة كفاية -
 .المالئمين واإلشراف التخطيط:الفرع األول

 اليت واملعطيات تتالءم مكتوبة عمل خطة بوضع مطالب املدقق أن املعيار هذا يعين      
 أثناء هبا يقوم خطوة لكل الزمين لإلطار حتديده أن التدقيق،كما حمل ةاملؤسس بيئة تفرضها
 اخلطة هذه خضوع إمكانية ورائها،مع من الغرض بلوغ فرص من سيعزز الفحص عملية

 بتحديد مطالب املدقق أخرى فإن ناحية من. العمل مراحل تطور مع واملتابعة للتعديل
 عن واملباشر األول املسؤول باعتباره دائهمأ وتقييم أعماهلم ومتابعة مساعديه مسؤوليات

 .التدقيق عملية
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 1:يلي فيما وختطيطها التدقيق عملية برنامج من املتوخاة األساسية األهداف حتدد
 وأعوانه املدقق من املنجز األداء مقارنة خالل للرقابة،من كأداة الربنامج يستعمل     

 والتاريخ الباقية األعمال مقدار حتديد مكانيةإ ،وكذا الربنامج يف واملثبت املتوقع باألداء
 على اشتماله خالل من الفحص نطاق وبدقة التدقيق برنامج منها،يوضح لالنتهاء املتوقع

 لعملية األساسي املوجه الربنامج وتوقيته؛يعترب الفحص وخطوات  فحصها املراد املفردات
 وتوقيت ، لذلك الالزمة الزمنية ةوالفرت  ، به القيام جيب ما على احتوائه خالل التدقيق،من

 ؛حتديد املفردات بفحص يقوم الذي املدقق وحتديد منها، االنتهاءو  التدقيق عملية يف البدء
 كل توقيعو  ، مدقق كل مهام حتديد من ،انطالقا املهين باألداء القائم املدقق مسؤولية

 . به القائم للعمل املقابلة اخلانة على مدقق
 ار تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخليةمعي:الفرع الثاني

جيب دراسة تقييم أساليب :يقضي املعيار الثاين من معايري الفحص امليداين بأنه        
الرقابة الداخلية املطبقة كأساس لالعتماد عليها ولتحديد مدى االختبارات املطلوبة واليت 

 2.سوف حتدد إطار التدقيق

هذا املعيار الفرضني الذين من أجلهما جيب فحص وتقييم نظام الرقابة  ويوضح      
 3: الداخلية

فاملدقق ال يستطيع إعادة إنشاء  حتديد مدى االعتماد على النظام نفسه، - أ
 .السجالت احملاسبية جلميع العمليات اليت متت خالل املدة حمل الفحص

                                                           

 ،الجزائرعة جامر،التسيي وعلوم االقتصادية العلوم كلية،  منشورة غير ماجستير مذكرة ، والتطبيق النظرية بين الداخلية لمراجعةة،اربيع صالح  1 
 .17. ص ، 2004

2
 .14.ص ،(4999، الدار الجامعية:  االسكندرية )، اصول المراجعة،رجب السيد راشد و اخرون  

 .34.ص، (2440جامعة الملك سعود، : الرياض) ،2،الطبعة المراجعة مفاهيم و اجراءاتمصطفى عيسى خضير،  3
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اختبارات التدقيق اليت سيقوم تقوميه،هو حتديد مدى دراسة نظام الرقابة الداخلية و  - ب
 .هبا املدقق لكي ميكنه االقتناع بعدالة القوائم املالية

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

 ؛الوصف الكتايب لنظام الرقابة الداخلية 
  ؛نظام الرقابة الداخليةاستخدام خرائط التدفق لوصف 
 إعداد قوائم استقصاء عن نظام الرقابة الداخلية. 

 :بعد الدراسة السابقة يقوم املدقق بإعداد ورقة عمل تتضمن     

 ؛نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية 
 ؛نقاط القوة يف نظام الرقابة الداخلية 
 التوصيات املقرتحة للمؤسسة حمل التدقيق. 

 عيار كفاية أدلة اإلثباتم:الفرع الثالث

يقصد بأنه جيب على املدقق أن يقوم بتجميع األدلة والرباهني الكافية واملالئمة اليت         
يستطيع على ضوءها أن يبدي رأيه يف القوائم املالية ويكون هذا من خالل املالحظات 

  2 .واالستفسارات

الئمة مع موضوعها للقيام بعمل كما أن أدلة اإلثبات يف التدقيق جيب أن تكون م      
 1 .املصادقات الالزمة و إجراء الفحص التحليلي

                                                           

 .20.، ص(2444 ،دار صفاء للنشر: عمان) ،4ط،المدخل الحديث لتدقيق الحسابات،أحمد حلمي جمعة  1
2
 .10.ص، (4997ار الجامعية،الد:  االسكندرية) ،األصول العلمية و المهنية للمراجعةسمير الصبان،عوض لبيب فتح اهلل،محمد   



                              
 

27 

       المحاسبي التدقيق حول عام مدخل                                                                             الفصل األول

 احلسابية، ،العمليات ةاملادي ،كاملالحظة صور أو أشكال عدة اإلثبات أدلة تأخذ قد
 اإلدارة، وإجراءات رجال إقرارات املستندات، الثالث، الطرف اليت يقدمها املعلومات

شأن   شأهنا األدلة هذه ونوعية جودة يقيم أن املدقق ىوعل .ةاجليد الداخلية الرقابة
 .بالدليل االقتناع على يساعد فكالمها كميتها،

 معايير إعداد التقرير: المطلب الثالث
وهو آخر فرع حيث يتضمن اإلجراءات املتبعة يف كتابة التقرير النهائي للمدقق وجند         

 : فيه املعايري التالية
 التوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما معيار: الفرع األول

وفق هذا املعيار جيب أن يبني التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد عرفت وفقا        
للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما، وبالتايل فإن املدقق مبثابة املرشد األساسي للحكم 

رأيه، وهي بذلك معايري موحدة يستخدمها مجيع على جودة القوائم املالية اليت يبدي فيها 
  2. املدققني لضمان مستوى عام من اجلودة يف املمارسة العلمية

وال حتظى البيانات احملاسبية املقدمة من طرف املؤسسة بالقبول إال إذا اثبت أن املبادئ 
  3:عليها احملاسبية املتفق عليها مطابقة للواقع، ومن أهم املبادئ احملاسبية املتعارف

 ؛مبدأ استمرارية النشاط 
 ؛مبدأ احليطة واحلذر 
 ؛مبدأ القيد املزدوج 
 مبدأ استقاللية الدورات والنتائج املزدوجة . 

                                                                                                                                                                                     
1
 .540.ص ،(4990، الكتب العلمية للنشر و التوزيعدار :  القاهرة)، 2ط ،المراجعة العامةالفتوح علي فضالة، أبو  
 . 165.ص،  (1181مؤسسة شباب الجامعة،: اإلسكندرية)،  الرقابة ومراجعة الحساباتعبد الفتاح محمد الصحن وآخرون،  2
 . 13.، ص(1111 ،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر )، المحاسبة العامةمحمد بوتين،  3
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 : معيار الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية: الفرع الثاني
جيب على املدقق أن يشري يف تقريره إىل مدى الثبات والتجانس يف تطبيق املبادئ احملاسبية 
من فرتة إىل أخرى، ويهدف هذا املعيار إىل ضمان قابلية القوائم املالية للمقارنة وبيان طبيعة 

 . التغريات اليت طرأت على املبادئ احملاسبية وتأثريها على القوائم املالية
كما جيب أن حيدد املدقق الظروف اليت أدت إىل تغيري السياسات أو التقديرات احملاسبية 

رى وهذا يعين أن املدقق قد وجد أن املبادئ احملاسبية املتعارف عليها يتم من فرتة إىل أخ
تطبيقها باستمرار من خالل الثبات إال يف احلاالت اليت حيدث فيها تغيري فيجب عليه أن 

  1.يوضح ذلك إىل مستخدميها
 معيار اإلفصاح : الفرع الثالث

كافية اليت تساعدهم يف اختاذ القرارات إن القوائم املالية تقدم إىل مستخدميها املعلومات ال
 يوضح التقرير غري ذلك، مللى أنه كاف بدرجة معقولة ماوبذلك ينظر إىل اإلفصاح ع

وعلى املدقق أن يويل اهتماما جلميع األحداث مع عملية التدقيق وإضافة بعض 
  2. اإليضاحات املهمة اليت أغفلتها املؤسسة وعليه ان يشري إىل ذلك يف تقريره

 معيار إبداء الرأي حول عملية التدقيق: الفرع الرابع
جيب على املدقق التعبري عن رأيه يف القوائم املالية كوحدة واحدة ، ويف حالة امتناعه عن 
إبداء رأيه يف أمور معينة فيجب عليه أن يتضمن تقريره األسباب اليت أدت إىل ذلك وينبغي 

ودرجة مسؤوليته على القوائم املالية ويتخذ أن يوضح تقريره طبيعة الفحص الذي قام به 
 : املدقق يف جمال إبداء الرأي أربعة حاالت وفقا لقواعد التدقيق

 
                                                           

 . 41.ص ،(2224،دار الجامعة للنشر: إلسكندريةا)، موسوعة معايير المراجعة، الجزء األولرق عبد العال حماد، طا 1
جراءاتالمراجعة مفاهيم مصطفى عيسى خضير،  2  . 51-58ص ،(2440جامعة الملك سعود، : الرياض) ،2الطبعة ، وا 
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 ؛إبداء رأي دون حتفظات 
 ؛إبداء رأي مع حتفظات 
 ؛إبداء رأي خمالف أو رأي عكسي 
 االمتناع عن إبداء الرأي . 
لتزام هبا عند أدائه ب على املدقق اإلومتثل هذه املعايري السابقة الذكر املقاييس اليت جي      

 . ملهامه، وقد مت تثبيت هذه املعايري يف معظم الدول مبا فيها اجلزائر
 مراحل أداء عملية التدقيق المحاسبي: المبحث الثالث

يتم أداء عملية التدقيق وفق خطوات وإجراءات ، من خالل هذا املبحث سنتطرق إىل      
 : قيقأهم مراحل أداء عملية التد

 مرحلة التخطيط لعملية التدقيق وتقييم نظام الرقابة الداخلية: المطلب األول
 التخطيط: الفرع األول

تنفيذ  يف الشروع قبل مراعاهتا املدقق على يتعني اليت التمهيدية اخلطوات من عدد هناك    
 1:يلي فيما التدقيق واملتمثلة إجراءات
 ؛التحقق من صحة تعيينه 
 ؛قق السابقاالتصال باملد  
 ؛التأكد من نطاق عملية التدقيق  
 ؛االتصال مع املؤسسة حمل التدقيق  
 ؛االطالع على القوائم املالية السابقة  
 فحص التنظيم اإلداري . 

                                                           
 . 131، ص(1118 المستقل للنشر والتوزيع،: األردن )، لعملية لتدقيق الحساباتاألصول العلمية وا اغب الخطيب، خليل محمود الرفاعي،خالد ر  1
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 إلمتام وملساعديه له عمل خطة بوضع املدقق يقومعند االنتهاء من هذه اخلطوات 
 ما بني مرسوم، ومن برنامج وفق طةاخل هذه وترتجم. التدقيق لعملية الفنية اإلجراءات

 : يلي ما يتضمنه
 حتقيقها؛  الواجب األهداف 
 األهداف؛  لتحقيق إتباعها الواجب الفنية واإلجراءات اخلطوات 
 وإجراء؛  خطوة كل من لالنتهاء الالزم التقديري الوقت حتديد 
 وإجراء؛ خطوة كل يف فعال املستنفذ الوقت حتديد 
 نفذ؛  وإجراء خطوة كل نع املسؤول الشخص مالحظات 
 اإلجراء إجناز عن املسؤول الشخص توقيع . 

 وتفصيلية فنية وتعليمات املدقق به يقوم أن جيب ملا ، ملخص جنامويعترب الرب 
 التدقيق عملية تتبع على املدقق يساعد وختطيط رقابة أداة فالربامج . لتنفيذها ملساعديه

 بتطبيق املدقق يقوم أن املمكن غري من أنه عملية كما كل يف املستنفذة الساعات وعدد
 املؤسسات هذه كانت لو حىت يقوم بتدقيقها اليت املؤسسات كامل يف الربنامج نفس

 حىت أو اهلدف مستوى سواء على خصوصياهتا مؤسسة لكل ، ألنه القطاع نفس يف تنشط
 ظروف ةمؤسس هبا، فلكل املتواجدة احملاسبية واملعلومات املعطيات حجم مستوى على

 1. غريها عن مييزها وما هبا اخلاصة العمل
 : مها التدقيق برامج من نوعني تصنيف ميكن

 مقدما؛ مرسومة أو ثابتة تدقيق برامج 
 متدرجة تدقيق برامج . 

                                                           
 . 143خالد راغب الخطيب، خليل محمود الرفاعي، مرجع سابق، ص 1
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 اليت واخلطوات اإلجراءات كافة حتوي برامج هي: برامج تدقيق ثابتة أو مرسومة مقدما. أ
 أهنا غري ملهامهم أدائهم أثناء ومساعدوه املدقق هبا يدالتدقيق، يتق عمليات كافة يف تدخل

 قيامه على بناء املدقق يضيفها تعترب ثانوية، واليت التعديالت اليت بعض من ختلو ال
 من غريها دون املدققة املؤسسة من خصوصيات له متنحه وما التمهيدية باخلطوات
 1.السابقة املؤسسات

الفحص والتدقيق،  لعملية الرئيسية اخلطوط ديدحت يف تتمثل: برامج تدقيق متدرجة. ب
 عملية يف الشروع بعد ما إىل االختبارات وكمية إتباعها الواجب التفصيلية اخلطوات وترك

 استغالل من املوظفني النوع هذا وميكن. التدقيق بعملية القيام أثناء تقريرها يتم التدقيق، أي
 كونه هو الربامج من النوع هذا يف ميزة أهمو . هبم احمليطة الظروف مع والتماشي خرباهتم
 بعملية القيام خالل تطرأ قد اليت الظروف مع التفاعل من التدقيق بأعمال للقائمني يسمح

 .  احللول فعالية من حتد قد مسبقة قيود أو شروط التدقيق، دون
 يف التدقيق، ويقصد باإلشراف مهمة على كذلك جيب على املدقق اإلشراف

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

 األول هبا، باعتباره املسؤول واملعين يقومون اليت األعمال على املستمر باإلطالع مطالب هو
 .2التدقيق بعملية

 طبيعة على للتدليل امللفات أو التدقيق ب على املدقق االحتفاظ بأوراقأيضا جي
 املتبعة، املعلومات اإلجراءات التدقيق، من عملية خالل املنفذة االختبارات ومدى وتوقيت

 من األساسي اهلدفو  التدقيق عملية عليها، االلتزام بالسياسات، ونتيجة احلصول مت اليت
                                                           

1
 . 212 .ص،  (2004للنشر، وائل دار: األردن) ،2ط، (النظرية الناحية) الحسابات تدقيق علم،  اهلل عبد أمين خالد 

2
 .71.ص،  ( 2009، للنشر الراية دار: األردن )،  1ط ،والتدقيق الحسابات راجعةمسواد،  عاطف زاهرة 
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 واإلثباتات األدلة الفحص، وتوفري ممارسة عند وترشيده ملدققا مساعدة هو التدقيق أوراق
 األدلة خمتلف توفري نشاطاته، وكذا بتنظيم للمدقق العمل أوراق وتسمح. رأيه تدعم اليت

 . احملاسيب املعلومات نظام خمرجات حول النهائي رأيه بإبداء له تسمح اليت والقرائن
 يةتقييم نظام الرقابة الداخل: الفرع الثاني

م نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة، ذلك تنطلق إجراءات التدقيق من دراسة وتقيي      
ألنه يرتتب على نتيجة هذا التقييم حتديد مدى ونطاق الفحص الذي يقوم به مدقق 

 . احلسابات
 : خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية. 1

 :1املؤسسة من خالل اخلطوات التالية يقوم املدقق بدراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية يف
 يف هذه اخلطوة جيب على املدقق أن حيقق املعرفة : فهم نظام الرقابة الداخلية

الكافية عن نظام الرقابة الداخلية، وذلك عن طريق االستفسار من خمتلف 
األشخاص داخل املؤسسة، إضافة إىل الرجوع إىل املستندات اليت توصف نظام 

 . ة للحصول على فهم كاف هليكل الرقابة الداخليةالرقابة الداخلي
 يتم يف هذه اخلطوة حتديد خماطر الرقابة وميكن للمدقق أن : تحديد مخاطر الرقابة

 . يقوم بذلك عن طريق مواطن الضعف والقوة
 اهلدف من هذه اخلطوة هو التحقق من أن أساليب الرقابة يف : اختبارات االلتزام

قة اليت وصفت هبا، وأن املوظفني ملتزمون بتطبيق املؤسسة تطبق بنفس الطري
إجراءات وأساليب الرقابة، وجيب على إدارة املؤسسة أن حتث موظفيها على ذلك 

 . من خالل تدريبهم وأداء املهام املخصصة لكل واحد منهم

                                                           
1
 . 214.ص،  (2226 دار المسيرة للنشر والتوزيع،: األردن)تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية، غسان فالح المطارنة،  
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 . اإلثبات مرحلة جمع أدلة: الثاني المطلب
 متثل كوهنا يف مجيعها تشرتك أهنا إال باتاإلث أدلة تناولت اليت التعاريف تعدد رغم       

 تقدم عليه، فهي متنازع موضوع عن معني حكم إىل للوصول الفرد يعتمد عليه ما كل
 على القائم املطلوب احلكم وإصدار السليم االعتقاد تكوين يف وبالتايل املسامهة الربهان
 والعادات واآلمال والنزاعات امليول على اليت تعتمد األحكام موضوعية، بعكس أسباب
 اليت هي فاألدلة ،شخص آلخر من ختتلف شخصية عناصر القرار، وكلها ينفذ من وتنبؤات

 فهي مث جمرد االعتقاد، ومن وليس املعرفة حد إىل بالتأكد للوصول الكفيلة بالوسائل متدنا
 الرأي اءإلبد املالئم األساس وضع بغرض الواقع مع املطابقة تعين اليت احلقيقة إىل املفتاح
 النهائي، فإن تقريره حمتوى تأكيد إىل إطار سعيه املالية، ويف القوائم عدالة حول احملايد الفين

 . 1واحد آن يف واملالئمة الكافية اإلثبات وقرائن األدلة من جمموعة جبمع مطالب املدقق
 اإلثبات أدلة أنواع: الفرع األول

أمهها،  استخدام للمدقق ميكن أنه غري خمتلفة أشكاال التدقيق يف اإلثبات أدلة تأخذ قد    
 : يلي فيما حصرها ميكنو 

 املستندات؛ 
 املادي؛ الفحص 
 ،املصادقات 
 التحليلي؛ الفحص 
 الداخلية؛ للرقابة سليم نظام وجود 
 احلسابية؛ الناحية من األرصدة صحة 

                                                           
1
 .166 .ص ،(1998،  الجامعية الدار: اإلسكندرية)،  لحساباتا لمراجعة والعملية العلمية األسس،  هالل اهلل الصبان، عبد سمير محمد 
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 العميل من االستفسارات . 
عمله،  يف املدقق عليها يعتمد اليت نوالقرائ األدلة أنواع أكثر من تعترب: المستندات. أ

 :  ثالثة أنواع وهي على
 ؛مثال الشراء داخلها، كفواتري ومستعملة املؤسسة خارج معدة مستندات  
 وإيصاالت البيع خارجها، كفواتري ومستعملة املؤسسة داخل معدة مستندات 

  ؛القبض
 ختالفا على احلسابية املؤسسة، كالدفاتر داخل ومستعملة معدة مستندات 

  .أنواعها
والقانونية  الشكلية النواحي من فحصها على املستندات تدقيق يف املدقق عمل ويرتكز      

 . 1والتواقيع املستندات تزوير شخص أي باستطاعة ألن يقضا يظل أن واملوضوعية، وعليه
 امللموسة األصول من أصل عد أو حبصر املدقق قيام به يقصد: المادي الفحص. ب

 املخزون والنقدية، كما من كل بفحص األدلة من النوع هذا يرتبط ما دية، وغالبابصور ما
. ملموسة ثابتة وأصول القبض وأوراق املالية األوراق وجود من التحقق يف استخدامه ميكن
 مقدار من كل حول املعطيات من للتحقق موضوعية وسيلة املادي الفحص أن القول ميكن

 .  2األصل وحالة جودة تقييم أو األصل ووصف
 جمموع يف تتمثل املؤسسة عن مستقلة بأطراف املدقق استعانة يف تتمثل: المصادقات. ج

 صورة يف تكون قد واليت منهم طلبها أن سبق مبعلومات تزويده من أجل معها املتعاملني

                                                           
1
 180 ، ص ذكره سبق مرجع،  (النظرية الناحية ) الحسابات تدقيق ، علماهلل عبد أمين خالد 

 .81 .ص، (2227، الحديث الجامعي المكتب: مصر)،  الخارجية المراجعة ، أسسعبيد، وآخرون الصحن، احمد الفتاح عبد 2
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 يف املصادقات ختتلف. األدلة أقوى من املصادقات كتابيه، وتعد أو تصرحييه إجابات
  1:أنواع ثالثة إىل تقسيمها ميكن املطلوبة، وعموما املعلومات باختالف صيغتهاو  شكلها

 إجيابية؛ مصادقات 
 سلبية؛ مصادقات 
 عمياء مصادقات . 

 املوردين أو العمالء يتلقى املصادقات من النوع هذا يف: اإليجابية المصادقات .1
 على الرد منهم وتطلب حساباهتم فيها بأرصدة تذكرهم املؤسسة خطابات من

 تلك صحة عدم حالة األرصدة، ويف هذه صحة على باملصادقة املدقق عنوان
 .  ردهم يف األسباب ذكر منهم تطلب األرصدة

حساباهتم،  بأرصدة املوردين أو العمالء خيطر فيها: السلبية المصادقات .2
 صحة على فقط اعرتاضهم حالة يف املدقق عنوان على كتابة الرد منهم ويطلب

 تلك صحة على املوافقة عدم إىل تدعوهم اليت األسباب ذكر مع أرصدهتم
 . األرصدة

 أو العمالء من يطلب املصادقات من النوع هذا يف: العمياء المصادقات .1
 لدى حساباهتم بأرصدة احلسابات مدقق عنوان إىل يرسلوا الرد أن املوردين
 . املؤسسة

 لتقييم (مثال كالنسب) قاتوالعال املقارنات استخدام به يقصد: التحليلي الفحص. د
 مقارنة ذلك املالية، مثال القوائم يف ظاهرة أخرى أو بيانات معينة معقولية أرصدة مدى

                                                           

 .180 .ص ،(2007،  للنشر الوراق: األردن)،  والتطبيق النظرية بين الحسابات ، مراجعة جربوع دمحمو  يوسف 1

 .85 .بق ، صاس ، وآخرون، مرجع عبيد ، احمد الصحن الفتاح عبد2
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 التحليل تقنية إىل املراقب يلجأ. 1السابقة السنة يف مثيله مع احلالية السنة يف الربح هامش
 للتأكد النهاية يف تعملهبا، كما تس القيام جيب اليت التدقيق عملية ليوجه املهمة بداية يف

 بعضها أو تلك املؤشرات مقارنة إىل باإلضافة جمموعها، هذا يف املالية تناسق املعلومات من
 الذي املؤسسة وللقطاع تزاوله الذي للنشاط النموذجية املؤشرات واملعايري مع األقل على

 2.فيه مكانتها ملعرفة إليه تنتمي

 معيارا يعد الداخلية الرقابة نظام سالمة إن: الداخلية للرقابة سليم نظام وجود. ه
 من وخلوها بيانات من حتتويه احملاسبية وما والسجالت الدفاتر انتظام على مدى للحكم

لوائح  يف مكتوبا النظام كون جمرد هنا بالوجود املقصود ليس. والغش والتالعب األخطاء
 العكس حالة يف أما. 3عمليال التطبيق حيز وموضوعا يكون منفذا أن جيب وتعليمات، بل

املستندات  هذه توفر إمكانية على يدل الداخلية، فإن ذلك نظام الرقابة ضعف وهو
 هبا يقوم اليت العينات على نطاق االختبارات يوسع أخطاء وتالعبات، ما على والسجالت

 . يةاملال القوائم على عن املصادقة امتناعه لدى له قرينة بدورها تكون قد واليت املدقق
 املؤسسات يف وتنوعها النشاطات تعقد إن:  الحسابية الناحية من األرصدة صحة. و

 حسابية، لذلك أخطاء عنه ينتج قد احملاسبية ما العمليات يف تشعب يصاحبه احلجم كبرية
االجناز،  سرعة األخطاء مع تلك بتفادي يسمح احلسابية اآلالت على االعتماد أن جند

انتظام  على دليال يعترب اآللية احلاسبات استعمال على دققامل وقوف فإن وبالتايل
 كدليل باستخدامها له يسمح ما وهو الناحية هذه من األقل على والدفاتر السجالت

 . إثبات

                                                           

 
 .93 .، ص بقاس مرجع، المحاسبة العامةبوتين،  محمد 2
 .181. بق، صاس مرجع، (ةالنظري الناحية)الحسابات  تدقيق ، علم اهلل عبد أمين خالد 3
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 العميل من مكتوبة أو شفهية معلومات على احلصول يعين: العميل من االستفسارات. ز
 العميل لدى العاملني إىل توجه ما غالبا واليت له األسئلة جمموعة من املدقق توجيه طريق عن
 لكوهنا نظرا األخرى األدلة من صالحية أقل تعترب االستفسارات ولكن. اجملاالت خمتلف يف

 1.العميل ألهواء وفقا للتحيز فهي عرضة وبالتايل مستقل مصدر من ليست
 . الحسابات مدقق تقرير مرحلة إعداد:  الثالث المطلب

 املدقق خيدمها اليت املختلفة الفئات عليها تعتمد اليت لركيزةا التقرير يعترب
 املختلفة الفئات هذه املؤسسة وغريهم، ألن وإدارة االقتصاد ورجال واملقرضني كاملستثمرين

 منها احلالية سياستها ورسم قراراهتا اختاذ يف عليه تعتمد حيث فائقة عناية املدقق تقرير تويل
 للقيام تكليفه أو املدقق بتعيني قامت اليت اجلهة إىل موجها عادة رالتقري يكون. واملستقبلية

 يف الشركاء جملس إىل الفردية، أو املؤسسات يف الفرد املالك إىل التدقيق، أي بعملية
األموال،  شركات يف للمسامهني العامة باهليئة ممثلني املسامهني إىل األشخاص، أو شركات
 التدقيق، ألن حمل للمؤسسة القانوين الشكل الفباخت خيتلف التوجه أن جند وهكذا
  .2الشكل حسب أيضا خيتلف التعيني

 لعملية النهائي املنتج مبثابة السنوية املالية القوائم عن احلسابات مدقق تقرير ويعترب
 نتائج بتوصيل املدقق يقوم أن خالهلا من ميكن االتصال واليت وسيلة أو وأداة التدقيق
 املالية القوائم عرض وسالمة صحة عن احملايد الفين ورأيه والقرائن لةلألد وتقييمه فحصه
 يف قلنا وأن سبق وكما هذا إىل باإلضافة. 3األعمال ونتائج السنة هناية يف املايل للمركز

 أو العناصر من جمموعة إىل التطرق املدقق على يتعني التقرير، فإنه إعداد معايري إطار

                                                           

 .87 .ص،  قباس ، مرجععبيد، وآخرون احمد، الصحن الفتاح عبد1
 .129 .ص ابق،س مرجع اهلل، عبد أمين خالد2
 .316 .، ص بقاس مرجععبيد، وآخرون،  الصحن، احمد الفتاح عبد3
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املالية،  القوائم إعداد يف احملاسبية املبادئ على االعتماد غرار ىعل التقرير حملتوى الضوابط
 كافة على املالية القوائم احتواء على تأكيده إىل تطبيقها، باإلضافة يف والثبات االلتزام

 ختتلف صور عدة يأخذ أن احلسابات مدقق لتقرير ميكن. عدمه من اجلوهرية املعلومات
 على الوقوف ميكن املالية، وعموما القوائم مبحتوى بدوره املرهون رأيه باختالف بينها فيما
 : التقارير من أنواع أربع

 ؛نظيف تقرير  
 ؛حتفظي تقرير 
 ؛سالب تقرير 
 الرأي إبداء عن االمتناع . 
 النظيف التقرير: الفرع األول

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

 قبوال واملقبولة عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ وفقا أعدت قد املالية القوائم أن 
  ؛عاما

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

 ؛املايل هومركز  املشروع أعمال نتائج عن تعبريها ودقة املالية القوائم وعدالة صدق  
 تعبري صدق على رأيه تربر اليت واملالئمة الكافية اإلثبات أدلة على املدقق حصول 

 . املالية السنة هناية يف املايل واملركز األعمال لنتائج القوائم املالية

                                                           
 .260 .صبق، اس مرجع،  والتطبيق النظرية بين الحسابات مراجعةجربوع،  محمود يوسف1
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 . التحفظي التقرير: الفرع الثاني
 أو قالتدقي عملية خالل صادف متحفظ، إذا برأي باإلدالء احلسابات مدقق يقوم

 احلالة هذه يف تقريره رأيه، فيكون يقيد ما املالية القوائم يف الواردة واملعلومات البيانات يف
 1.إليها اإلشارة الضرورة من يرى اليت انتقاداته أو اعرتاضاته متثل بتحفظات مقيدا

 السلبي التقرير: الفرع الثالث
 الصحيح الواقع متثل ال يةاملال القوائم أن من املدقق يتأكد عندما الرأي هذا يصدر

 املتعارف احملاسبية للمبادئ طبقا األعمال نتيجة أو املايل املركز حيث من سواء للمؤسسة
 أدلة من الرأي هذا مثل إلصدار املؤدية األسباب بيان مسؤولية املدقق على عليها، وتقع

 جمموعة عادة قدمي املدقق ألن احلدوث نادر أمرا السليب الرأي يعترب .2ذكرها مع وبراهني
 . التوصيات هذه بتنفيذ الشركات تلتزم ما وغالبا السليب تقريره قبل التوصيات من

 الرأي إبداء عن االمتناع: الفرع الرابع
 القوائم عن فين رأي إعطاء يستطيع ال احلسابات مدقق أن الرأي إبداء عن االمتناع يعين

 3:يلي فيما توضيحها ميكن معينة ظروف على بناء ذلك يكون التدقيق، وقد موضوع املالية
 بعدم الشركة، وذلك إدارة من عليه تفرض املدقق عمل على مفروضة قيود وجود 

 املدينني بالعمالء االتصال من متكينه عدم أو اجلرد عملية حضور من متكينه
 الشركة؛ مع أرصدهتم بصحة مصادقات على للحصول

                                                           
 106 ذكره، ص سبق مرجعوالعملي،  النظري الحسابات تدقيق علمالرفاعي،  محمود الخطيب، خليل راغب خالد1
 138 ذكره، ص سبق ، مرجع(النظرية الناحية)الحسابات تدقيق علماهلل،  عبد أمين خالد2
 261، صذكره سبق مرجعجربوع،  محمود يوسف3
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 القوائم على تؤثر قد املستقبلية ئجهابنتا التكهن ميكن ال مستقبلية أحداث وجود 
 لشركة االخرتاع حقوق على كتعديها الشركة ضد مرفوعة قضائية املالية، مثل دعاوى

 وغريها؛... تعويضاهتم،  بدفع يطالبون الشركة عمال من قضية أخرى، أو
 احلالة هذه يف. املالية القوائم بعض بتدقيق الرئيسي للمدقق آخر زميل قيام حالة يف 

 عليها؛ الرأي عن إبداء تنعمي
 تسمح واليت واملالئمة الكافية اإلثبات أدلة على احلصول املدقق على يتعذر عندما 

 ذلك؛ عن ميتنع رأيه، فإنه بإبداء
 جيريه الذي الفحص نطاق تضييق إىل الرأي إبداء عن االمتناع أسباب ترجع ما وغالبا

 على جوهري تأثري وهلا صحتها من كدالتأ ميكن ال هامة عناصر وجود بسبب املدقق، أو
 . فيها رأيه املدقق سيبدي اليت املالية القوائم
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 خالصة الفصل األول 
عمال و من خالل هذا الفصل يمكن القول بأنه بسبب التطورات الحاصلة في بيئة األ      

المدقق تقديم  مما تطلب منالتدقيق  إلىالحاسوب تغيرت النظرة كذلك دخول التكنولوجيا و 

من األعمال ليقوم بعملية غيرها من البقاء على اكتشاف األخطاء والمخالفات و  خدمات أهم

 .التدقيق من أجل تحقيق األهداف العصرية التي تتالءم و بيئة األعمال الحالية

لداخلية و توفير اتضح لنا كذلك أن عملية التدقيق تساعد على تطوير نظام الرقابة ا و    

عطاء صورة حقيقية عن التقارير التي ات صحيحة و معلوم مؤكدة عن وضعية المؤسسة، وا 

حيث أن الهدف من إعداد التقرير هو إعطاء رأيه المهني حول القوائم .يقوم بإعدادها المدقق

 .للمؤسسة محل التدقيق المالية

ميع المعايير لذلك كان البد من المدقق التمتع بالخبرة و االستقاللية و أيضا احترام ج     

ضفاء الثقة و المتعارف عليها وذلك لتسهيل عليه القيام بمهامه و  المصداقية للمعلومات ا 

   .المقدمة لألطراف ذات الصلة

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 جودة إطار مفاهيمي حول
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 تمهيد
ذات العالقة، تستند خدمات التدقيق على الثقة املتبادلة بني عضو املهنة واألطراف 

ولقد أدى تزايد اعتماد مستخدمي القوائم على البيانات املالية املدققة كمصدر للمعلومات 
املالئمة الختاذ القرارات املختلفة وما صاحب ذلك من ازدياد مسؤولية مدقق احلسابات 

عة أمام الغري إىل بروز احلاجة إىل إجراءات لضمان جودة أعمال التدقيق وذلك لتوفري القنا
املعقولة للمدقق ولألطراف املعنية بأن أعمال التدقيق قد نفذت بدرجة عالية من الكفاءة 
والسرعة مما خيدم األهداف العامة للمجتمع ويضفي مزيدا  من الثقة واملصداقية على نتيجة 

 . أعماله
 : وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث

  .اسيبمدخل إىل جودة التدقيق احمل: املبحث األول
  .وسائل حتسني جودة التدقيق احملاسيب: املبحث الثاين

 . الرقابة على جودة التدقيق احملاسيب: املبحث الثالث
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 مدخل إلى جودة التدقيق المحاسبي: المبحث األول
 تطور مفهوم جودة التدقيق المحاسبي: المطلب األول 

 طبيعة تعىن واليت (Qualités) تينيةالال الكلمة إىل (Quality) اجلودة مفهوم يرجع 
واإلتقان يف تصنيع  الدقة تعىن كانت الصالبة، وقدميا الشيء، ودرجة الشخص، وطبيعة

 فقد تغري أما حديثا  .اآلثار التارخيية والدينية مبا فيها من متاثيل وقالع بغرض التفاخر هبا
 الكربى وازدياد الشركاتو  الصناعية الثورة وظهور اإلدارة علم تطور بعد اجلودة مفهوم

وجديدة، فقد متحور معناه يف البداية على  متشعبة أبعاد اجلودة ملفهوم أصبح املنافسة، إذ
 .1 .التفتيش أو إعادة تأهيل املنتجات املرفوضة

 املنتج وخصائص املزايا من جمموعة" بأهنا اجلودة لضبط األمريكية اجلمعية عّرفتها وقد
 ".املستهلكني حاجات لبيةت على القادرة أو اخلدمة
 يتميز اليت واخلصائص الصفات من جمموعة" عن عبارة بأهنا آخرون عرفها حني يف

 حيث من سواء والعمالء املستهلكني حاجات تلبية إىل تؤدي واليت املنتج أو اخلدمة هبا
 .2"وإسعادهم العمالء هؤالء إرضاء سبيل يف األداء على قدرته أو أو تصنيعه املنتج تصميم

 مراحل تطور عرب الشامل مبفهومها اجلودة االقتصادية، ظهرت احلياة تطور ومع
 3:وهي أساسية

 

 

 

                                                           
، رسالة ماجستير غير العاملة في فلسطين من وجهة نظر العمالء اإلسالميةلمصارف قياس جودة خدمات اأيمن فتحي فضل الخالدي، -1

 .38، ص2226، قطاع غزة، فلسطين، اإلسالميةمنشورة، الجامعة 
، رسالة ماجستير العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين في فلسطينإياد حسن حسين أبوهين، -2

 .43، ص 2225غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 
 .16/24/2212، 3722، الحوار المتمدن، العدد مفهوم الجودة ومراحل تطورهاسوسن شاكر مجيد، -3
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 مرحلة ما قبل الثورة الصناعية: أوال

وتعترب هذه املرحلة مرحلة ضبط جودة العامل املنفذ للجودة، وتتخلص بأن عامال أو 
تصنيعية صغرية، ويف هذه  جمموعة من العمال مسؤولني عن تصنيع املنتج بالكامل بوحدات

 .املرحلة كان اإلحساس باالجناز والفخر موجودا عند العامل الذي خيلق حافزا للعمل لديه
 مرحلة ما بعد الثورة الصناعية: ثانيا

وهي مرحلة ضبط رئيس العمال للجودة من بداية القرن العشرين حىت أواخر العقد 
العمل وظهور الصناعات احلديثة وتوسعها الثاين منه نتيجة لتوسع املصانع والتخصص يف 

فقد أدى إىل أن يتوزع العمل على أكثر من عامل، وتطلب ذلك إىل أن يكلف رئيس 
 .العمال مبسؤولية اجلودة يف اإلنتاج

 مرحلة اإلدارة العلمية: ثالثا
وقد ظهرت هذه املرحلة يف مطلع القرن العشرين بريادة فريدريك تايلور وهي مرحلة 

دة والتفتيش، إذ مت التطرق فيها إىل الوقت واحلركة وسبل ختفيض اإلنتاج عن ضبط اجلو 
وقد أدت احلرب العاملية األوىل إىل تعدد أنظمة الصناعة . طريق احلد من الضياع واهلدر

وتنوع أساليب اإلنتاج وأصبح رئيس العمال مسؤوال عن عدد كبري من العمال، مما أدى إىل 
تطلب تعيني مفتشني متخصصني مكلفني بإجراء عمليات ظهور ما يعرف باملفتش، و 

 .تفتيش صارمة
 مرحلة ضبط الجودة إحصائيا: رابعا

إن زيادة اإلنتاج بشكل كبري زاد من تعقيد عملية التفتيش مما أدى إىل ضرورة 
من ( Walter Shewart)االعتماد على أسلوب فحص العينات، ويعد العامل ولرت سيورات 

( Harold Dodge)اجلودة اإلحصائية، وقد صمم هارولد دودج مؤسسي نظرية ضبط 
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أسلوبا إحصائيا لفحص عينات من اإلنتاج بدال من فحصه كله، ال انه مل يعد هذا املؤشر 
 .مقبوال

 مرحلة ضمان الجودة: خامسا
نتيجة ملا حققه اليابانيون من اجيابيات ملموسة بتطبيقهم فكرة حلقات اجلودة، اليت 

قها إنتاج خايل من العيوب، وهذا يتطلب رقابة شاملة على العمليات كافة حققوا عن طري
وجهودا مشرتكة من اإلدارة املعنية بتنفيذ مراحل العمل وقد اعتمدت على ثالث انواع من 

 : الرقابة
  ،رقابة وقائية 
 رقابة مرحلية 
 رقابة بعدية. 

 مرحلة إدارة الجودة اإلستراتيجية: سادسا
ية يف حالة منافسة بني الشركات لكسب حصص اكرب من دخلت التجارة العامل

السوق، والسيما الشركات اليابانية، وقد اعتمدت الشركات على إدارة اجلودة اإلسرتاتيجية 
و تركز إدارة اجلودة اإلسرتاتيجية على إن إرضاء املستهلك هو .ملواجهة الزحف الياباين

 .لعاملية يف الوقت احلاضراألساس الذي تقوم عليه اسرتاتيجيات املؤسسات ا
 مرحلة إدارة الجودة الشاملة: سابعا

 اليت الرائدة املفاهيم أكثر من (TQM)الشاملة  اجلودة إدارة مفهوم ويُعترب
اإلنتاجي  األداء وحتسني تطوير يف للمختصني واإلداريني، وخاصة استقطبت اهتماما واسعا

 1.املفهوم هذا ظهور يف وحامسا   ما  ها دورَا اليابانية اإلدارة لعبت واخلدمي، ولقد

                                                           
 .44ص مرجع سبق ذكره، ، حسن حسين أبوهيناياد  -1
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ومع دخول األلفية الثالثة مبتغريات جديدة أكثر ما مييزها حدة املنافسة واخنفاض 
املوارد االقتصادية وارتفاع مستوى تطلعات العمالء أو املستفيدين جتاه املنتج أو اخلدمة 

املفاهيم واألمناط  املقدمة الذي تطلب من تلك املؤسسات واهليئات التخلي عن العديد من
اإلدارية التقليدية اليت مل تعد قادرة على مواجهة تلك التحديات، برزت مصطلحات 

 1.ومفاهيم جديدة منها جودة التدقيق احملاسيب
اليت يتم تداوهلا على  املصطلحات من التدقيق احملاسيب العديد جمال يف وقد ظهرت

، رقابة اجلودة Quality Assurance*ةضمان اجلود: املستويني األكادميي واملهين منها
**Quality Control ،مراجعة النظري Peer Review ***. 

 املقصود عن منظور خمتلف التدقيق بعملية املعنية األطراف من طرف كل ولدى
 اإلدارة عن بشكل خمتلف التدقيق جودة يفهمون املالية القوائم التدقيق، فمستخدمو جبودة

 إىل ينظروا أن من احملتمل التدقيق مكتب أعضاء أن املالية، كما وائمالق إعداد عن املسؤولة
 أن (الزمالء)النظري  تدقيق اإلدارة، كما ميكن لفريق عن خمتلف بأسلوب التدقيق جودة
 الشركاء التدقيق، بل إن عملية أدى الذي التدقيق مكتب عن خمتلفة بنظرة للجودة ينظروا
 ومع. فريق التدقيق أعضاء عن خمتلفة بطريقة لتدقيقا جودة يدركون التدقيق مكتب داخل
 2.عايل اجلودة تدقيق بلوغ وهي مشرتكة رغبة لديهم األطراف هؤالء مجيع فإن ذلك

 اكتشاف واحتمال التدقيق جودة بني ربطوا أوائل الذين من( De Angelo )ويعترب
 املدقق على قدرة "بأهنا التدقيق جودة عرف املالية، حيث القوائم يف املدقق لألخطاء

                                                           
 .43 .ص ،(2221،والثقافة دار النشر:  اإلسكندرية)خدمات مراقب الحسابات، عبد الوهاب نصر علي،  -1

 .15، ص 2221، يق في دولة قطردقتقييم أعمال المراجعة والتمحمد مظهر أحمد،  -2

 إجراءات الفحص و اإلشراف الداخلي على الجودة التي يقوم بها مكتب التدقيق نفسه:ضمان الجودة-*
للمساعدة على انجاز عمليات التدقيق على درجة عالية من  جميع المقاييس المستخدمة من قبل مكتب التدقيق و المصممة:رقابة الجودة-**

 الجودة و النوعية
 مراجعة سياسات و إجراءات مكاتب التدقيق من قبل مكتب زميل على درجة مماثلة من السمعة و الحجم:مراجعة النظير-***
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 عند التحريف هذا عن والتقرير موجود ا كان إذا املالية القوائم يف التحريف املادي اكتشاف
 1".اكتشافه

 التأكيد مستوى: "بأهنا التدقيق جودة عّرف حيث( Palmrose)ذلك  على وأكد      
 هذا كرب كلما اجلوهرية، وأنه لألخطاء املالية القوائم احتواء املدقق بعدم يقدمه الذي

  2".صحيح والعكس التدقيق على جودة دل كلما املستوى
 املدقق على قدرة مدى: "بأهنا التدقيق جودة عّرف حيث( Knapp)ذلك  وأيّد

 ".التدقيق عملية تنفيذ أثناء والتالعب والغش اخلطأ اكتشاف
 كما أن جودة التدقيق تتمثل يف األداء اجليد الذي جيب أن يتبع يف كل عملية

تدقيق للتأكد من كفاءة وفعالية اإلجراءات املتبعة، واألساليب املستخدمة للوفاء مبتطلبات 
  3 .العميل واجملتمع

على أهنا درجة الثقة اليت يقدمها املدقق ملستخدمي : كما مت تعريف جودة التدقيق
تمال خلو القوائم املالية، فاهلدف من التدقيق هو إضفاء الثقة يف القوائم املالية، أي اح

 .4 .القوائم املالية من األخطاء واملخالفات اجلوهرية
 حيقق لألطراف مبا املدقق بعمله قيام ضمان هي التدقيق جودة أن إىل وجتدر اإلشارة

 املهنية، واألجهزة التدقيق، واملنظمات املالية، ومكاتب القوائم مستخدمي) الصلة ذات
 .التدقيق عملية من املتوقعة ف، األهدا(التدقيق حمل احلكومية، واملؤسسة

 : التدقيق ميكن مالحظة ما يلي جلودة املختلفة للمفاهيم السابق التحليل ومن

                                                           
المجلة األردنية في إدارة حسابات الخارجيين في األردن، ، العوامل المؤثرة على جودة التدقيق من وجهة نظر مدققي المحمد إبراهيم النوايسة -1

 .311، ص 2226، 3، العدد2األعمال، األردن، المجلد

 . 21، ص 2222، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، تقييم جودة تدقيق الحسابات في األردن والعوامل المحددة لهامحمد محمود حميدات،  -2

، كلية 2211المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، العددان الثالث والرابع قييم جودة أداء المراجعة، مدخل مقترح لتايمان أحمد أمين،  -3
 .256التجارة، جامعة األزهر، ص

ة، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمي، -مع دراسة تطبيقية-اثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات ادارة االرباحسمير كامل محمد عيسى،  -4
 .6، ص2228، االسكندرية، مصر، يوليو45، المجلد رقم2جامعة االسكندرية، العدد رقم
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 حدود وضع لصعوبة وذلك الصعبة األمور من التدقيق جودة مفهوم حتديد يُعد .أ 
 أن إىل التدقيق، باإلضافة جودة تغطيه أن جيب الذي اجملال للنطاق أو واضحة
 .نسيب وممفه اجلودة مفهوم

املدقق  على جيب اليت واإلجراءات الوسائل على ركزت السابقة املفاهيم .ب 
 حماولة: يف تتمثل املالية، واليت القوائم يف الثقة وزيادة اجلّيد لتحقيق األداء اتباعها

 املهنية، وتلبية املدقق باملعايري املالية، التزام يف القوائم األخطاء املدقق اكتشاف
 .بعملية التدقيق املعنية ألطرافا املدقق ألهداف

 املعيار ليس املالية القوائم عليها حتتوي اليت واملخالفات األخطاء اكتشاف .ج 
 اكتشاف أن التدقيق، كما جودة على احلكم خالله ميكن من الذي الوحيد

 عملية من األساسي اهلدف ليس القوائم املالية يف والغش واملخالفات األخطاء
 .التدقيق

 املهنية واإلرشادات املدقق باملعايري التزام مبدى التدقيق عملية جودة على احلكم .د 
 األدىن احلد املهنية واإلصدارات باملعايري االلتزام ميثل ليس كافي ا، حيث فقط

 .األداء جلودة
 : التالية الشروط تتوفر عندما تتحقق التدقيق جودة .ه 

 عليها، وآداب وقواعد املتعارف املهنية التدقيق معايري من املدقق بكل التزام 
 اإلفصاح إىل التدقيق، باإلضافة جودة على الرقابة املهين، ومعايري السلوك

 .املالية القوائم يف اكتشافها مت واملخالفات اليت األخطاء عن
 1.املالية القوائم مستخدمي ورغبات احتياجات التدقيق يليب أن  

                                                           
 .11 -18محمد مظهر أحمد، مرجع سابق، ص  -1
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 أداء هي: التدقيق جلودة يلالتا التعريف إىل الوصول ومن خالل كل ما سبق ميكن
 واملخالفات األخطاء عن التدقيق واإلفصاح ملعايري وفقا وفاعلية بكفاءة عملية التدقيق

 . املالية القوائم مستخدمي واحتياجات رغبات تلبية على املكتشفة، والعمل
 أهمية جودة التدقيق المحاسبي: المطلب الثاني

قادات مستمرة يف السنوات األخرية، بسبب واجهت مهنة التدقيق ضغوطا متزايدة وانت
وجود حاالت غش وحتريف جوهرية يف القوائم املالية، وتزايد الدعاوى القضائية املرفوعة 
ضد املدققني، وخصوصا بعد تعرض العديد من املؤسسات األمريكية لالهنيار بالرغم من 

و تنبع أمهية جودة التدقيق .خضوع قوائمها املالية للتدقيق من أكرب مكاتب التدقيق املعروفة
 : من خالل اجملاالت التالية

 اهتمت العديد من املنظمات واجلمعيات : تأكيد االلتزام بالمعايير المهنية
املهنية بكافة أحناء العامل مبوضوع رقابة جودة األداء يف شركات ومكاتب احملاسبة 

ات واالرتقاء هبا والتدقيق، والعمل على حتسني مستوى األداء املهين هلذه الشرك
مبا خيدم الصاحل العام وتعترب املعايري املهنية مبثابة إرشادات لتحديد وتطبيق 
إجراءات التدقيق، وحتتوي هذه املعايري خصوصا معايري الرقابة على اجلودة على 

ومن .سياسات وإجراءات هتدف إىل حتسني أداء كل من أفراد ومكاتب التدقيق
تبادلة بني جودة التدقيق وااللتزام باملعايري املهنية، هنا يتضح أن هناك عالقة م

حيث يؤدي االلتزام باملعايري املهنية إىل أداء عملية التدقيق جبودة عالية، كما أن 
 .أداء عملية التدقيق مبستوى جودة مالئم يؤكد متسك املدققني باملعايري املهنية
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 ري فجوة التوقعات اىل تش: *في التدقيق المساهمة في تضييق فجوة التوقعات
بالنسبة للمتوقع منهم، مما دفع هؤالء  املدقيقنيعدم رضا اجملتمع املايل عن عمل 

إىل رفع قضايا عليهم أمام احملاكم خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيا، وتنشأ هذه الفجوة عندما يصدر املدقق رأيا بدون حتفظ على القوائم 

ذلك وجود أخطاء جوهرية تؤثر على احلسابات، وعدم قابلية  املالية ويتبني بعد
و يتطلب تضييق فجوة .املؤسسة لالستمرار يف أعماهلا خالل الفرتة القادمة

التوقعات تدعيم استقاللية املدقق، وتفعيل الرقابة على جودة تنفيذ عملية 
تها، التدقيق، ودراسة توقعات اجملتمع بشأن مدقق احلسابات والعمل على تلبي

والتزام مدقق احلسابات بتنفيذ عملية التدقيق وفق معايري التدقيق وقواعد آداب 
السلوك املهين ومجع املزيد من أدلة اإلثبات، مبا يوفر تأكيدا معقوال خبلو القوائم 
املالية من حاالت اخلطأ والغش، ويساهم يف حتسني جودة التدقيق ويعزز ثقة 

  1 .اليةاألطراف األخرى يف القوائم امل
 تعزيز إمكانية اكتشاف المخالفات واألخطاء الموجودة في القوائم المالية :

 فرتة يفنال هذا العنصر اهتماما كبريا من املنظمات املهنية والعديد من الباحثني 
الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي خصوصا بعد فشل العديد من 

دققني من ذوي اجلودة العالية املنظمات الكربى، وذلك على اعتبار أن امل
يقومون باكتشاف األخطاء واملخالفات املوجودة يف القوائم املالية بشكل أفضل 

 .من املدققني ذوي اجلودة املنخفضة

                                                           
مجلة الجامعة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق معالجة تضييق هذه الفجوة، جربوع محمود يوسف، -1

 .، غزة، فلسطين367، ص2224لة الدراسات االنسانية، مجلد الثاني عشر، العدد الثاني االسالمية سلس
 .الفرق بين مايتوقعه المجتمع من عملية التدقيق و ما تقدمه مهنة التدقيق فعال للمجتمع:فجوة التوقعات-*
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 يعد تقدمي خدمات التدقيق مبستوى مرتفع من اجلودة من : أداة تنافسية جيدة
احمللية ملهنة  الشروط األساسية حلفاظ مكاتب التدقيق على حصتها يف السوق

التدقيق والتوسع حنو السوق الدولية، من خالل حتسني مقدرهتا التنافسية يف 
 .مواجهة مكاتب التدقيق الكربى

 يتضمن مفهوم حوكمة : المساهمة في تدعيم مفهوم حوكمة الشركات
الشركات جمموعة من املبادئ تستهدف توفري إجراءات رقابة داخلية فعالة، 

التحقق من مواجهة وتنفيذ املتطلبات وااللتزامات، فضال  حيث تكون الغاية هي
عن تلبية توقعات املسامهني وأصحاب املصلحة بأكرب قدر ممكن من األمانة 

و .واملكاشفة، وذلك باستخدام كافة الوسائل املتاحة لرفع مستوى األداء الشامل
تكتسب جودة التدقيق أمهية كأداة مهمة من أدوات حوكمة الشركات، من 
خالل توفري تأكيدات للمسامهني بصحة التقارير املالية للمؤسسة وكفاءة وفعالية 
نظم الرقابة الداخلية، واإلفصاح عن خمتلف املخاطر اليت تعرتض نشاط 
املؤسسة، مما حيسن من وسائل االتصال ويزيد درجة الثقة بني املؤسسة 

 1 .واملسامهني
 
 
 
 
 

                                                           
رسالة مهني لمراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية، تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة األداء الأحمد محمد صالح الجالل، -1

 .31، ص2212دكتوراه، نقود ومالية، جامعة الجزائر، 
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 ودة التدقيق المحاسبيالعوامل المؤثرة في ج: المطلب الثالث
تتأثر جودة عملية التدقيق مبجموعة من العوامل منها عوامل تنظيمية تتعلق مبكتب 

 .بعملية التدقيق التدقيق وعوامل تتعلق باألفراد القائمني
 العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق: الفرع األول

زام مكتب تتعلق هذه العوامل بنواحي تنظيمية داخل مكتب التدقيق من حيث الت
واملتعلقة بقبول العمالء، تعيني  التدقيق باملعايري املهنية والسياسات املتبعة داخل املكتب

يف التدقيق، وقيود الوقت،  املدققني وختصصيهم على املهام، واألساليب احلديثة املستخدمة
 : وسنتناول كل عامل على النحو التايل

تعرب معايري التدقيق شأهنا شأن أية معايري عن  :التزام مكتب التدقيق بالمعايير المهنية. أ
مستوى األداء املهين اليت يتم بناء على االلتزام هبا احلكم على جودة عملية التدقيق، ولذلك 
اهليئات املهنية والدراسات األكادميية على صياغة هيكل ملعايري التدقيق مع استمرارية تقييم 

 1.خدمي القوائم املاليةمدى مالئمتها لالحتياجات املتجددة ملست
كنتيجة : درجة كفاءة إجراءات اختيار العمالء أو استمرار تقديم الخدمة لهم. ب

يف -لظروف املنافسة احمليطة بسوق التدقيق، فإن حصول مكتب التدقيق على عمالء جدد
أصبح أمرا صعبا خبالف االستمرار يف تقدمي اخلدمات للعمالء -ظل االلتزام بآداب وسلوك

امى، ورغم ذلك جيب أن حترص هذه املكاتب على انتقاء العمالء اجلدد واالستمرار القد
جيب أن تستمر مكاتب التدقيق يف تقدمي اخلدمة هلم، حيث  مع العمالء القدامى الذي

عن عدم االنتقاء قد يرتتب عليه آثار سلبية على جودة عملية التدقيق وبالتايل قصورا يف 
  2.لقوائم املاليةالوفاء بتوقعات مستخدمي ا

                                                           
الدار  :اإلسكندرية) ،أخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة في مواجهة األزمات العالمية شحاتة احمد شحاتة، عبد الوهاب نصر علي، 1

 .52.ص، ( 2221،الجامعية
 .53الوهاب نصر علي، شحاتة احمد شحاتة، مرجع سابق، صعبد  2
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 : املوايل يوضح قرار قبول العمالء اجلدد أو االستمرار مع العميل القدمي والشكل
 1قرار قبول العمالء الجدد أو االستمرار مع العميل القديم: 11شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  
دراسة "لجمهورية اليمنيةالعوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في اعبد السالم سليمان قاسم األهدل، : المصدر
 2228الماجستير، جامعة الحديدة قسم المحاسبة،  بحث مقدم لنيل شهادة، "ميدانية-نظرية

نظرا إلمتام عملية التدقيق : كفاءة إجراءات انتقاء المدققين بمكتب التدقيقمدى  . ج
ق من خالل فريق التدقيق، ونتيجة ألن املسؤولية النامجة عن تقصري أحد أعضاء الفري

يتحملها مكتب التدقيق، فإن انتقاء املدققني للعمل مبكتب التدقيق يعترب مطلبا حيويا 
ونتيجة ألمهية كفاءة إجراءات تعيني املدققني للعمل . لضمان جودة أداء عملية التدقيق

مبكاتب التدقيق فقد أولت اهليئات املهنية اهتماما كبريا لعملية تعيني املدققني، وقد 
ضرورة وضع سياسات تضمن تعيني  IFACاإلحتاد الدويل للمحاسبني  تضمنت إصدارات

 2.أفراد أكفاء مبكتب التدقيق

                                                           
 .22عبد السالم سليمان قاسم االهدل، مرجع سابق، ص 1
 .55-54، عبد الوهاب نصر علي، شحاتة احمد شحاتة، مرجع سابق، ص 2

                                     
  العميل   مكتب التدقيق

     التخطيط المبدئي -: دقيقعمليات الت

      تحديد الخطر -     

     اختبارات الرقابة -     

    االختبارات الجوهرية -     

 

   التدقيق تقرير

 عملية اتخاذ قرار مهمة التدقيق

 قرار االستمرار في تقديم الخدمة



 جودة المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات سالم عبد اهلل العتيبي،

55 

 المحاسبي التدقيق جودة حولالفصل الثاني                                                                          إطار مفاهيمي 
 

كفاءة ختصيص األفراد مبكتب   تعد: كفاءة تخصيص األفراد على المهاممدى  . هـ
التدقيق على مهام عملية التدقيق شرطا ضروريا جلودة عملية التدقيق، فضال عن اعتبارها 

ول من جمموعة معايري العمل امليداين، ويؤدي ختصيص األفراد على املهام ركنا من املعيار األ
 . إىل ارتفاع جودة عملية التدقيق وتدنيه احتماالت فشلها

يركز مفهوم هيكلة عملية التدقيق على اعتبار أن التدقيق : درجة هيكلة عملية التدقيق. و
د الكامل على األحكام عملية ميكن صياغتها يف شكل برامج وذلك بدال من االعتما

والتقديرات الشخصية ملدقق احلسابات، وقد ساعد على تبين هذا املفهوم عدة عوامل منها 
رغبة مكاتب التدقيق يف تنميط املمارسات العملية لكي تزداد ثقة املستخدمني يف املهنة  

كلة والشك أن هليكلة عملية التدقيق أثرا إجيابيا على كفاءة الدقيق حيث أن هي. ككل
عملية التدقيق ترفع جودة أداء املهنة، حيث تسمح ملدقق احلسابات بتخصيص وقت أكري 
للمشاكل اليت تتطلب تقديرا أو حكما شخصيا فنيا نتيجة لتنميط العديد من اخلطوات 

  .الروتينية املتكررة واستبعاد اخلطوات غري الضرورية
ققني مبكاتب التدقيق هي قيود من أهم الضغوط اليت يتعرض هلا املد: قيود الوقت. ز

الوقت، وضرورة االنتهاء من عملية التدقيق يف توقيت حمدد، وال شك أن هذه القيود قد 
وال شك أن هذه القيود . تؤثر على أداء املدقق والدي ميثل حجر الزاوية يف حتقيق اجلودة

اليت تواجهها تلك تعد أمرا طبيعيا يف مكاتب التدقيق الكبرية نظرا لطبيعة ظروف املنافسة 
املكاتب، ونتيجة لدلك فإهنا تلجأ إىل وضع خطة زمنية تكفل كفاءة وفاعلية األداء، 

 .وتساهم يف ختفيض تكلفة التدقيق
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 العوامل المتعلقة بفريق التدقيق والقائمين بعملية التدقيق: الفرع الثاني
ودة التدقيق، وهي عوامل تعرضنا يف اجلزء السابق إىل العوامل التنظيمية املؤثرة على ج

تنبع من مكتب التدقيق، إال أن هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر على جودة التدقيق 
 .وهي نابعة من خصائص العنصر البشري واألفراد املشاركني يف عمليات التدقيق

 التدقيق مهنة متيز اليت املفاهيم من استقالل املدقق يعترب: استقالل مدقق الحسابات. أ
 املعلومات يف الثقة وأساس التدقيق ملهنة الزاوية حجر أنه األخرى، كما املهن من غريها نع

 على اإلشراف يف احلق: على املدقق استقالل ويشمل املالية القوائم عليها حتتوي اليت
 يف التامة بتدقيقها، احلرية يقوم اليت الشركة من تدخل أي بدون أعماهلم وتوجيه مندوبيه
 يف الرأي عن التعبري حرية إىل هبا، باإلضافة يقوم اليت الفحص وطرق اءاتإجر  اختيار
 1.ضده انتقاديه إجراءات اختاذ من خوف بدون املالية القوائم على به يديل الذي التقرير

فشل  أسباب أحد يعترب املدقق استقالل نقص أن إىل Fearnley et Alيرى 
 املضللة، ولكنهم املالية اجلوهري، والقوائم طأاخل يكتشفون ألن املدققني قد التدقيق وذلك

 نقص)النزاهة إىل يفتقرون أن املدققني تصحيحها، أي أو عنها يف التقرير يفشلون
 2(.االستقالل

 يف التوقعات لفجوة الرئيسة املكونات أحد متثل اجلودة فجوة الباحثني أن أحد وأكد
 وتوصل .اجلودة لفجوة األساسية اناألرك أحد تعترب استقالل املدقق فجوة وأن التدقيق
استقالل  تدعيم حماوره أحد يف يشمل اجلودة فجوة من للحد مقرتح إطار إىل الباحث

 3.املنشودة التدقيق جلودة حتقيقا حمددات من يعوقه ما ومواجهة املدقق

                                                           
 .28ص، "ميدانية-دراسة نظرية"العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنيةعبد السالم سليمان قاسم االهدل،  1

2
 Fearnley, Stella, Beattie, Vivien A., and Brandt, Richard, " Auditor Independence and Audit Risk: A 

Reconceptualization", Journal of International Accounting Research, (Vol.4, No.1, 2005), p .42. 
، رسالة دكتوراه غير اس الكمي لمحددات حياد المراجع بهدف تضييق فجوة الجودة بالتطبيق على دولة الكويتالقيالزغبي، شبيب راشد شبيب،  3

 .148، ص2224منشورة، جامعة قناة السويس، بور سعيد، 
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 أداء وفاعلية كفاءة على لفريق التدقيق الشخصية الصفات تؤثر: خبرة فريق التدقيق. ب
 التقدير عملية على الكبري األثر ذات الصفات تلك بشكل جوهري، ومن ة التدقيقعملي

ا مفهوم ا اخلربة تعترب".للفريق املهنية اخلربة يف املراجعة األحكام وإصدار الشخصي  معقد 
، (األداء أو املمارسة سنوات مثل عدد)واحد  مبقياس كاملة بصورة قياسه ميكن ال ومركب ا
 مثل: عديدة عوامل هي نتاج احلقيقية اخلربة أن أي .مقياس من كثرأ إىل حيتاج ولكنه

 جوده ذات إصدار أحكام يف املتميزة األقدمية، والتعليم، واملعرفة، والقدرة أو املمارسة
 املهنية اخلربة عالقة الدراسات من العديد تناولت فقد العامل هذا ألمهية ونظر ا 1".عالية
بينهما،  إجيابية عالقة هناك أن إىل الدراسات أغلب ، وتوصلتالتدقيق جبودة التدقيق لفريق

 .التدقيق جودة خصائص أحد تعترب اخلربة املهنية وأن
تعترب متابعة عمل أعضاء فريق التدقيق واإلشراف : اإلشراف على فريق التدقيق. ج

 . عليهم من أهم العوامل املؤثرة على كفاءة عملية التدقيق
 ميارسه الذي النشاط ذلك بأنه جمال التدقيق يف اإلشراف الباحثني أحد عرف وقد

 يف األفراد من جمموعة توجيه أجل من األعلى اإلداري املستوى يففريق التدقيق  عضو
  2.حمددة وبكيفية حمدد زمن يف مشرتكة أهداف لتحقيق املستوى الذي يليه

 تنفيذ عن املسئولني املساعدين جهود توجيه هو اإلشراف أن أخر باحث وأضاف
 اإلشراف األغراض، ويشمل هذه وحتقيق تنفيذ مدى حتديد التدقيق، مع أغراض وحتقيق

 بصورة للمساعدين، والتعرف التعليمات إصدار 3: التالية العناصر التدقيق على أعمال على

                                                           
 المجلة " وتطبيقية نظرية دراسة: للمراجع المهني الحكم جودة تحسين على المراجعة مهام في الخبرة عامل تأثير مدى "، السيد فوده، شوقي 1

 .367، 366 ، ص ص 1998الرابع، : المنصورة، العدد جامعة -التجارة،  التجارية، كلية للدراسات المصرية
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة -دراسة ميدانية–تأثير المتغيرات البيئية على األداء المهني لمراجعي الحسابات زكي، محمد حسين محمد،  2

 .81، ص 2221ة التجارة، عين شمس، كلي
 .31، ص"ميدانية-دراسة نظرية"لعوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنيةاعبد السالم سليمان قاسم االهدل،  3
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 بني اآلراء يف االختالفات املؤدى، ومعاجلة العمل املهمة، وتدقيق املشكالت على مستمرة
 .التدقيق تبمك أفراد

التدقيق،  جبودة فريق التدقيق على اإلشراف عالقة الدراسات من العديد وتناولت
إىل أن من أهم العوامل الرئيسية لفشل عملية التدقيق هي  Cohen ومنها دراسة جلنة "

عدم املتابعة واإلشراف على عمل املساعدين، وحيدث ذلك عادة بسبب ضغوط العمل مبا 
 1".أوراق العمل ملتابعة عمل فريق التدقيقال ميكن من تدقيق 

 العالقة التدقيق على خدمة تعتمد: االتصاالت بين فريق التدقيق وعميل التدقيق. د
   2: باأليت تتميز أن جيب مكتب التدقيق والعمالء، واليت بني واملباشرة الثنائية

 ضلغر  حيدث التدقيق ومكتب العميل بني هادفة، فاالتصال عالقة تكون أن 
 .معني

 من نوع بأهنا العالقة هذه توصف مسبقة، حيث معرفة بالضرورة تتطلب ال 
 .واحملددات القيود من إطار يف الغرباء، وحتدث عالقة

 لطبيعة وفق ا حمدودة العالقة هذه تكون األبعاد، حيث حمدودة عالقة أهنا 
 .        املطلوب تقدميها اخلدمة وحمتوى

 يعتمدون املدققني أن التدقيق، بسبب جمال يف املهمة العوامل من العامل هذا ويعد
 فهم على تساعدهم واليت املهمة املعلومات على احلصول يف العميل موظفي مؤسسة على

 . عليها احلصول يصعب اليت األدلة على العميل، واحلصول نشاط طبيعة
 افرتتو  أن جيب اليت الشخصية الصفات من جمموعة هناك أن الباحثني أحد وأضاف

 جبودة عملية التدقيق إلمتام معه والتعامل العميل أنشطة تفهم من يتمكن حىت يف املدقق

                                                           
 . 65عبد الوهاب نصر، علي، شحاتة احمد شحاتة، مرجع سابق، ص 1
 .33عبد السالم سليمان قاسم االهدل، مرجع سابق، ص 2
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 أن إىل الدراسات من العديد وتوصلت. اآلخرين مع االتصال وجودة عالية، مثل اللباقة
 جودة حتقق إىل تشري اليت اخلصائص أحد تعترب واملدقق العميل بني اجليدة االتصاالت

 مع جيده عالقات بناء أن إىل Sutton and Lampeدراسة  صلتتو  فقد.التدقيق 
دراسة  خلصت كما .امليداين املرتبطة بالعمل التدقيق جودة خصائص أحد العمالء يعترب

Carcello et al للتدقيق  اخلاضعة املنشأة وإدارة التدقيق فريق بني املتكرر االتصال أن إىل
 خالل من متوسط بأعلى حظيت دقيق واليتجلودة الت األوىل العشر اخلصائص أحد يعد

 1.التدقيق بعملية املهتمة األطراف آراء حتليل
 وسائل تحسين جودة التدقيق المحاسبي : المبحث الثاني

بد ن حتقيقه بصفة مطلقة، لذا كان اليعد مفهوم جودة التدقيق مفهوما نسبيا ال ميك
ة التدقيق هبدف الوصول إىل من وجود جمموعة من الوسائل اليت تساعد على حتسني جود

أقصى مستوى ممكن، وقد توصلت األحباث احملاسبية واملنظمات املهنية إىل جمموعة من 
تطوير التأهيل العلمي والعملي للمدقق، اعتماد معايري للرقابة : الوسائل لتحقيق ذلك منها

 .على جودة التدقيق، تدعيم استقاللية املدقق
 العلمي والعملي للمدقق تطوير التأهيل: المطلب األول

اهتمت معايري التدقيق العامة بالصفات الشخصية للمدقق، ومن بني تلك املعايري 
املعيار األول اخلاص بالتأهيل العلمي والعملي للمدقق، والذي يشرتط أن يتم أداء عملية 
التدقيق من قبل شخص أو أشخاص حصلوا على مستوى مالئم من التدريب، وتتوافر 

ويتطلب ذلك املعيار من املدققني احلصول  2.هارة الفنية املالئمة للعمل كمدققنيفيهم امل
 : على
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يعرتف : التأهيل والتدريب المهني المطلوب والكفاءة الالزمة في تدقيق الحسابات. أ
اجملاالت املالية )هذا املعيار بأنه مهما كان تأهيل الشخص وكفاءته يف جماالت أخرى 

ه لن يتمكن من القيام بالتدقيق بدون التأهيل والتدريب يف حقل ، فإن(واألعمال مثال
التدقيق، وأن هذا التدريب املهين يشمل التدريب املستمر يف حقل االختصاص ألجل 

  1.مواكبة التطور والتغيري وكيفية تطبيقها ألجل أن يتمكن من إصدار احلكم املوضوعي
( عليم، اخلربة، التعليم املهين املستمرالت)أن الكفاءة املهنية للمدقق " أجنلو"وأوضح 

تعد الركيزة األوىل اليت تقوم عليها جودة التدقيق؛ذلك أن كفاءة املدقق تساعد على 
اكتشاف األخطاء واملخالفات يف سجالت العمالء، ويعترب احلصول على قدر مالئم من 

اسب قانوين يف التعليم الرمسي يف احملاسبة والتدقيق أحد الشروط للحصول على إجازة حم
 2.معظم الدول

إذا مل يكن رأي املدقق حول : الحفاظ على استقالليتهما الذهنية، الظاهرية والفعلية. ب
عدالة البيانات مستقال فعليا وظاهريا، فإنه يكون بال قيمة، ذلك أن االستقاللية تُعترب 

ملدقق فإن ثقة العمود الفقري ملهنة تدقيق احلسابات، ويف حالة الشك يف استقاللية ا
  3.اجلمهور ستنخفض نتيجة لذلك

تتطلب : 4بذل العناية المهنية الكافية في تخطيط وتنفيذ التدقيق وإعداد التقرير. ج
العناية املهنية دراسة انتقاديه جلميع مستويات العمل املنجز، وتعين العناية املهنية أن أي 

 5.وميتلك املتطلبات املهنيةشخص يقوم بعرض خدماته لآلخرين عليه أن يكون مؤهال 
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 اعتماد معايير للرقابة على جودة التدقيق ووسائل أخرى  : المطلب الثاني
تتمثل معايري الرقابة على جودة التدقيق يف جمموعة من اإلجراءات والسياسات اليت 

ئ تتبناها أجهزة ومكاتب التدقيق لتوفري القناعة املعقولة إلجناز مهام التدقيق وفقا للمباد
أن هناك أربعة مصادر رئيسية  وعن جماالت تلك املعايري وجد. األساسية هلذا األخري

ملشكالت اجلودة يف التدقيق، تتعلق باإلجراءات واملساعدين واالتصال واالستقالل، حيث 
تنتج مشكالت من عدم االعتماد على معايري التدقيق أو االختيار والتطبيق غري املالئم هلا، 

ملساعدين فتنتج عن التوظيف والتدريب غري اجليد، وكذلك اإلشراف غري أما مشكالت ا
املناسب والتخصيص غري الفعال للعمالة مبكتب التدقيق على مهام التدقيق، وبالنسبة 
لالتصال غري السليم فإنه يؤدي إىل فجوة يف توقيت إعداد تقرير التدقيق وفجوة يف 

وجود استقالل كاف إىل فقد بعض جودة التخطيط وفجوة الكفاءة، يف حني يؤدي عدم 
التدقيق، وللتغلب على تلك املشكالت وحتقيق اجلودة املنشودة ال بد من وجود معايري 

 1.حمددة للرقابة على جودة التدقيق تلتزم هبا أجهزة ومكاتب التدقيق
ويؤدي وجود معايري للرقابة على جودة التدقيق إىل حتقيق أهداف املهنة من حيث 

ستوى أدائها واستمرارها، وبالتايل زيادة الثقة يف أدائها، ويرجع ذلك إىل أهنا حتسني م
 : تساعد على
 ،توثيق سياسات مكاتب التدقيق وإجراءاهتا 
  ،حتقيق التأكيد املعقول جبودة أعمال املكتب 
  ،توفري وسيلة جيدة لتسويق أعمال وخدمات مكاتب التدقيق 
 توقع حدوثها، إعطاء إنذار باملشكالت واألخطاء امل 
  ،زيادة الكفاءة املهنية للممارسني للمهنة 
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  ،حتفيز املساعدين ورفع روحهم املعنوية 
  ،زيادة املوضوعية واملصداقية 
  ،إعطاء الفرصة ألجهز مكاتب التدقيق لفحص أعمال املكاتب األخرى 
 حتقيق املتطلبات النظامية جلهات الرقابة على مهنة التدقيق. 

ابة على جودة التدقيق اخلطوة األوىل للرقابة على جودة التدقيق وأداة وتعد معايري الرق
هامة لتحسينها، كما أن جودة التدقيق ال ميكن حتقيقها بدون وجود مثل هذه املعايري، 
لذلك قامت العديد من املنظمات املهنية يف أكثر من دولة بإصدار العديد من املعايري اليت 

زام هبا، ومن هذه املنظمات املعهد األمريكي للمحاسبني جيب على مكاتب التدقيق االلت
القانونيني، االحتاد الدويل للمحاسبني، املعهد املصري للمحاسبني القانونيني، اهليئة 

  1.السعودية للمحاسبني القانونيني
ونظرا ألن وجود معايري للرقابة على اجلودة ال قيمة له بدون ضمان االلتزام هبا، فقد 

ب للرقابة على جودة التدقيق تتمثل يف أسلوبني ميكن إتباعهما لتنفيذ ذلك، وجدت أسالي
 : أوجدهتما املمارسة العملية خصوصا يف أمريكا

 مراجعة النظري، ويقوم مبوجبها مكتب التدقيق بتدقيق أعمال : األسلوب األول
مكتب آخر هبدف التأكد من التزامه بعناصر الرقابة وتقييم مدى مالءمتها 

 2.ب، وخيضع هذا األسلوب لرقابة املهنةللمكت
 جملس اإلشراف على مكاتب التدقيق، ويقوم هذا اجمللس : األسلوب الثاني

بتدقيق مكاتب التدقيق اليت تدقق الشركات املسامهة واملسجلة لدى هيئة سوق 
 . األوراق املالية، وخيضع هذا اجمللس إلشراف هيئة سوق األوراق املالية
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 دعيم استقالل المدققت: المطلب الثالث
يعد استقالل املدقق أحد املواضيع املهمة يف التدقيق واليت حظيت باهتمام كبري من 

ويُقصد باالستقالل القدرة على العمل  1.قبل املنظمات املهنية والباحثني منذ نشأة التدقيق
األمور  بنزاهة وموضوعية، فعلى مدقق احلسابات أن يلتزم دائما باستقالل تفكريه يف مجيع

املرتبطة باملهمة املكلف هبا، واالستقالل يف التفكري هو يف األساس حالة فكرية، إذ على 
مدقق احلسابات أن يكون رأيه من خالل استقالله يف التفكري والعمل، وال يكفي أن يكون 
املدقق مستقال ظاهريا، بل جيب توفر االستقالل الواقعي، وهذا يعتمد على املستوى 

  2.للمدققاألخالقي 
أثار معيار استقالل وحياد املدقق الكثري من اجلدل والنقاش، وذلك لصعوبة وضع 
تعريف دقيق وحمدد ملفهوم االستقالل واحلياد نتيجة ارتباط هذا املفهوم باحلالة الذهنية 

قاعدة تتعلق ( 13)، وقد نشر االحتاد الدويل للمحاسبني يف التعليمة رقم 3للمدقق
يث حتدد أن على املدقق أن يتحلى بالنزاهة والصدق أثناء تأدية مهامه، باالستقاللية، حب

وجيب أن يكون عادال وأن يكون حرّا يف حتديد نطاق مهمته، كما جيب أن حيافظ على 
موقف حياده وعدم احنيازه، وأال يرتك اجملال لكي يُنَظر إليه على أن له مصاحل شخصية يف 

  4.املؤسسة
 
 
 

                                                           
 .71 .، صتقييم أعمال المراجعة والتصديق في دولة قطرمحمد مظهر أحمد،  -1

 .57 .مرجع سابق، صعلم تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والعملية، خالد أمين عبد اهلل،  -2

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المسيلة، في النهوض بمصداقية المعلومات المحاسبيةدور المراجعة الخارجية للحسابات فاتح سردوك،  -3
 .46 .، ص2224

 .31 .ص. 2221، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة، مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائراألخضر لقليطي،  -4



 جودة المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات سالم عبد اهلل العتيبي،

64 

 المحاسبي التدقيق جودة حولالفصل الثاني                                                                          إطار مفاهيمي 
 

 ل لجنة التدقيقتشكي: الفرع األول
بدأ ظهور فكرة جلنة التدقيق أوال يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك بعد انتشار 
حاالت الغش والتالعب بالقوائم املالية املنشورة للعديد من الشركات، مث انتقلت الفكرة إىل 
العديد من الدول نظرا للمنافع اليت حتققت من تشكيلها خصوصا يف جمال دعم استقالل 

ولعل الدوافع األوىل لتكوين جلان التدقيق يف . املدقق ومساعدة جملس اإلدارة يف أداء مهامه
أمريكا ترجع لقواعد ومتطلبات هيئة اإلشراف على تداول األوراق املالية، وملتطلبات 
وتوصيات بورصة نيويورك لألوراق املالية، أما يف بريطانيا فريجع السبب لتزايد أعباء 

الس إدارات الشركات نتيجة لكثرة التشريعات واألعباء التنافسية، ويف كندا ومسؤوليات جم
نشأت الفكرة نتيجة حلاالت اإلفالس اليت مت إعزاؤها لفشل جمالس اإلدارة يف رقابة املديرين 

 .التنفيذيني وضعف بيئة الرقابة
ن أساسا من وتُعّرف جلنة التدقيق بأهنا جلنة فرعية تابعة جمللس إدارة املؤسسة، وتتكو 

أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني، وتعمل كحلقة وصل بني املدقق اخلارجي وإدارة املنظمة يف 
األمور املتعلقة بالتدقيق اخلارجي ووظيفة التدقيق الداخلي، واألمور املالية واحملاسبية 

مدخل اختياري، ومدخل : األخرى، ولتطبيق فكرة جلنة تدقيق يف الشركات يوجد مدخالن
 . لزاميإ

ويعين عدم وجود مطلب نظامي بتكوين جلنة التدقيق، : المدخل االختياري . أ
حيث يرتك األمر لكل شركة حسب احتياجاهتا وظروفها وحجمها وطبيعة 

 .نشاطها
ووفقا له، يتم تكوين جلنة التدقيق تنفيذا ملتطلبات : المدخل اإللزامي . ب

 1.ةقانونية، وقد أخذت به كل من أمريكا وكندا والسعودي
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ونظرا ألمهية تشكيل جلنة التدقيق يف الشركات املسامهة، فقد أوصت جلنة 
Treadway  أن يكون لدى كل شركة مسامهة مسجلة لدى هيئة سوق األوراق املالية، جلنة

كما جيب إلزام الشركات املسامهة بنشر تقرير .تدقيق مكونة بالكامل من مدراء مستقلني
إن وجود جلنة التدقيق يف  .ر مهم يف زيادة خمرجات التدقيقجلنة التدقيق ملا يف ذلك من دو 

الشركات املسامهة يعترب أحد الوسائل املهمة لتحسني جودة التدقيق من خالل تدعيم 
استقالل املدققني الداخليني واخلارجيني، واملساعدة على اكتشاف األخطاء واملخالفات 

 1.ر املايلاملوجودة يف القوائم املالية وحتسني جودة التقري
 التغيير اإللزامي للمدقق: الفرع الثاني

لتدعيم استقالل املدقق، اقرتح عدد من الباحثني أن يتم تعيني املدقق ملدة طويلة 
مثال مث تغيريه يف هناية تلك املدة، على اعتبار أن ذلك يقلل من قدرة املؤسسة يف الضغط 

باحثني أن طول مدة ارتباط املدقق وأوضح أحد ال. على املدقق عن طريق التهديد بتغيريه
بالعميل يؤثر على استقالل املدقق، مما قد يؤدي إىل عدم قدرة املدقق على االحتفاظ 

 : مبوضوعيته عند فحص القوائم املالية، وأن ذلك يرجع لألسباب التالية
أن املدققني مع مرور الوقت يبدون كمدافعني عن اإلدارة مما يفقدهم خاصية  .أ 

 .الشك املهين
يصاب املدققون مع مرور الوقت بالرتاخي وعدم االبتكار، ويفشلون يف  .ب 

مالحظة أية تغريات يف موقف املؤسسة حمل التدقيق، كما يفشلون يف احلصول 
 .على أدلة إثبات جديدة

إن احتفاظ املدققني بالعمالء قد ميثل دافعا لتسوية اخلالفات مع العمالء على  .ج 
 .حساب املعايري املهنية
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شار باحث آخر إىل أن مؤيدي التغيري اإللزامي للمدقق يؤكدون على أن طول كما أ
مدة ارتباط املدقق تزيد من حاالت الفشل وتفقد املدققني موضوعيتهم واستقالليتهم 

ونظرا ألمهية هذا املقرتح فقد تبنته العديد من املنظمات . وقدرهتم على ممارسة الشك املهين
اليت  METCALFالدول، فعلى سبيل املثال أشارت جلنةاملهنية والتشريعات يف بعض 

إىل أن العالقة الطويلة بني املدقق والعميل  7719شكلها جملس الشيوخ األمريكي يف عام 
وبالرغم من االهتمام الكبري من قبل الباحثني واملنظمات املهنية . قد ختفض جودة التدقيق

عليها بسبب أن طول مدة ارتباط املدقق بفكرة التغيري اإللزامي، فإن هناك من ال يوافق 
بعميل التدقيق تولد لدى املدقق خربة  بالعمليات حمل التدقيق، واليت من املنطقي أن تزيد 

 . من جودة وكفاءة التدقيق
 وضع قيود على تقديم الخدمات األخرى خالف خدمة التدقيق: الفرع الثالث

من تلك التغريات أن مكاتب حدثت تغريات كثرية يف بيئة مهنة التدقيق، ومن ض
التدقيق مل تعد تقدم خدمات التدقيق فقط، بل اتسعت قائمة اخلدمات اليت تقدمها 
وأخذت أبعادا واجتاهات متعددة مما زاد من األمهية االقتصادية للخدمات األخرى خالف 
خدمة التدقيق، وباألخص مع تزايد معدل إيرادات مكاتب التدقيق من اخلدمات 

خالل  %51أو 41يف الثمانينات من القرن املاضي إىل حوايل  % 15ة من االستشاري
  1.العشرية احلالية

وأشار بعض الباحثني إىل أنه على الرغم من وجود احلوافز اليت جتعل املدققني مستقلني، فإن 
 : للمشرعني العديد من املخاوف اليت تشكل هتديدا فعليا الستقالل املدققني وهي

                                                           
 .85 -84محمد مظهر أحمد، مرجع سابق، ص  -1
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ات األخرى خالف خدمة التدقيق جتعل املدققني يعتمدون أن أتعاب اخلدم .أ 
ماليا على عمالئهم، ومن مثة يصبحون أقل استعدادا للصمود أمام ضغوط 

 .اإلدارة وذلك بسبب اخلوف من فقد عمالئهم
إن طبيعة العديد من اخلدمات األخرى خالف خدمة التدقيق تضع املدققني  .ب 

ضوعيتهم فيما يتعلق بالعمليات اليت يف منطقة األدوار اإلدارية مما يهدد مو 
 .يراجعوهنا
 SARBANSESنمنع قانو اإلطار وتدعيما الستقالل املدقق،ويف نفس 

OXLEY1  مكاتب التدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية من أداء اخلدمات التالية لنفس
 : عميل التدقيق
 القانونية  خدمات احملاسبة وإمساك الدفاتر، اخلدمات التأمينية، اخلدمات

 .واالستشارية غري املرتبطة بالتدقيق
   خدمات تصميم وتطبيق نظم املعلومات احملاسبية، أداء خدمات التدقيق

 .الداخلي
 التقييم أو التثمني، االستشارات بشأن املوارد البشرية أو الوظائف اإلدارية. 
 اريةالسمسرة أو املتاجرة يف األوراق املالية أو تقدمي االستشارات االشه. 

 
 
 
 
 

                                                           
بغرض حماية المستثمرين عن طريق تحسين دقة وموثوقية نظام  2222تم إصداره عام : قانون ساربنز اوكسلي *

 .الرقابة الداخليةاإلفصاح ، كما يجب على الشركات ان تضمن وتعتمد المعلومات المالية من خالل أنظمة 

* 
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 الرقابة على جودة التدقيق المحاسبي: المبحث الثالث
من أهم األمور الواجب إتباعها  جودة التدقيق احملاسيبالرقابة على أعمال تعترب       

 .التدقيقللتأكد من فاعلية ودقة العمل الذي تقوم به أي جهة مهنية تتوىل أعمال 
 ودة التدقيقمفهوم وأهمية الرقابة على ج: المطلب األول

 :الرقابة على جودة التدقيق مفهوم. أ
 اليت واإلجراءات السياسات من جمموعة بأهنا التدقيق ألعمال اجلودة رقابة تعرف

 مبهمات أو عام بشكل باملؤسسة يتعلق فيما سواء هبا تقوم أن التدقيق مؤسسة ينبغي على
 وذلك تدقيق عملية كل ى مستو وعلى ككل املؤسسة مستوى على أي التدقيق اخلاصة

 ومبا سب منا بشكل العالقة ذات األطراف خبدمة التدقيق مؤسسة قيام أجل ضمان من
 .1التدقيق مع معايري يتفق

 الشركة يف املصممة السياسات واإلجراءات إىل جمموعة اجلودة رقابة ويشري مصطلح
 عند ألخالقيةوا والتنظيمية للمتطلبات القانونية باالمتثال معقول تأكيد على للحصول

 ومدى طبيعة ختتلف وقد هذا .والتارخيية وتوثيقها املالية البيانات تدقيق عملية تنفيذ
 األعمال وطبيعة منشأة التدقيق حجم باختالف اجلودة على الرقابة وإجراءات سياسات

 املتوقع واملنافع بالتكاليف وتتأثر كذلك األعمال تفرع ومدى اجلغرايف واملوقع متارسها اليت
  .منها حتققها
الالزمة  بالرقابة التدقيق مكاتب قيام بوجوب يتعلق اجلودة رقابة مفهوم فان سبق ما وحول

 .عام بشكل واملهنة واجملتمع العمالء جتاه مبسئولياهتا بالتزامها االقتناع من متكنها اليت
 :أهمية الرقابة على جودة التدقيق. ب

                                                           
 .26.ص، رسالة ماجستير غير منشورة،  غزة قطاع في تدقيق الحسابات مكاتب في الجودة رقابة تطبيق مدى، أمير جمال القيق  -1
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يكون  أن يتوقع فإنه وبالتايل اجملتمع حاجات تلبية ضرورة من التدقيق مهنة وجود ينبع
 اجملتمع، ويعترب حتسني يف املتطورة االحتياجات تلبية أجل من وتطوير حتسن يف التدقيق
 حمل احلسابات، املنظمة مدقق)التدقيق عملية أطراف لكافة ضروريا مطلبا التدقيق جودة

 خدمات من املهنية، املستفيدين تاحلكومية، املقرضني والدائنني، املنظما التدقيق، اجلهات
 (.التدقيق

 اجلودة رقابة نظام سياسات وإجراءات وفعالية قوة أن من اجلودة رقابة أمهية وتنبع
 بأن التأكيد زيادة إيل تؤدي بدورها واليت التدقيق جودة من عال مستوى عليها يرتتب

 وأمانة موضوعية ويؤكد كان مالئما اإلشراف وأن بفاعلية متت ها تقدمي مت اليت اخلدمات
 يف املوجودة واألخطاء املخالفات إمكانية اكتشاف يعزز مما املهنية باملعايري والتزامه احملاسب

 اجلمهور ثقة ويعزز املالية القوائم ومصداقية تقرير املراجعة يف الثقة تزيد وبذلك املالية القوائم
  1.املهنة يف

 التدقيق جودة حتسني يف خاص وبشكل يهتم أن جيب التدقيق مكتب أن كما
 وجذب اجليدين العمالء على للمحافظة إضافة املكاتب بني املنافسة بسبب حدة وذلك
 ينعكس التدقيق جودة فتحسني املكتب يقدمها اليت اخلدمات جودة جدد يقدرون عمالء
  2 .الطويل املدى على املكتب على مهنية إجيابيا

 : التالية النقاط يف اجلودة ابةرق أمهية حتديد ميكن سبق ما ضوء ويف
 املهنية باملعايري االلتزام على التأكيد. 
 يف التدقيق التوقعات فجوة تضيق يف املسامهة.  
 املالية القوائم يف املوجودة واألخطاء املخالفات اكتشاف إمكانية تعزيز. 

                                                           
مقدم ، بحث "ميدانية-دراسة نظرية"لعوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنيةاعبد السالم سليمان قاسم االهدل،  -1

 .35.الماجستير، جامعة الحديدة قسم المحاسبة، ص لنيل شهادة

 .27 .، صمرجع سابق، أمير جمال القيق  -2
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 الوكالة صراعات ختفيض. 
 الشركات حوكمة مفهوم تدعيم يف املسامهة. 
 املنافسة على التدقيق مكتب قدرة حتسني. 
 املالية القوائم ومصداقية املراجعة تقرير يف الثقة زيادة. 

 عناصر الرقابة على جودة التدقيق: المطلب الثاني
 معايري عملية التدقيق من جودة على الرقابة ( 220 ) رقم الدويل املعيار صدر

 ضبط) السابع يل الدويلالدل حمل حل م، والذي 1994يونيو،  شهر يف الدولية التدقيق
 1 .(التدقيق يف العمل جودة

 : خالل التدقيق من لعملية اجلودة رقابة عن إرشادات توفري إيل املعيار هذا ويهدف
 .املراجعة عملية أداء عند املراجعة مكتب يتبعها اليت واإلجراءات السياسات  .أ 
تدقيق، ال عملية ألداء للمساعدين األعمال بتفويض املتعلقة اإلجراءات  .ب 

 تطبيق وجيب
 على وأيضا التدقيق مكتب مستوى على اجلودة رقابة وإجراءات سياسات .ج 

 .عمليات التدقيق الفردية
 مكاتب تتبناها واليت والسياسات اإلجراءات من جمموعة هي اجلودة وضوابط

 .عليها واملتعارف احملددة للمعايري وفقا   أجنزت قد التدقيق مهمة بأن قناعة لتوفري التدقيق
 سياسات تنفيذ التدقيق مؤسسة على بأنه املعيار من الرابعة الفقرة بينت ولقد

 املعايري حسب متت قد املراجعات كافة بأن للتأكد صممت واليت اجلودة رقابة وإجراءات
 أن بينت فقد املعيار من السادسة الفقرة أما .املناسبة الوطنية املعايري أو للمراجعة الدولية
 : يلي ما التدقيق جودة علي عناصر الرقابة متثل واليت اجلودة قابةر  سياسات أهداف
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 المهنية المتطلبات: الفرع األول
 االستقالل، األمانة، املوضوعية واحلفاظ مببادئ مبكتب التدقيق العاملني التزام أي

 مدقق احلسابات استقاللية وخاصة العناصر هذه وتعترب .املهنة وأخالقيات السرية على
 لن التدقيق معايري باقي فإن الركن هذا انعدم ما وإذا جلودة التدقيق الفقري العمود مبثابة
 اإلحتاد عن والصادرة املهنة وسلوكيات وآداب قواعد تناولت كربي، ولقد أمهية ذات تكون
 .التفصيل من بنوع العناصر هذه للمحاسبني الدويل

 من املكتب أفراد إبالغ الرقايب العنصر هبذا االلتزام تضمن اليت اإلجراءات أهم ومن
والسرية،  واملوضوعية واألمانة باالستقاللية املتعلقة واإلجراءات بالسياسات املستويات مجيع

 : خالل من وذلك املهين والسلوك
 ومتابعة اإلشراف ويف التدريب برامج يف الذهين االستقالل على التأكيد 

  .التدقيق عمليات
 واملوضوعية واألمانة باالستقاللية املتعلقة واإلجراءات بالسياسات االلتزام مراقبة 

 ملمون أهنم علي التأكيد خالل من املهين، وذلك والسلوك والسرية
 أو عالقات حدوث أو وجود املؤسسة، وعدم وإجراءات بالسياسات

 املؤسسة،  سياسة مبوجب حمظورة معامالت
 أي هناك كان إذا فيما للتأكد العمالء مع املؤسسة لعالقة الدورية املتابعة 

 .املؤسسة استقاللية تضعف جماالت
 والكفاءة المهارات: الفرع الثاني
 العلمي التأهيل لديهم الذين األشخاص تعني أن التدقيق مكاتب علي جيب

 : إيل الرقايب العنصر هذا واجبة، وينقسم مهنية بعناية املراجعة أعمال ألداء الالزم والعملي
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 : وظيفالت أو التعيين . أ
 عدد ختطيط خالل من مؤهلني أفراد لتعيني مصمم بربنامج االحتفاظ هذا ويتطلب

 جمال يف العاملني مؤهالت وحتديد للتوظيف أهداف املكتب، ووضع حيتاجهم الذين األفراد
 .التوظيف

 مستوي لكل احملتملني املوظفني لتقييم واإلرشادات املطلوبة املؤهالت وضع كذلك
 املكتب وإجراءات لسياسات اجلدد واألفراد للوظائف املتقدمني خطارإ ضرورة مع مهين
 طاليب إلعالم وسيلة املكتب، استعمال سياسات لوصف دليل إعداد)مثل  الصلة ذات

 (.اجلدد لألفراد إرشادي برنامج اجلدد، إدارة واألفراد الوظيفة
 1: المهني التطوير . ب

 وإسناد األفراد إيل وإبالغها املستمر املهين التعليم ومتطلبات إرشادات وضع جيب
 .مناسبة بصالحيات يتمتعون األشخاص من جمموعة أو شخص إيل املهين التطوير مسئولية
 وتشجيع والفنية املهنية املعايري يف اجلارية التطورات حول لألفراد معلومات توفري وكذلك
 األفراد تزويد)مثل لوسائلا من العديد خالل من الذايت التطوير يف املسامهة علي األفراد
، (املدربني وتأهيل وتطويرها، واختيار التدريبية الدورات اخلاصة، إعداد املطبوعة باملواد

 يف عالية خربة ذوي ألفراد املكتب احتياجات لسد احلاجة حسب برامج إعداد وكذلك
 .متخصصة وقطاعات جماالت

 : الوظيفية الترقية . ج
 مع املكتب يف املسئولية مستويات ملختلف ضرورية تعترب اليت املؤهالت وضع جيب

 املعرفة) مثل املتوقعة والكفاءة الشخصي األداء تقييم أساسها على يتم اليت املعايري حتديد
 تقييم وكذلك (العمالء مع القيادة والتدريب، العالقة التحليل، مهارات على الفنية، القدرة
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 لغرض تنميطها ميكن اليت النماذج استخدام خالل من بتقدمهم وإشعارهم أداء األفراد
 .التقييمات هذه ومتابعة األفراد أداء تقييم

 التدقيق عملية مهام توزيع: الفرع الثالث
 التدريب من مستويات عمل، وميتلكون فريق عملية التدقيق إىل تعهد أن جيب أي

 خالل من ذلك مويت .التدقيق بعملية احمليطة الظروف ضوء يف املهنية املهين والكفاءة
 تكليف مع األفراد على املهام لتوزيع املكتب أسلوب وصف منها اإلجراءات من العديد

 مع التدقيق مهام علي األفراد توزيع عن مسئولني ليكونوا مناسبني أشخاص أو شخص
 ملؤهالت الوقت، تقييم ومتطلبات املدققني عدد) مثل العناصر بعض التوزيع عند املراعاة
 على املدقق موافقة علي للحصول اإلجراءات اختاذ جيب كذلك (اخلربة حيث من األفراد
 التدريب حيث من متوازيا   العمل فريق يكون أن املوظفني، وجيب عدد وحتديد جدولة
 اخلربات التدقيق، توفر عملية حجم االعتبار بعني األخذ جيب التوازن هذا ولتحقيق .واخلربة
 .وغريها مالءالع باألفراد، احتياجات اخلاصة

 اإلشراف: الفرع الرابع
 ومتابعة وإشراف توجيه هناك يكون أن الرقابة عناصر من العنصر هذا ويتطلب

 إجنازه يتم الذي العمل بأن مناسب تأكيد لتوفري وذلك املستويات كافة على لألعمال
 .املالئمة اجلودة معايري يستويف

 التدقيق، وتوفري عمليات طيطخت ذلك لتحقيق إتباعها ميكن اليت اإلجراءات ومن
 العملي التدريب املؤداة، توفري لألعمال بالنسبة للمكتب اجلودة مبعايري لالحتفاظ إجراءات

 .التدقيق عمليات تنفيذ خالل
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 التشاور: الفرع الخامس
 ذوى من اآلخرين مع التشاور ضرورة على الرقابة عناصر من العنصر هذا يبني حيث
 اليت اإلجراءات ومن .ذلك األمر يتطلب عندما (املؤسسة خارج أو خلدا) اخلربة املناسبة

 التشاور، وتشجيع إىل حتتاج اليت املتخصصة اجملاالت حتديد ذلك أجل من تطبيقها ميكن
 وحتديد رمسية كمصادر للعمل كاختصاصيني أشخاص حتديد كذلك للتشاور األفراد

 لنتائج توفريه املطلوب التوثيق درجة وحتديد .االستشارية احلاالت يف صالحياهتم
 االحتفاظ عليها اليت اجلهة حتديد) مثل حوهلا التشاور املطلوب احلاالت يف االستشارات

 . كمرجع اعتمادها لغرض بالنتائج بالوثائق، االحتفاظ
 العمالء مع العمل إنهاء أو قبول: الفرع السادس

املهمة،  قبول قبل جلديدا العميل لتقييم اإلجراءات وضع التدقيق مكتب على جيب
 أن التدقيق مكتب على جيب مستمرة، كما بصفة احلاليني العمالء مع العالقات ومتابعة

 اإلجراءات ومن .مالئم بشكل العميل خدمة على وقدرته استقالليته االعتبار بعني يأخذ
 على املوافقة احملتملني، ولغرض العمالء تقييم لغرض إجراءات لذلك، وضع وضعت اليت

معينة،  أحداث ظهور ضوء على العمالء تقييم وضع وكذلك للمكتب كعمالء اعتمادهم
 .عدمه من العميل مع العالقة استمرار الضروري من كان إذا فيما حتديد لغرض

 الرقابة: الفرع السابع
 سياسات وفعالية مالئمة مدي باستمرار يراقب التدقيق أن مكتب على جيب

 فعالية مدى تقييم هو الرقابة وإجراءات سياسات من الغرض إن .اجلودة رقابة وإجراءات
 العمل مهمة التدقيق وأداء أداء عند تطبيقه ملكتب التدقيق، ومدى اجلودة رقابة نظام

 . اجلودة برقابة املتعلقة بالوظائف املرتبط
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 إجراءات بأن قناعة لتوفري الضرورية املراقبة إجراءات حتديد خالل من ذلك وتتم
 إىل املراقبة نتائج لتوصيل اإلجراءات بفعالية، واختاذ تعمل املكتب يف جلودةا رقابة

 .اجلودة رقابة لنظام الشاملة املتابعة بغرض املناسبة اإلدارية املستويات
 .الجودة رقابة نظام على المؤثرة العوامل: المطلب الثالث

 ما منها التدقيق أعمال على اجلودة رقابة على تؤثر اليت العوامل من العديد هناك
 بالبيئة تتعلق وأخرى التدقيق حمل بالشركة يتعلق والبعض نفسه التدقيق مبكتب يكون متعلقا  

 : اجلودة رقابة يف املؤثرة العوامل ومن أهم اخلارجية
 الخارجية التنظيمية بالبيئة المتعلقة العوامل: الفرع األول

 وتنظم املهنة معايري بوضع املعنية نيةامله التنظيمات تلك: المحاسبية المعايير مجلس. أ
 املدققني وانعكاسات احتياجات ظل يف وكذلك اقتصاديه متغريه بيئة ظل يف تلك املعايري

 املنظمات تلك فيه فشلت الذي الوقت تواجههم ويف اليت املهنية املشاكل ظل يف أنفسهم
 لعمليه الثالث لطرفل تعريفها فشلت يف وأيضا بل التدقيق جلودة وواضح حمدد تعريف يف

 الثالث الطرف لكي يشمل الدائرة وسعت فقد واملسامهني واملالك اإلدارة خبالف التدقيق
 مهنية لبذل عناية فدفعه الغري قبل املدقق مسئولية زادت مما املالية القوائم من مستفيد أي

 .التدقيق جودة من زادت أكرب
 الواحد املهنة جمتمع خدمة لىع تقوم اجلمعيات تلك وهي: المهنية الجمعيات. ب

 املدققني مهارات تنمية على وتقوم علمية وإقامة ندوات الدورية إصدار النشرات وكذلك
 ومحايتهم للمهنيني العون على تقدمي تقوم وكذلك املهنة يف جديد كل جلب خالل من
 .خارجية أطراف أي جتاه
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 لداخليةا التنظيمية بالبيئة المتعلقة العوامل: الثاني الفرع
 مكاتب أو التدقيق الداخلي لشركات التنظيم ومستويات وهيكل شكل وهي

 : إىل تقسيمها ويتم التدقيق
 أو برأي املدقق فيه ينفرد وال التدقيق عمليه جودة فيها وترتفع: الحجم كبيرة مكاتب. أ

 إصدارو  املالية التقارير على احلكم عمليه يف واسع دور لإلشراف يكون فرديه ولكن عمليه
 أو مسامهه شركات شكل أخذت وقد تظهر الدول من كثري مصداقيتها ويف حول رأي

 املؤهلني املكتب أفراد وعدد املكتب عمالء عدد من حيث وحمدداهتا .اجلنسيات متعددة
 من هبا املكلف املهام أداء على املهنية املكتب والكفاءة وقدرة املكتب حجم وعلميا مهنياَ 

 .القطاعي ختصصها فاختل وإن مؤسسة أي
 بينهم املدققني من اثنني بني ما الشراكة على تعتمد: الحجم متوسطة مكاتب. ب

 يتم التقرير بعد العمل الن مبتوسطه، نظرا فيها التدقيق جودة تضامنية، وتتسم مسئوليه
 ويكون املكتب مدير أو الشريك قبل من تدقيقه إعادة واعتماده أو مشرفني قبل من تدقيقه

 .الفردية من الكبرية وأكرب الشركات من دورا أقل اإلشراف فيه
 االقتصادية البيئة: الثالث الفرع

 : منها العوامل من العديد يف وتتمثل
 هبا اليت الدول أن حيث من اجلودة رقابة على كبري أثر له التضخم أن حيث: التضخم. أ

 وأحيانا عائد ىأعل حتقيق إىل فيها املنشآت أصحاب يعتمد عالية معدالت تضخم
 اجملتمعات هذه يف ويتفشى التدقيق ملهنة األخالقية القيم كل مالية وكسر خمالفات يرتكبون

 .والتزوير الغش
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 الرواج أن حيث املهن وانتعاش االقتصادي الرواج مابني ارتباط عالقة هناك: الكساد. ب
 وكل الدورية والنشرات والدورات الدراسات وإعداد األفراد مهارات تنمية على أثر كبري له

 .التدقيق عمليات جودة على يؤثر باإلجياب ذلك
 وكذلك االقتصادية التكتالت ظهرت الدول اقتصاديات زاد كلما: المنظمات حجم .ج

 كبري مال رأس على تعتمد اليت املسامهة والشركات اجلنسيات ظهرت الشركات متعددة
 مما املدقق جانب من أكرب اهتماما يستدعي مما والفردية الصغرية مقارنة باملشروعات نسبيا
 التدقيق حمل العمليات وزيادة املسؤولية من ويعظم الثالث الطرف أكرب جتاه مسؤولية حيمله

 بناء   يتم وأسس طرق التدقيق حمل الشركة تأخذ ولذلك عينة الفحص حجم على يؤثر مما
 .املدقق اختيار عليها

 ما طرديه عالقة وهناك التدقيق جودة على كبري أثر هلا املدقق أتعاب: التدقيق أتعاب. د
 العناية املدقق وبذل التدقيق جودة عن بدراسة قمنا فلو املدقق وأتعاب جودة التدقيق بني

 أدلة وزادت الفحص عينة زادت آملا التدقيق أتعاب زاد كلما لوجدنا أنه الكافية املهنية
 التقرير وكان كافيا   اإلفصاح وكان وماتاملعل على أكثر للحصول أساليب اإلثبات واتباع

  ملستخدميه مالئما  
 التشريعية البيئة: الفرع الرابع

 الغالب يف أنه حيث التدقيق جودة على الضرائب قانون يؤثر حيث: الضرائب قانون. أ
 على يشجعهم مما استثماراهتم على عائد أعلى لتحقيق واملالك يرغب أصحاب األعمال

 على سلبا   يؤثر وهذا ملفقه مالية قوائم بتقدمي عليهم الواقع وعبئها من الضريبة التهرب
 . التدقيق جودة
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 أنه حيث التدقيق جودة زيادة يف األثر عظيم االستثمار لقانون كان: الشركات قانون. ب
 املنشأة باستمرار يفيد تقرير على احلصول يف املدقق على وحقوقه املستثمر العالقة بني نظم
 .املالية القوائم وصدق عدالة جتاه الفين رأيه عن اإلفصاح وكذلك ذلك أو غري الفحص حمل

 والثقافية االجتماعية البيئة: الفرع الرابع
وختتلف  ومستهلكها اخلدمة مؤدي من كل بسلوك تتأثر اليت املهن من واحملاسبة التدقيق
 : ةوالثقافي االجتماعية العوامل أهم ومن .اجملتمع ونظرة سلوك باختالف

 ملنشأة منشأه ومن ألخرى دوله من للمهنة اجملتمع نظره ختتلف: للمهنة المجتمع نظرة. أ
 أقدم ومها وبريطانيا أمريكا مثل الوظائف أرقى من التدقيق عملية تعد الدول يف بعض فمثال
 ملهنة اجملتمع وتقدير ملعرفة معايريها، ونظرا   ووضعت وقننتها املهن نظمت تلك اليت الدول

 أو صغريه شركات إال اجملتمع فما الدول اقتصاديات على أثر كبري من هلا ملا تدقيقال
 بكامله، ويف االقتصاد النظام لسقط فيها املهنية بذل العناية يف املدقق أمهل لو منظمات

 حال يف حيدث بالفعل وهو اخلائنني من املهين لُعد الشك دور بتفعيل املدقق قام لو دول
 من كل أمانه وافرتاض كل األرقام صحة بافرتاض اإلدارة عن دققامل استقالل عدم

 .باملؤسسة
 باملهنة األكادمييني اهتمام يوضح التعليمي املناخ: واألكاديمي التعليمي المناخ. ب

 طرق عن البحث وكذلك منها االستفادة حول الدراسات وإجراء حمل االهتمام ووضعها
 التدقيق عمليه لتخطيط املثلى كاألساليب أعماهلم أداء يف تساعد املهنيني كميه وأساليب

 وعالقتها األخرى العلوم أمهية وتوضيح الفحص حجم عينة حتديد يف الكميه واألساليب
 ودور التدقيق جودة على احلكم مقاييس وحبوث العمليات واإلحصاء كالرياضيات بالتدقيق

 .فيها املدقق
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 تنعكس املدقق فثقافة العمليات جودة على ألثرا عظيم الثقايف للمناخ: الثقافي المناخ. ج
 بأمهية ومعرفتها األفراد ثقافة وكذلك اإلثبات أدلة مجع وطرق التفكري على أسلوبه يف

 كان سواء قراراته آل يف املدقق تقرير على االعتماد على مدى أثر هلا من ملا التدقيق
 أن حيث لثقافتها تبعا   تمعاتاجمل نظرة عميال  وختتلف أو موردا   أو مقرضا   أو مستثمرا  
 ختتلف بريطانيا أو أمريكا يف التدقيق املتبعة يف واألساليب املهنية والعناية ومهارات خربات

 . النامي العامل دول يف املطبقة تلك عن
 المهنية البيئة: الفرع الرابع

 قيم ثلمت اليت املبادئ من جمموعة املهنة شرف ميثاق: المهنة شرف بميثاق التقيد. أ
 الصفات متثل قواعد املهين، وجمموعة للسلوك مقاييس مثالية مبثابة تعترب واليت أخالقية
 املهنة زمالء مع تعامله وعند أعماله ممارسة هبا عند التحلي العضو على يتعني اليت السلوكية
 ايةاألمانة واالستقامة، االستقاللية واملوضوعية، العن : املبادئ وتشمل وغريهم والعمالء

 .اخلدمة املهنية، نطاق وطبيعة
 .عليها المتعارف التدقيق معايير حسب والعمل التقيد. ب
 للمدقق المهني التأهيل. ت
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 خالصة الفصل الثاني

يمكننا القول من خالل هذا الفصل أن جودة التدقيق هي عبارة عن أداء عملية التدقيق     

رة عن منظمات مهنية بما يحقق لألطراف ذات بكفاءة و فعالية وفقا لمعايير مهنية صاد

 .الصلة األهداف المتوقعة من عملية التدقيق

و الخطوات التي يجب  اإلجراءاتكما تعتبر الرقابة على جودة التدقيق مجموعة من    

ألداء عملية التدقيق وفقا للمبادئ األساسية التي تحكمها،و يترتب على عدم التزام  إتباعها

المعايير مواجهة العديد من المشاكل و أيضا فقدان الثقة من قبل مستخدمي المكاتب بهذه 

 . القوائم المالية و الجهات المعنية
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 تمهيد 
عديدة هنة التدقيق ضغوطات واجهت م أندرسون آرثربعد اهنيار عدة شركات مثل شركة 

أدت هذه الضغوطات إىل احلاجة  .من أطراف خارجية لتعزيز وحتسني جودة التدقيق

املستمرة لدراسة مؤشرات لقياس جودة التدقيق وأيضا العوامل اليت تؤثر على نوعية التدقيق 
 .إال أنه ال تزال مسألة كيفية قياس جودة التدقيق حمل جدل واختالف بني الباحثني

 : وسيتم التطرق يف هذا الفصل إىل دراسة ما يلي  

 قياس جودة التدقيق احملاسيب: املبحث األول 
 مسامهات املنظمات العلمية واملهنية للمحاسبة يف جمال قياس : املبحث الثاين

 جودة التدقيق احملاسيب

 احلاجة إىل مؤشرات قياس جودة التدقيق احملاسيب:املبحث الثالث 
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 قياس جودة التدقيق المحاسبي :حث األولالمب 
انعكست االختالفات حول مفهوم قياس جودة التدقيق فحىت هذا اليوم مل يتم تطوير أو 
وضع تعريف واضح يتفق عليه، ويرجع ذلك الختالف خدمة تدقيق احلسابات عن 

 .اخلدمات األخرى
 مفهوم وأهمية قياس جودة التدقيق المحاسبي :المطلب األول

 : مفهوم قياس جودة التدقيق المحاسبي:األول الفرع
اعتمدت على االحتمالية،  املفاهيم اليت تطرقت لقياس جود التدقيقأغلب إن 

لذلك مل .1واالحتمالية هي مسألة غري مادية وصعبة القياس لذلك كان البد من تطويرها
 .يتم حتديد مفهوم واضح لقياس جودة التدقيق احملاسيب

على أن قياس جودة التدقيق احملاسيب تستند على مفهومني  ويرى بعض الباحثني
كما يرى البعض بوجوب التمييز بني جودة  .الكفاءة واستقالل املدقق: أساسيني مها

ووعي  إدراك، حيث تقوم األويل على مدى 2التدقيق املدركة وجودة التدقيق الفعلية
ري إىل مدى قدرة املدقق على مستخدمي القوائم املالية، أما جودة التدقيق الفعلية فتش

 .اكتشاف والتقرير عن األخطاء واملخالفات احملاسبية
وعلى الرغم من صعوبة مالحظة جودة التدقيق الفعلية قبل التقييم الالحق لعملية 

 3.مباشرةغري  أوالتدقيق إال أن العديد من الباحثني حاولوا قياسها سواء بطرق مباشرة 
 استخدام طريق عن ويكون مباشرة غري بطريقة يقالتدق جبودة اخلاص املقياس .1

 حجم مثل مبوجبه تتحدد مبكون التدقيق جودة ربط خالل من بديلة وسائل
                                                           

 ،2222رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة اليرموك ،والعوامل المحددة لها األردنالحسابات في تقييم جودة تدقيق محمد محمود حميدات،  – 1
 .31.ص

 .127.ص جامعة أم القرى،دون سنة نشر، جودة المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات، سالم عبد اهلل العتيبي، – 2

مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية العدد ، دراسة تطبيقية األرباح إدارة أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات، سمير كامل محمد عيسى  – 3
 .8 .ص ،2008يوليو  ،45مالمجلد رق، 2رقم 
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 أخرى خدمات وتقدمي العميل مع التعاقد وفرتة املدقق ومسعة مكتب التدقيق 
 .القضائية الدعاوي ومعدل الصناعة يف خالف التدقيق واخلربة

 ويرتبط (السلوكي املنهج)مباشرة  بطريقة املراجعة جبودة اخلاص املقياس  .2
 والتبليغ الكشف احتمالية أن افرتاض على يقوم إذا التدقيق عملية مبخرجات

 خمرجات عملية على ينعكس التدقيق سوف بعقد تتعلق اخرتاقات أي عن
 1 .ملنتج هنائي التدقيق

 أهمية قياس جودة التدقيق المحاسبي :الفرع الثاني
هتمام بقياس جودة التدقيق يف السنوات األخرية من خالل العديد من ازداد اال

الدراسات وذلك بعد االهنيارات اليت حصلت خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية وأيضا 
 . بريطانيا، حيث يعتمد الكثري من املستخدمني على رأي املدقق يف اختاذ قراراهتم

جلميع األطراف املستفيدة منها، فاملدقق  وتعترب زيادة جودة التدقيق مصلحة مشرتكة
يهمه أن تتم عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة من أجل إخالء مسؤوليته وأيضا لزيادة الربح 

إذ تعترب جودة التدقيق من أهم العوامل اليت تؤثر يف تغيري مدقق . واحلفاظ على العميل
دة التدقيق وذلك من أجل والعمالء أيضا يهتمون جبو .احلسابات يف كثري من الشركات

إضفاء الثقة على القوائم املالية، أيضا األطراف اخلارجية األخرى يهمها أن تكون قراراهتا 
 2 .مبنية على مصادر موثوقة خالية من أي أخطاء أو حتريفات مادية

 
 
 

                                                           
 .8 .ص مرجع سابق، سمير كامل محمد عيسى، – 1
 .32.ص، مرجع سابق، محمد محمود حميدات – 2
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 دوافع االهتمام بقياس جودة التدقيق المحاسبي: المطلب الثاني 
 العوامل من جمموعة نتيجة انكماش مبرحلة احلايل وقتال يف العاملي االقتصاد مير

 واجهت اليت األمهية ذات األسباب من املالية املشاكل السياسية واالقتصادية واملالية، وتعترب
 املايل املناخ على تؤثر واليت االقتصادي الثقل ذات الكبرية الشركات من العديد وتواجه

 واضحا   ارتباطا   املالية املشاكل هذه ارتبطت وقد .العاملي املستوى على واالستثماري
 من والتدقيق نصيب للمحاسبة كان مث الشركات، ومن لتلك احملاسبية باملمارسات

 مهنة معايري يف النظر إعادة بضرورة تنادى آراء وظهرت .املشاكل تلك وراء بأهنا االهتامات
 لتشديد خاصة قوانني مؤخرا ةاألمريكي املتحدة الواليات يف صدرت احملاسبة والتدقيق، كما

 شركات أداء رقابة تتوىل منظمة أو هيئة للشركات، وإنشاء املالية املخالفات على العقوبات
 احلسابات أن مدقق من التأكد بكيفية هذا إىل االهتمام كل أدى احملاسبة والتدقيق، وقد

 .العمل هذا جودة ومستوى مرضية بصورة عمله أدى قد
 وكمية حجم إىل تزايد 1998عام  يف األمريكية البورصة رقابة ةهيئ رئيس وقد أشار

احلاجة إىل  ومدى املطلوبة باجلودة عمله تأدية عن احلسابات مدقق فيها خيفق اليت احلاالت
 لدراسة جلنة شكلت 2000 عام وىف .املالية القوائم مراجعة لعملية واالستقالل الدعم توفري

 بشكل تتفاعل عملية التدقيق ال كفاءة يف تؤثر يتال العوامل اللجنة إىل أن وخلصت
 مث ومن البيئة يف السريعة التغريات تلك تالحق ال أهنا التغري، أي سريعة البيئية مستمر مع

 التدقيق جودة يف تؤثر اليت العوامل يف مستمر بشكل النظر تبدو احلاجة إىل إعادة
 عديدة أطراف من والضغوط النتقاداتا مزيدا من تواجه احملاسبة مهنة أن إىل .ومراعاهتا

 الضغوط هذه حدة من تزيد اليت املعوقات ومن التدقيق عملية جودة وتقييم دراسة أجل من
 .التقييم هذا يتم أن أساسها على ميكن موضوعية وسيلة وجود عدم

 



 

86 

 و مساهمات المنظمات العلمية و المهنية التدقيق جودة قياس مؤشراتإلى  ةالحاج                                    الفصل الثالث   
 

 صعوبات ومشاكل قياس جودة التدقيق المحاسبي: المطلب الثالث 
 :س جودة عمليه التدقيق وتتمثل األسباب يفيف الغالب هناك صعوبة يف قيا

  أن التدقيق خدمة وليس منتج مادي ملموس خيضع لقياس ومواصفات فنيه
 .وميكن احلكم عليه بأنه مطابق للمواصفات أو غري مطابق

  عملية التدقيق ومراحلها تتأثر بشخصية املدقق وفكره ويف الغالب ما تتأثر
كن تقييمه الختالف الرأي وأيضا أيضا بصفاته الشخصية والسلوك ال مي

 .احلكم على العمليات باختالف القائمني على عملية قياس اجلودة
  عمليه القياس تعتمد كثريا على احلكم الشخصي يف التدقيق وأيضا يف احلكم

الشخصي على عمليه التدقيق نفسها أي التدقيق على التدقيق أو إعادة 
لنتائج فقد أ صاب احلكم الفحص بواسطة شخص أخر فإن توصل لنفس ا

ويرجع ذلك ألشياء كثرية منها اخلربة واجتاهات املدققني واستنادهم إىل بعض 
املداخل السلوكية منها املدخل السلوكي منها أسلوب الشك املهين الذي يف 

 .الغالب يعتمد على الشك يوصلين لليقني
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لمحاسبة في مجال قياس مساهمات المنظمات العلمية والمهنية ل: المبحث الثاني 
 جودة التدقيق المحاسبي

لقد اهتمت العديد من املنظمات واجلمعيات املهنية يف كافة أحناء العامل مبوضوع 
جودة التدقيق وأيضا العمل على حتسني أداء املدققني وذلك مبا خيدم املصاحل العامة، وقد 

ن املعايري املهنية واألخالقية، فرضت بعض اهليئات املهنية على أعضائها االلتزام مبجموعة م
 . لكي يتم تنفيذ عملية التدقيق وفقا ألعلى معايري اجلودة

وسوف يتم إىل هاته اهليئات مع بيان اإلجراءات اليت على أساسها ميكن احلكم 
 .على جودة التدقيق من قبل اهليئات املهنية

   ن القانونيين مساهمات المعهد األمريكي للمحاسبين األمريكيي: المطلب األول 
AICPA 

لقد أدت االنتقادات اليت وجهت ملهنة التدقيق نتيجة عدم وجود أدوات أو وسائل       
لتنظيم أداء مكاتب التدقيق وفقدان التنظيم الذايت للمهنة يف الواليات املتحدة األمريكية 

يف عملية  وارتفاع معدل الدعاوى القضائية ضد مدققي احلسابات نتيجة االمهال والتقصري
1 .التدقيق،إىل إدراك املنظمات املهنية ألمهية دورها يف احملافظة على مسعة املهنة

 

ولذلك أدرك املدققني احلاجة امللحة لوجود نظام لرقابة اجلودة،كما لعبت احلكومات دورا  
هاما يف الضغط على املهنة لوضع نظام إلزامي ملراقبة جودة األداء املهين، وكان لصدى 

وجلنة  (METCALF) وجلنة متكالف (MOSS)ت استماع جلنة موس جلسا
 2 .، أثر كبري باالهتمام جبودة األداء املهين(DINGELL)دجنل

                                                           
1
، بحث مقدم لنيل "دراسة نظرية ميدانية"ة الخارجية في الجمهورية اليمنيةالعوامل المؤثرة على جودة المراجع عبد السالم سليمان قاسم األهدل،– 

 .74.ص، 2228،جامعة الحديدة قسم المحاسبة شهادة الماجستير،

2
جلة سالم بن على الغامدي،حسام عبد المحسن العنقري،أثر تطبيق برنامج جودة األداء المهني لمكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية،م– 

 .188،ص2225،العدد الثاني،11االقتصاد و االدارة،مجلد رقم 
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أول  1978أصدرت جلنة معايري رقابة اجلودة واليت مت تشكيلها سنة  1979ويف عام  
: اسبةبرنامج ملعايري رقابة اجلودة واحتوت على تسعة عناصر تغطي أعمال مكاتب احمل

االستقالل، ختصص املدققني على املهام، التشاور برأي اآلخرين، اإلشراف، التوظيف، 
تنمية القدرات املهنية، الرتقية، قبول العمالء اجلدد واالحتفاظ باحلاليني، الفحص الدوري 

 1.لربنامج الرقابة على جودة األداء املهين
ني القانونيني برناجما أطلق عليه أصدر املعهد األمريكي للمحاسب 1989ويف عام       

، ويلزم هذا الربنامج مكاتب التدقيق أو Peer Review Programالفحص املتعمق
احملاسبني القانونيني كأفراد والذين ينشأ عن خدماهتم مسؤولية جتاه الطرف الثالث بتسجيل 

هذه أمسائهم لدى جلنة باملعهد متخصصة يف تقييم أداء مكاتب التدقيق، حيث تقوم 
اللجنة بفحص وتقييم رقابة اجلودة لدى مكاتب التدقيق مث إصدار تقرير نتيجة هذا 
الفحص ومبجرد تسجيل مكاتب التدقيق أو املدقق لدى املعهد األمريكي للمحاسبني 
القانونيني فإنه يتعني عليه ضرورة مراعاة معايري رقابة اجلودة الصادرة من املعهد يف هذا 

اء فحص معمق ألدائه املهين يف جمال أعمال احملاسبة والتدقيق كل الشأن، حبيث يتم أجر 
ثالث سنوات، على أن يبدأ أول فحص وتقييم خالل مثانية عشر شهرا من التسجيل لدى 
اللجنة املختصة بالتقييم، وقد مت إدخال تعديالت وحتسينات على هذه املعايري يف يناير 

ملالية، وحلماية من يعتمدون على هذه من أجل حتسني جودة إعداد التقارير ا 2001
ويضم برنامج الفحص املتعمق ثالث أنواع من . التقارير يف اختاذ العديد من القرارات

وقد أصدرت اللجنة يف ماي . 2مراجعة النظام، مراجعة االرتباط ومراجعة التقرير: املراجعات
ارسات مكاتب احملاسبة نظام الرقابة على جودة أداء مم"بعنوان  2نشرة معايري رقم  1996

                                                           
 . 54ص -العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر المدققين المحاسبين فلسطين-اياد حسن حسين ابو هين – 1
 16 ص-العوامل المؤثرة في جودة المراجعة من وجهة نظر المدققين المحاسبين اليمن-محمد علي جبران – 2
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" رقابة ومتابعة ممارسات مكاتب احملاسبة والتدقيق"بعنوان  3، ونشرة معايري رقم "والتدقيق 
 .1وذلك ليحال حمل نشرة معايري الرقابة على اجلودة رقم 

االستقالل والنزاهة واملوضوعية، ادارة : يف 2وتتمثل عناصر نشرة معايري رقابة رقم       
، قبول العمالء اجلدد والتعاقدات اجلديدة، أداء وتنفيذ عملية التدقيق، الرقابة فريق التدقيق

 .واملتابعة
فقد جاءت لتوفري إرشادات تساعد مكاتب التدقيق على   3أما بالنسبة للنشرة رقم      

كيفية تطبيق عناصر الرقابة واملتابعة، وأيضا أفسحت اجملال لالستعانة بأفراد مؤهلني من 
كتب للقيام بعملية الرقابة واملتابعة للتحقق من مدى مالئمة السياسات خارج امل

 . واإلجراءات املوضوعة ومدى االلتزام هبا
ومن املالحظ أن برامج جودة التدقيق قد سامهت يف حتسني األداء املايل للمدققني 

لتزام هبا مما حقق اجناز األعمال جبودة أعلى بالرغم من أن املعايري املهنية اليت جيب اال
  .أصبحت أكثر تعقيدا

 *IFACمساهمات االتحاد الدولي للمحاسبين : المطلب الثاني

، وهو منظمة عاملية تقوم خبدمة 1977مت تأسيس االحتاد الدويل للمحاسبني يف عام 
املصلحة العامة و تعزيز مهنة احملاسبة يف العامل من خالل إنشاء معايري مهنية عاملية، حيث 

مليون حماسب ويقوم بإصدار معايري تتعلق مبجاالت مراجعة  5.2ن ميثل أكثر م
1 .احلسابات

   
بإصدار  1981نظرا ألمهية جودة التدقيق قام االحتاد الدويل للمحاسبني يف سنة و     

و اخلاص بضبط جودة عملية التدقيق و يهدف هذا الدليل إىل  (17)معيار التدقيق رقم
                                                           

،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم االقتصادية و عرض ومراجعة القوائم المالية في ظل معايير المحاسبة والمراجعة الدوليةعزة لزهر، – 1
 .148.،ص2221التجارية و علوم التسيير،جامعة البليدة،

*IFAC:International Federation of Accountants 
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جيب على املدقق اإللتزام هبا، وتابع االحتاد الدويل للمحاسبني تقدمي االرشادات اخلاصة اليت  
جبهوده فيما خيص جودة التدقيق و ذلك من خالل التعديالت اليت قام هبا على الدليل رقم 

،حيث أعاد تصنيف و تسمية بعض الضوابط (221)والذي أصبح حيمل الرقم ( 17)
دليل إىل وضع معايري و تقدمي ارشادات ويهدف هذا ال. دون أن يغري يف املفهوم أو احملتوى

1 :تتعلق جبودة التدقيق وهي
   

 .سياسات و اجراءات خاصة مبكتب التدقيق تتعلق بأعمال التدقيق العامة -

 .اجراءات تتعلق بالعمل الذي يوكل إىل املساعدين يف عملية تدقيق معينة -
 مساهمات الهيئات العربية: المطلب الثالث

 دية للمحاسبين القانونيين إرشادات الهيئة السعو 
 مهنية مجعية أول هي القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة فتعترب العريب املستوى على أما  

 املهين األداء جودة ملراقبة برناجما 1994 عام يف أصدرت وقد احلسابات ملراجعة
 باملعايري لتزاماال من مقبولة درجة حتقيق إىل الربنامج هذا هدف وقد القانونني للمحاسبني

 وذلك للعمالء التدقيقو  احملاسبة خدمات تقدمي حتكم اليت العالقة ذات واألنظمة املهنية
 مكاتب له ختضع التفتيش أو الفحص من نوعان وهناك املهنة، مبستوى االرتقاء دفهب

 من تتطلب سنوية دورية مراجعة يف األول النوع ويتمثل السعودية العربية باململكة املراجعة
 الشركاء املكتب مالك عن معلومات وتوفري املستندات من جمموعة استيفاءالتدقيق  مكاتب
 هذه تقدمي وجيب املكتب، يقدمها اليت اخلدمات وطبيعة العمالء املوظفني املديرين

 إىلالتدقيق  ملكتب املالية السنة ايةهن من يوما 90 خالل املعلومات وتوفري املستندات
 اليت املتطلبات وحسب اجلودة تدقيق جلنة إىل حيوهلا بدوره الذيو   لهيئةل العام السكرتري

 تقوم إليها املتوصل لنتائج وطبقا القصور نواحي لفحص فريق تشكيل أمكن وأن تقتضي
 2 .للهيئة العام السكرتري مكتب إىل اهتتوصيا برفع اللجنة هذه

                                                           
  .117.،ص(222المكتبة العصرية،:المنصورة)،1سات في المعايير الدولية للمراجعة تحليل و اطار للتطبيق،طدرامحمد السيد الناغي، – 1
 .142.،جامعة أم القرى مكة، دون سنة النشر،صالمراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات جودةسالم عبد اهلل العتيبي، – 2
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 التدقيق لعمليات اجلودة رنامجب عليه ينص والذي التفتيش أو الفحص من الثاين النوع أما 
 التدقيق مكاتب قبل من املوضوعة للجودة الداخلية الرقابة نظم تقييم و فحص عملية يف

 التقييم هذا ويؤدي أعماله على ومراقب اهليئة قبل من معني خاص فريق الفحص ذاه ويقوم
 أو العام القطاع لشركاتل تدقيق عمليات متارس اليت تدقيقال ملكاتب سنوات ثالث كل
 هذا ويشمل اخلاص القطاع لشركات اهتخدما تقدم اليت التدقيق ملكاتب سنوات مخس كل

 وهذا تدقيقال لعمالء املقدمة اخلدمات أنواع كل املراجعة مكاتب على للرقابة الربنامج
 نوعية أو احلجم أو القانوين الشكل ناحية من سواء التدقيق مكاتب شكل عن النظر بغض

 إذا املكتب مالك على التدقيق ملكاتب املعايري ذهه االلتزام مسؤولية تعود كما امللكية،
 للرقابة معايري متثل اليت واإلجراءات السياسات بتوثيق يقوم أن التدقيق مكتب على جيب

 املهنية املنظمات أو املشرعني قبل من التدقيق جبودة االهتمام فإن عامة وبصفة .النوعية
 طريق عن لذلك املهنة استجابت وقد التدقيق مهنة على مباشرة بصفة أثرت قد الدولية
 على كمؤشر ظهرت اليت العوامل مع التعامل حاولت واليت فعالة وتنظيمات قوانني وضع
 حقيقة تعكس اهب موثوق بيانات إعطاء يف فعاال دورا لعبه يأن إذا ، التدقيق جودة

 كفاءة يف هام بدور تقوم التدقيق جودة نأ جند ولذلك املالية لألسواق أمهية ومتثل املؤسسة
 فعالية يف األحباث هلذه وكنتيجة االقتصادية للمصادر العادل والتوزيع املالية األسواق وفعالية

 التدقيق جودة وقياس لتطوير السياسات من العديد للمهنة فإن التدقيق وجودة احلوكمة
 .الظاهري
 نإرشادات المعهد المصري للمحاسبين القانونيي: 

، والذي (7)قام املعهد املصري للمحاسبني القانونيني بإصدار إرشادات التدقيق رقم 
يهدف إىل توضيح اإلجراءات الواجب على املدقق االلتزام هبا فيما يتعلق باألعمال املوكلة 

الواجبة اإلتباع من  واإلجراءاتإىل املساعدين يف عملية تدقيق معينة، وتوضيح السياسات 
 . لتدقيق لتوفري االطمئنان املناسب ملستوى أداء جيد ألعمال التدقيققبل مكتب ا
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وتضم هذه اإلرشادات إجراءات خاصة مبكتب التدقيق وإجراءات تتعلق بالعمل        
الذي يوكل إىل املساعدين يف عملية التدقيق، وتتوقف طبيعة وتوقيت ونطاق سياسات 

حجم وطبيعة :دد من االعتبارات مثلوإجراءات مراقبة اجلودة ملكتب التدقيق على ع
 .اخلدمات اليت يقدمها، موقع املكتب، هيكله التنظيمي، اعتبارات التكلفة

: ومن العناصر األساسية اليت ميكن استخدامها يف تقييم اجلودة مبكتب التدقيق
املتطلبات املهنية، املهارات والكفاءات، التكليف باملهام، التوجيه واإلشراف، قبول أو 

 . 1حتفاظ بالعمالءاال
 إرشادات هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي: 

اهتمت هذه اهليئة مثلها مثل باقي اهليئات واملنظمات بتحسني اجلودة لعملية 
التدقيق يف البلدان األعضاء، وأصدرت الكثري من اإلرشادات من أجل توحيد النشاط 

ومن بني هاته اإلرشادات معايري وبرامج مراقبة األداء املهين . املهين ملهنة احملاسبة والتدقيق
وبعد إقراره يف اجتماع جملس اهليئة والتوصل إىل الصيغة النهائية  2003ومت إصداره يف سنة

ملعايري الرقابة النوعية ملكتب التدقيق، قرر أن يتم توزيع هذه املعايري على احملاسبني واملدققني 
 2. واجلهات ذات العالقة

ميكن القول أن هناك اهتمام متزايد من طرف اهليئات واملنظمات برقابة األداء املهين 
من أجل التحقق من جودة عملية التدقيق، وبعض هذه املنظمات جعلت تطبيق هذه 
املعايري إلزامية على مكاتب التدقيق، وعلى ذلك فإن مسألة تقييم جودة التدقيق تتسم 

ليت قد يلتزم هبا املدقق بالقدر األكرب من اإلرشادات وخيفق يف بالتعقيد خاصة يف احلاالت ا
 .االلتزام بالبعض اآلخر

                                                           
 .58 .ص، مرجع سابق، اياد حسن حسين ابو هين – 1
 .20.ص،  مرجع سابق ، علي جبران محمد  – 2
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 الحاجة إلى مؤشرات قياس جودة التدقيق المحاسبي: المبحث الثالث 
 مفهوم مؤشرات قياس جودة التدقيق المحاسبي: المطلب األول

 مفهوم المؤشر: 
أو أداء حمدد خالل فرتة  هو مقياس كمي أو نوعي يستخدم لقياس ظاهرة معينة

 .زمنية معينة
ويستخدم املؤشر يف قياس حجم املشكلة ومتابعة اخلطة املوضوعة وتقييم األداء أوال 

 .بأول والفوق على التقدم حنو حتقيق األهداف سواء كانت قصرية، متوسطة أو طويلة
 مؤشرات قياس جودة التدقيق المحاسبي: 

قياس جودة التدقيق أو التقدم جتاه حتقيق تعترب مؤشرات قياس اجلودة وسائل ل
األهداف العلمية ملكاتب التدقيق، وحينما ترتبط هذه املقاييس بإسرتاتيجية وعوامل 
مفهومة، فإن هذه املؤشرات تساعد مكاتب التدقيق أو أي وحدة فيها أو حىت عمالءها 

كاتب وكيفية حتقيقها على تفهم أهداف هذه امل( املستثمرون واملوردون واجملتمع)اخلارجيني 
كما يسمح قياس اجلودة بتحديد طريقة عملية لتوصيف ما يعترب أداء  . بشكل جيد

وباستعمال هذا التعريف احملدد للنجاح، يستطيع املدقق . مناسبا، وما هو ليس كذلك
  1.مكافأة موظفيه والتعلم من املمارسات اجليدة املطبقة يف منظمة األعمال

رارات اليت يتم اختاذها خبصوص مؤشرات القياس هبدف حتقيق هناك العديد من الق
كثري من املقاييس اليت تعطى الومن ناحية أخرى هناك . التوازن والكفاءة عند استخدامها

وتبدأ عملية اختيار املقاييس من خالل قائمة شاملة . رؤية شاملة عن أداء مكاتب التدقيق
 . ملؤشرات النتائج املمكنة

                                                           
القرراهرة، المنظمررة العربيررة للتنميررة  األسرراليب الحديثررة فررى قيرراس األداء الحكررومى، بحررث مقرردم إلررى مررؤتمر، إدارة األداءشررريف عبررد الحميررد مررازن،  – 1

 .1.ص،  2224مارس  17-15اإلدارية، 
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أن  (املستفيدون) ت والتقارير واألفكار اليت يطرحها أصحاب املصلحةوتشري األدبيا 
  1 :هناك سبعة عناصر ضرورية جيب توافرها يف مؤشر القياس وهى

 مكاتب التدقيق معىن وحيقق األهداف اليت تسعى اأن يكون املقياس ذ .1
 .للوصول إليها

 .مكاتب التدقيقارتباط املقياس بالعمليات اليت تقوم هبا  .2
 .اإلفراط يف استخدام املقاييسجتنب  .3
توفري مؤشرات تتعلق باملستقبل لتحديد النتائج السلبية اليت ميكن أن حتدث  .4

 .بعد فيما
 .حتديد املمارسات اإلدارية الفعالة .5
 .توفري البيانات الفنية احلقيقية .6
 .ختفيض حجم البيانات اليت يتم مجعها .7

 المحاسبيمؤشرات قياس جودة التدقيق  نماذج: المطلب الثاني
بالرغم من قيام العديد من الدراسات واألحباث إجياد مؤشرات لقياس جودة التدقيق 
إال انه بقي هناك اختالف يف حتديد هذه املؤشرات، حيث أن كل دراسة ركزت على وجهة 

املتعاملني وادركاهتم  وأيضا تأثر تقييم مستوى جودة التدقيق باجتاهات. نظر معينة
 .الشخصية

 :ا االختالف ميكن التمييز بني اجتاهنيويف ظل هذ
 
 

                                                           
1–Gary T. Henry and Kent C. Dickey, “ Implementing Performance Monitoring: A Research and Development 

Approach”, Public Administration Review, May-June 1993, Vol.53, No.3, P. 207. 
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 االتجاه األول: الفرع األول 
 :ركز أصحاب هذا االجتاه على العناصر اليت قد تؤثر على جودة التدقيق مثل 

يرى أصحاب هذا املؤشر أن هناك عالقة طرديه بني حجم : حجم المكتب .أ 
دت جودة املكتب وجودة التدقيق وان كلما كان مكتب التدقيق كبري كلما زا

 .التدقيق، إضافة إىل توافر املوارد لتدريب املوظفني مقارنة باملكاتب الصغرى
حسب هذا املؤشر يرى أصحابه انه كلما زاد عدد :عدد الدعاوى القضائية .ب 

القضايا املرفوعة ضد مكتب التدقيق كلما كان ذلك مؤشرا على اخنفاض 
 .جودة التدقيق والعكس صحيح

يرى أصحاب هذا االجتاه انه كلما زاد :التالعباكتشاف األخطاء، الغش و  .ج 
احتمالية اكتشاف األخطاء اجلوهرية والغش من قبل املدقق كلما زادت معه 

 .جودة التدقيق
حسب هذا االجتاه كلما شعر املدقق ان :تأثير المنافسة بين مكاتب التدقيق .د 

مدقق آخر قد حيل حمله يف تدقيق حسابات عميل لديه كلما ازدادت جودة 
 .التدقيق وأيضا جودة األداء لدى املدقق

 المحاسبة بمعايير التزامه المهنة، ومدى وسلوك المدقق بآداب تمتع .ه 
 أن املدقق على أن اإلجتاه هذا أصحاب ويرى: عليها والتدقيق المتعارف

 جيب حياده، وإستقالليته، لذلك على السلوكيات، وأوهلا احلفاظ هذه حيرتم
 خمال السلوكيات، ويعترب املدقق هذه مع ناسبتت جودة درجة تقدمي عليه

 املقدمة للخدمة اجلودة درجة العميل مع يف إتفاقياته يراعي مل إذا املهنة بَآداب
 1 .وحجم العمل أتعابه قيمة مع أيَضا ذلك تناسب مع

                                                           
 .76.ص، مرجع سابق، اياد حسن حسين ابو هين – 1
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 االتجاه الثاني:الفرع الثاني 
 :اعتمد اصحاب هذا االجتاه على مناذج كمؤشر لقياس جود التدقيق

 :Sutton & Lampدراسة  .أ
يف دراستهم على أن قياس جودة التدقيق يعتمد  Sutton & Lampيعتقد 

 :على
 حتديد العناصر األساسية للجودة واليت هلا تأثري مباشر على كل  :األمر األول

 .العمليات األساسية يف عملية التدقيق
 عنصر من التوصل إىل املقاييس اليت تعكس االحنراف يف كل  :األمر الثاني

 . عناصر اجلودة اليت مت حتديدها
 :وقد اقرتح الكاتبان الصيغة الرياضية التالية كنموذج ملؤشرات قياس جودة التدقيق

AEQ =  [QFLI( (PJ×MRJ)] 
 :حيث

 AEQ :جودة عملية التدقيق. 
  :QFLI أمهية عنصر اجلودة. 
 PJ :احتمال ان ينعكس مقياس معني جودة االداء. 
 MRJ :ياس، أي مدى ارتباط املقياس بدرجة مباشرة باالحنراف مالءمة املق

 .يف عنصر جودة معني
وقد اعتمد هذا النموذج على تسعة عشر عنصرا رئيسيا تنصب بشكل أساسي على 
األعمال اخلاصة بعملية التدقيق ومقسمة إىل ثالث جمموعات تركز كل جمموعة على مرحلة 

 .من مراحل عملية التدقيق
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ألوىل ثالث عناصر لقياس اجلودة يف مرحلة ختطيط عملية تتضمن اجملموعة ا 
التدقيق، وتتضمن اجملموعة الثانية اثين عشر عنصر لقياس اجلودة يف مرحلة العمل امليداين، 

 .أما اجملموعة الثالثة فتتضمن أربع عناصر لقياس اجلودة من اجلانب االداري لعملية التدقيق
 Krishnan&Schauer 2000: 1دراسة . ب

اعتمدت هذه الدراسة على مدى توافق الوحدات اليت ال هتدف للربح مع متطلبات 
وقد مت اقرتاح منوذجني لقياس . االفصاح والتقارير الواردة يف مبادئ احملاسبة املتعارف عليها

 :جودة التدقيق وذلك على النحو التايل
 النموذج األول: 

AUDQUAL =α1+α2(BIGFOUR)+ α3(LNBIGFOUR)+ 
α4(CLSIZE)+ α5(FINSTAB)+ α6(WEALTH)+ α7(TENURE)+ 
α8(PEER)+ 𝜀 

 النموذج الثاني: 
AUDQUAL =β1+ β 2(AUDSIZE)+ β3 (CLSIZE)+ 
β4(FINSTAB)+ β5(WEALTH)+ β6(TENURE)+ β7(PEER)+ 𝜀 

 :حيث
 AUDQUAL :جودة التدقيق. 
 BIGFOUR : يعرب هذا املتغري عن انضمام أو عدم انضمام املدقق ألحد

اذا كان ( 1)، حبيث تكون قيمة هذا املتغري واحد*الكربى األربعةب التدقيق مكات
 .مكاتب التدقيق هذه وتكون قيمته صفر اذا كان غري ذلك إحدىاملدقق يتبع 

                                                           
 89ص–نفس المرجع -محمد محمد أحمد مظهر – 1

بع شركات محاسبة كبرى في العالم و قد كانت فيما مضى تسمى الثمانية الكبرى إال أنها هي تسمية تطلق على أر :مكاتب التدقيق األربعة الكبرى-*
 .تقلصت إلى خمسة ثم أصبحت أربعة بعد انهيار شركة أرثر أندرسون
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  LINBIGFOUR :ملدقق ألحد مكاتب التدقيق ميثل هذا املتغري انضمام ا
من مكاتب اليت يعمل هبا عشرة على األقل )الكربى األربع خبالف 

إذا كان املدقق يتبع إحدى ( 1)حيث تكون قيمة هذا املتغري واحد(.املهنيني
مكاتب التدقيق هذه وتكون قيمته صفر إذا كان غري ذلك أي يتبع مكتب 

 (.يعمل هبا اقل من عشرة من املهنيني)تدقيق صغري
 CLSIZE :ويقاس ( املؤسسة حمل التدقيق) يشري هذا املتغري إىل حجم العميل

 .ريتم الطبيعي إليرادات العميلباللوغا
 FINSTAB :ميثل االستثمارات والنقدية لدى العميل. 
 WEALTH :ميثل رصيد االعتمادات إىل اإليرادات. 
 TENURE : تكون قيمة هذا املتغري فرتة ارتباط املدقق بالعميل حيث

إذا كان املدقق يعمل مع العميل ملدة ثالث سنوات أو أكثر وتكون ( 1)واحد
 .صفر إذا كان غري ذلكقيمته 

 PEER : يعرب عن مدى مشاركة مكتب التدقيق بربامج رقابة اجلودة الذي تقوم
اذا كان املدقق يشارك ( 1)حيث تكون قيمة هذا املتغري واحدبه املنظمات املهنية 

 .يف هذه الربامج وتكون قيمته صفر اذا كان غري ذلك
 AUDSIZE :ملهنيني باملكتبميثل حجم مكتب التدقيق، ويقاس بعدد ا. 
 : ε  ε اخلطأ العشوائي. 

وتتمثل أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك ارتباط اجيايب بني حجم املكتب وجودة 
عملية التدقيق، وأيضا ارتباط اجيايب بني كرب حجم العميل وارتفاع جودة التدقيق وكذلك 

 . بني إشراك املدقق يف برامج رقابة اجلودة
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 :Abbott&Parker2001دراسة . ج 
قامت هذه الدراسة بصياغة منوذج للتعرف على العالقة بني كفاءة جلنة التدقيق 
واستقالليتها وذلك نظرا لدور جلان التدقيق يف اختيار مدقق احلسابات وسعيها الدائم على 

 .اختيار مدققني على درجة عالية من اجلودة
AUDQUAL= β0+ β1AGE+ β2GROW+ β3INOWN+ β4LEV+ 
β5ISSUE+ β6SIZE+𝜀 

 : حيث
 AUDQUAL :جودة التدقيق. 
 AGE :عمر املؤسسة. 
 GROW :التغري املتوقع أو معدل منو مؤسسة العميل. 
 INOWN :حقوق امللكية. 
 LEV :نسبة املديونية. 
 ISSUE :عدد األسهم املصدرة أو رأس املال. 
 SIZE:حجم املؤسسة حمل التدقيق. 
 ε:اخلطأ العشوائي.  
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 واع مؤشرات قياس جودة التدقيق المحاسبيأن:المطلب الثالث 
 :مت تقسيمها إىل أربع أنواع

 : مؤشرات يتم تحديدها من طرف السوق وتتمثل في: الفرع األول
يعترب حجم املكتب مؤشر لتقييم نوعية جودة التدقيق احملاسيب، حيث : حجم المكتب. أ

 1 .موضوعية ومعايري كمية يعترب أحد املتغريات القابلة للقياس بسهولة على أساس معايري
 :ومن بني املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها يف قياس حجم املكتب تتمثل يف

  عدد عمالء مكتب التدقيق، حيث أنه كلما زاد عدد العمالء زاد معه نشاط
 .املكتب

  عدد األفراد العاملني يف املكتب، حيث كلما زاد عدد األفراد العاملني كلما زاد
 .تب التدقيقحجم نشاط مك

 إيرادات املكتب. 
 عدد الفروع املكتب سواء يف الداخل أو اخلارج.  

وترى العديد من الدراسات على وجود عالقة طرديه بني حجم املكتب وجودة 
التدقيق احملاسيب حيث يعتقد الباحثون أنه كلما زاد حجم املكتب كلما زادت جودة 

التخصص واالبتكار التقين والتكنولوجيا، مما  التدقيق، وأن املكاتب الكربى هلا القدرة على
يزيد من احتمال اكتشاف اإلخالل يف النظام احملاسيب واكتشاف األخطاء والتالعبات، 

 .2وأيضا تكون هذه املكاتب اكثر استقاللية من املكاتب الصغرى
اليت توصل فيها إىل أن " De Angelo"ومن بني هذه الدراسات دراسة دي اجنلو

مال اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية للعميل عند قيام احد زيادة احت
                                                           

1
 – Riadh Manita,Makram Chemangui- Les approches D’évaluation et Les indicateurs De Mesure de la 

Qualité d’Audit، P.10 . 

2
 – Fuad Elmahedi Hussein1 & Mustafa MohdHanefah- Overview of Surrogates to Measure Audit Quality 
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مكاتب التدقيق الكربى بعملية التدقيق تكون اكرب مقارنة باملكاتب الصغرية أو املتوسطة،  
وبررت هذه النتيجة بان املكاتب الكربى تعمل على تقدمي خدمات تدقيق ذات جودة 

ء أعمال التدقيق سيكون له أثر سليب على مسعتها يف السوق عالية ألن إخفاقها يف أدا
واستنادا هلذه الدراسة جاءت دراسات عديدة الحقة . 1املهنية ويعرضها ملخاطر التقاضي

استخدمت حجم املكتب كمؤشر لقياس جودة التدقيق احملاسيب وقد أشارت معظمها إىل 
التدقيق باملقارنة مع املكاتب أن املكاتب الكربى عادة ما تقدم مستوى عال من جودة 

من جهة ثانية تناولت دراسات اخرى على أن مكاتب التدقيق الصغرية مقدرة على .الصغرية
تقدمي خدمات ذات جودة عالية و لكنها تعاين من قلة الطلب على خدماهتا لذلك 
وجدت هذه الدراسات على ضرورة أن اللجوء إىل االندماج بني املكاتب له قوة عرض  

  2 .ة لدى املكاتب الصغرية يف ظل احتكار املهنة من قبل املكاتب الكربىكبري 
يقصد بسمعة املكتب هو تداول اسم املكتب بني العمالء على أنه : سمعة المكتب. ب

يقدم خدمات ذات جودة مميزة، وتعترب مسعة املكتب أحد األصول املعنوية اخلاصة به، واليت 
 3.القدرة على تقدمي خدمات عاليةمت اكتساهبا من خالل املمارسة و 

ويرى معظم الباحثني أن مسعة مكتب التدقيق تنشأ عن طريق تضافر العديد من 
االلتزام باملعايري املهنية، قواعد سلوك وآداب املهنة، اخلرب املهنية ألفراد : العوامل مثل

اليت يصدرها املكتب، ارتباط املكتب بأحد املكاتب العاملية، الصدى اإلعالمي للتقارير 
املكتب، الدعاوى القضائية املرفوعة ضد املكتب، قيمة األتعاب اليت يتقاضاها املكتب، 

أما يف ما خيص العالقة بني .باإلضافة إىل وجود نظام للرقابة على جودة التدقيق احملاسيب
                                                           

1
 –Jong Hagchon ,Chonsong (Francis)Kim,yJeong Bonkim,Yoonseok Zang , Audit Size,Audit Qualit and 

Audit Pricing-December ,2009.P6. 
2
،مجلة تأثير حجم و سمعة مكاتب المراجعة و طبيعة المنافسة بينها على جودة أدائها المهنيم عبد المحسن العنقري،نور سعد الجدعاني،حسا– 

 .148،ص2221، جامعة الملك عبد العزيز،السعودية22، العدد23االقتصاد و االدارة،مجلد رقم 

 .31.ص  ،2009،ر دراسة نظرية مقارنةتقييم جودة اعمال المراجعة والتدقيق في دولة قط، محمد محمد أحمد مظهر– 3
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مسعة املكتب وجودة التدقيق فرأى معظم الباحثني على وجود عالقة طردية بينهما، فكلما  
ادت مسعة املكتب زادت جودة التدقيق نظرا الن هذه املكاتب تعترب مسعتها جزءا من رأس ز 

و قد اعتربت عدة دراسات بأن مسعة املدقق تعد دليال على جودة التدقيق و أهنا .1ماهلا
  2 .تعمل كآلية لضمان اجلودة و تعترب بديال عنها يف ظل بيئة تنافسية غري كاملة

 :أتعاب التدقيق. ج
رف األتعاب بأهنا املبالغ واألجور أو الرسوم اليت يتقاضاها املدقق نظري قيامه تع

بعملية التدقيق حلسابات مؤسسة ما، حيث يتم حتديد هذه األتعاب بناءا على االتفاق 
الذي مت بني العميل واملدقق ويكون أيضا وفقا للزمن الذي ستستغرقه العملية ونوع 

 .3ملياتاخلدمات املطلوبة حجم هذه الع
ومتثل أتعاب التدقيق مصدرا رئيسيا إليرادات املكتب حيث تسعى مكاتب التدقيق 
إىل تعظيمه هبدف احلصول على أفضل عائد ممكن من ممارسة املهنة، ومن ناحية أخرى 
متثل تلك األتعاب عبئا ماليا على املؤسسات اخلاضعة للتدقيق، وهي تكلفة تنفق يف سبيل 

 4 .ر حتملهااحلصول على منفعة ترب 
وهناك عدة عوامل ٍتؤثر يف حتديد أتعاب التدقيق سواء يف مكاتب التدقيق الكبرية او 

 5 :الصغرية ومن بني هذه العوامل

                                                           
رسالة ، (دراسة عينة من مؤسسات اقتصادية الجزائرية والفرنسية)دور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على ادارة االرباح  ،بوسنة حمزة  1

 . 139 .ص ،2O12، ماجستير
2
مجلة البحوث ع على سوق األسهم السعودية،أثر المعلومات عن جودة المراجعة و سمعة المراجمحمد عبد اهلل ال عباس، 

 .  18،ص2228،العدد األول،صدر عن الجمعية السعودية للمحاسبة،1المحاسبية،المجلد

مدى حرص مكاتب التدقيق على توفير متطلبات تحسين فعالية التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة ، محمد مفلح محمد الجعافرة 3
 . 38.ص، 2008 رسالة ماجستير ،االردنية

على جودة االداء المهني دراسة ميدانية على مكاتب  وأثارهانخفاض مستوى أتعاب المراجعة الشاطري ايمان حسن، العنقري حسام عبد المحسن، 4
ة، المملكة العربية جد المجلد عشرين العدد الثاني، ،واإلدارةمجلة جامعة الملك عبد العزيز،االقتصاد  المراجعة في المملكة العربية والسعودية،

 . 18.ص ،2226 السعودية،
مرجع  تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة األداء المهني لمراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية، أحمد محمد صالح الجالل، 5

 . 121.ص سابق،
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   حجم املؤسسة حمل التدقيق وطبيعة نشاطها وارتفاع حجم املخاطر املرتبطة
 .هبا
 حجم مكتب التدقيق ومسعتها. 
  يف املؤسسة حمل التدقيقسالمة وفعالية النظام احملاسيب املطبق. 

وقد يتعرض املدقق إىل ضغوطات من طرف العميل مثل التهديد بتغيري إىل مدقق 
أن املكاتب الكربى واليت تقدم " De Angelo"آخر ويف هذا السياق يرى دي اجنلو

فوائد لعدد كبري من العمالء تكون اكثر قبول للحلول الوسط مع العميل عكس املكاتب 
يكون لديها عدد قليل من العمالء واليت يؤدي فقدان احد منهم إىل خسائر  الصغرية واليت

 .1مالية كبرية
 مؤشرات لتقييم الهيكل التنظيمي لمكتب تدقيق الحسابات: الفرع الثاني

تناولت العديد من الدراسات خصائص مكاتب التدقيق كنموذج تنظيمي وآثارها 
التدقيق عبارة عن مؤسسة تتكون من  على جودة العمل املنجز حيث اعتربت أن مكاتب

عدة أفراد مدققني لديهم دوافع خمتلفة هبدف حتسني نوعية التدقيق، وبالتايل كأي كيان 
اقتصادي تعتمد نوعية اخلدمات اليت تقدمها مكاتب التدقيق على التنظيم الداخلي 

هناك صراعات  ، ومن املتوقع أن تكون(املدققني)ومستوى اجلهود املبذولة من طرف األفراد 
  .داخل املكتب ممكن أن تؤثر على جودة عملية التدقيق

ومن أجل حتسني جودة التدقيق احملاسيب من خالل اهليكل التنظيمي ملكتب التدقيق 
 .مت الرتكيز على نظام املراقبة املتبادلة

الذي يأخذ بعني  Balachandran et Ramakrishnan(1987)حيث جاء منوذج 
املتاحة للمراقبة املتبادلة من طرف الشركات الكربى، وقد أكدت دراسات االعتبار الفرص 

                                                           
1
 – Riadh Manita,Makram Chemangui, Les approches D’évaluation et Les indicateurs De Mesure de la 

Qualité d’Audit, P-10,11. 
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أخرى على أمهية هذه اآللية خاصة يف الشركات كبرية احلجم مع عدد كبري من املوظفني،  
 1 .ووفقا هلم أن املكاتب الكبرية يتم تشجيعها لتطوير نظام املراقبة املتبادلة

لتوظيف والتدريب داخل مكاتب التدقيق، فاملكاتب تتمثل يف سياسة ا: الموارد البشرية. أ
القادرة على جذب أهم املوظفني وأكثرهم تألقا واليت تضع خطط تدريبية بشكل مستمر 
من أجل حتديث معارف املوظفني من الناحية التقنية واملهنية تقوم بتقدمي جودة عالية من 

 2 .خدمات التدقيق وتكون أكثر مهنية وكفاء يف السوق
تعرف اخلربة على أهنا املدة الطويلة اليت يقضيها الفرد : لخبرة في تدقيق الحساباتا. ب

 .يف وظيفة معينة أو يف أداء مهمة حمددة
كما ميكن تعريفها على أهنا حمصلة مدة مزاولة املهنة لكل من املكتب وفريق العمل 

امة بصناعة او نشاط العميل به، واملامه مبعايري احملاسبية واجراءات التدقيق وكذلك املعرفة الت
 3 .مما يؤدي إىل كفاءة وفعالية ختطيط وتنفيذ عملية التدقيق

ونظرا ألمهية هذا العامل فقد تناولت العديد من الدراسات عالقة اخلربة املهنية جبودة 
التدقيق، وتوصلت اغلب هذه الدراسات إىل أن هناك عالقة اجيابية بينهما، وان اخلربة 

احد خصائص جودة التدقيق حيث متكن املدقق من ختطيط وتنفيذ عملية  املهنية تعترب
  4 .التدقيق والتقرير عنها بكفاءة مما ينعكس إجيابا على جودة التدقيق

                                                           
1
 Makram Chemingui , conceptualisatisation et validation d’une echelle de mesure de la qualité des travaux 

d’audit externe et interne (application selon la démarche du paradigme de churchill), P.65.66. 
2
 – Riadh Manita,Makram Chemangui, Les approches D’évaluation et Les indicateurs De Mesure de la 

Qualité d’Audit, P.11 . 
3
 – Riadh Manita,Makram Chemangui, Les approches D’évaluation et Les indicateurs De Mesure de la 

Qualité d’Audit, P.11 . 
 .271المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،مرجع سابق،صمدخل مقترح لتقييم جودة أداء المراجعة،مين،ايمان أحمد أ – 4
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وتتضمن اخلربة مستوى التأهيل العلمي، عدد سنوات العمل، الدورات التدريبية اليت  
اب خربة جيدة وحتسن من جودة يتلقاها املدقق وغريها من العوامل اليت تساعد يف اكتس

 .التدقيق
يعرف املدقق املتخصص صناعيا بأنه املدقق الذي يقوم : الخبرة في مجال الصناعة. ج

 . بالتدرب واحلصول على خربة عملية كبرية يف صناعة حمددة
ويقصد باخلربة يف جمال الصناعة قيام املدقق بأداء خدمات التدقيق إىل عمالء 

اعي واحد، ملا يتضمن ذلك متاثل طبيعة العمليات اليت تقوم هبا ينتمون إىل قطاع صن
املؤسسات يف نفس القطاع وإمكانية احلصول على املعارف واخلربات املتعلقة بطبيعة تلك 
العمليات ويعترب ختصص املدققني يف قطاع معني من القطاعات أساسا لرفع مستوى جودة 

 1 .التدقيق هبدف تطوير املهنة
ما إذا كان مكتب التدقيق متخصص يف نشاط معني أم ال من خالل  وميكن حتديد
 2 :بعض املقاييس وهي

 و يقوم هذا املقياس على افرتاض أن التخصص الصناعي :مقياس حصة السوق
بالنسبة ملهنة التدقيق هو متيز نفسها عن املنافسني من خالل احملافظة على 

 .عينةحصة سوقية من الشركات العاملة يف جمال صناعة م
 و هي حتديد حد أدىن أو نسبة مئوية معينة جيب :حتديد نسبة حتكمية معينة

 .أن حيصل عليها مكتب التدقيق ليكون له حصة من سوق صناعة معينة

                                                           
مرجع تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة األداء المهني لمراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية، أحمد محمد صالح الجالل،  1

 .127.ص سابق،
: حليل وتقييم إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي واثره على جودة االداء المهني في خدمات المراجعةت ،ق الحدادسامح عبد الرزا 2

 . 61-62.ص، 2228فلسطين ، الجامعة االسالمية بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة تطبيقية على مكاتب المراجعة في قطاع غزة
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  و يعتربوا هم أكرب املوردين ومقدمي اخلدمة يف  :حتديد املتخصصني يف الصناعة
 .كل صناعة

لتدقيق متخصص جيب عليه أن وتشري بعض الدراسات إىل أنه حىت يكون مكتب ا
من جمموع املؤسسات املنتمية لصناعة معينة، أو أن متثل أتعابه  %11يدقق ما ال يقل عن 

من مجلة أتعاب التدقيق على مستوى مؤسسات ذلك القطاع  %11يف قطاع معني 
وتساعد اخلربة يف الصناعة على خفض تكاليف التدقيق وكذاك حل املشكالت اليت 

عال من االحرتاف، أيضا تساعد على تقليل الوقت الذي يقضيه املدقق يف  تواجههم بقدر
فهم طبيعة نشاط العميل، تقدمي أفضل نوعية لتدقيق احلسابات، كذلك يكتسب املكتب 
مسعة جيدة يف جمال التخصص خاصة إذا مت تقدمي خدمة ذات نوعية جيدة ألن أي فشل 

 .يؤدي إىل وقوع خسارة
 متعلقة بخصائص فريق التدقيقمؤشرات :الفرع الثالث

تعتمد مكاتب التدقيق يف عملها على قوة عمل مؤهلة وتعمل بشكل مستقل، 
واستنادا إىل الدراسات السابقة فان هناك مؤشرات مت حتديدها تتعلق بفريق التدقيق من 

 : بينها
 ؛االحرتاف واستمرار الشكوك  
 ؛اهتمام الشركاء واملديرين   
 التجربة مع العمالء. 

 (اإلشراف: )اهتمام الشركاء والمديرين. أ
يرى اخلرباء أن االهتمام الذي يوليه الشركاء واملديرين ملهمة التدقيق تؤثر على جودة 
التدقيق، وتشرتط املعايري املهنية على مكاتب التدقيق ضرورة توفري نظام لإلشراف على فريق 

 .د ومتطلبات املعايري املهنيةالتدقيق وعلى أعماهلم وذلك من اجل ضمان امتثاهلم لقواع
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عملية توجيه جهود املساعدين املسئولني عن تنفيذ وحتقيق :ويعرف اإلشراف على انه 
وتتضمن عملية متابعة ". أهداف التدقيق مع حتديد مدى تنفيذ وحتقيق هذه األهداف

اإلشراف إصدار التعليمات للمساعدين، التعرف بصورة مستمرة على املشكالت املهمة، 
قيق العمل املؤدى من طرف املساعدين، باإلضافة إىل معاجلة اختالفات اآلراء املوجودة تد

 .بني أفراد التدقيق
 1 :واإلشراف على املساعدين يؤثر على أداء عملية التدقيق من اجلوانب التالية

 ؛حصول فريق التدقيق على أدلة إثبات مالئمة وكافية 
 ؛د يقع فيها املدقق إىل أدىن حد ممكنختفيض أخطاء السهو يف املعاينة اليت ق 
 ؛ختفيض خماطر التدقيق 
 اجناز مهام التدقيق بتكلفة اقل ويف وقت مناسب. 

تعترب الدراسات السابقة أن االحرتاف عامل مؤثر : االحتراف واستمرار الشكوك. ب
 على جودة التدقيق، إذ يفرتض على املدقق أن يتمتع مبستوى عال من االحرتافية يف أدائه

 .لعمله، كما أن استمرار الشكوك لدى املدقق تساعد على اكتشاف األخطاء
أظهرت الدراسات أن تدقيق حسابات نفس العميل تكون ذات : التجربة مع العميل. ج

جودة عالية وذلك باعتبار أن املدقق يكون على دراية أفضل لنظام معلومات العميل وأيضا 
  .للمخاطر املتعلقة بنظامه املايل

وصلت هذه الدراسات ان االتصال اجليد بني العميل واملدقق يعترب احد وت
اليت  Sutton & Lumpاخلصائص اليت تدل على حتقيق جودة التدقيق، أمهها دراسة 

توصلت إىل أن إنشاء عالقة جيدة مع العمالء تعترب احد خصائص جودة التدقيق املرتبطة 

                                                           
بحث مقدم لنيل ، "دراسة نظرية ميدانية"العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية هدل،األ عبد السالم سليمان قاسم– 1

 .31.، صجامعة الحديدة قسم المحاسبة الماجستير، شهادة
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إىل أن االتصال املتكرر بني فريق  Carcello & alبالعمل امليداين، كما توصلت دراسة  
التدقيق والعميل اخلاضع للتدقيق يعد احد اخلصائص العشر األوىل احملددة جلودة عملية 

 1 .التدقيق من خالل حتليل آراء األطراف املهتمة بعملية التدقيق
األخرية  تعترب اخلربة من القضايا اليت زاد االهتمام هبا يف اآلونة: خبرة فريق التدقيق. د

نتيجة ازدياد حاالت فشل التدقيق يف اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم 
. املالية للعمالء، وإسناد عملية التدقيق إىل أفراد حديثي العهد مبهنة التدقيق وعدميي اخلربة

 أن املدقق اخلبري لديه القدرة على التفرقة Bedard & Mocوتؤكد الدراسة اليت قام هبا 
بني املعلومات املالئمة وغري املالئمة حلل مشكلة معينة تعرتضه أثناء عملية التدقيق مقارنة 
باملدقق املبتدئ وهذا ما ينعكس بطبيعة احلال على جودة عملية التدقيق ككل، من جهة 

أن قدرة املدققني ذوي اخلربة يف اكتشاف  Hachenbrackأخرى أكدت دراسة 
رية بالقوائم املالية للعميل تكون اكرب مقارنة باملدققني الذين األخطاء واملخالفات اجلوه

 2.ليست لديهم خربة كبرية
 المؤشرات المتعلقة بسلوك المدقق: الفرع الرابع

يلعب سلوك املدقق دورا مهنيا يف زيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية، وقد سامهت 
ري مت تبنيها من قبل املدققني، حيث اجلمعيات املهنية احملاسبية بشكل فاعل يف إصدار معاي

إال أنه بالرغم من ذلك ال تزال عاجزة .حسنت مع مرور الوقت من مستوى سلوكهم املهين
  .عن حتسني هذا السلوك بشكل كاف يرتقي إىل املستوى املطلوب

ويتحدد سلوك املدقق من خالل أخالقياته واليت تعرب عن جمموعة من القواعد 
بني السلوك الصحيح والسلوك اخلاطئ، حيث كلما كان نشاط املدقق  واملبادئ اليت متيز

                                                           
 .31.ص، عبد السالم سليمان قاسم االهدل 1
 .(33-31).ص، شحاتة سيد شحاتة، حسين احمد عيد، احمد محمد نور 2
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فاألخالقيات هي معايري ومقاييس .أكثر تأثريا كلما ازدادت أخالقيات ذلك املدقق 
تستخدم لتمييز الصواب من اخلطأ، ويف جمال احملاسبة والتدقيق فإهنا تكون مبثابة مقاييس 

 .ل احملاسيب الذي يتم تنفيذه يف بيئة العملومعايري للقيم والسلوكيات اليت حتكم العم
يتأثر سلوك املدقق مبجموعة من العوامل ترتبط بتكوينه العائلي والشخصي، فالقيم 
الدينية واملعايري الشخصية واحلاجات الفردية وتأثري العائلة واملتطلبات املالية وغريها تدفع 

 .األفراد إىل نوع أو آخر من السلوك
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 الصة الفصلخ 

في هذا الفصل حاولنا اإللمام بجميع أنواع و نماذج مؤشرات قياس جود التدقيق         

بالرغم من التباين و االختالف في اآلراء و كذلك صعوبة قياس جودة التدقيق يمكن القول 

 ن اختيار المدقق أيضاابأنه ليس فقط المعلومات المالية هي التي تصنع الثقة في المهنة،بل 

وقد أجمعت معظم الدراسات على أنه . له اثر و هي بذلك معلومة تؤثر في قرار المستثمرين

 .قيقدتلا بتكم و التدقيق ةيلمعكلما زادت جودة التدقيق كلما ارتفعت قيمة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الرابع
الدراسة التطبيقية
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 تمهيد
ذي مت يف هذا الفصل قمنا بإظهار النتائج املتوصل إليها من خالل البحث امليداين ال

إجرائه وقد مت تصميم استمارة استبيان خاصة هلذه الدراسة باالستناد إىل اإلطار النظري 

 .وكذلك الدراسات السابقة
 :مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث

 الطريقة واإلجراءات: املبحث األول 

 حتليل خصائص عينة الدراسة: املبحث الثاين 
 واختبار الفرضيات حتليل نتائج االستبيان: املبحث الثالث 
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 الطريقة واإلجراءات: المبحث األول
 أسلوب الدراسة : المطلب األول

 ةالباحث متداف اليت تسعى إىل حتقيقها،استخدبناءا على طبيعة الدراسة واأله
الذي يهدف إىل توفري البيانات واحلقائق عن املشكلة موضوع  التحليلي الوصفي املنهج

والوقوف على دالالهتا،و مت االعتماد على هذا املنهج للوصول إىل املعرفة البحث لتفسريها 
 . الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث ولتحقيق تصور أفضل وأدق ملوضوع الدراسة

 :وقد اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسني مها 
 ىل يف معاجلة االطار النظري للدراسة إ ةالباحث تحيث اجته: المصادر الثانوية

الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، :املصادر الثانوية اليت تتمثل يف
 . املقاالت واجملالت، األحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة

 ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة حيث مت مجع : المصادر األولية
ستبيان كأداة رئيسية صممت هلذا الغرض البيانات األولية من خالل استمارة ا

 . ووزعت على مكاتب التدقيق
  عينة وحدود الدراسة: المطلب الثاني

 عينة الدراسة:الفرع األول
يعرف جمتمع الدراسة بأنه مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث،و بناءا على 

كاتب التدقيق املعتمدة مشكلة الدراسة وأهدافها فان اجملتمع املستهدف يتكون من مجيع م
 .يف اجلزائر

وقد مت توزيع استمارة استبيان عن طريق التسليم الشخصي وأيضا عرب 
 . استمارة استبيان قابلة للتحليل 81مت اسرتداد و استمارة  93حيث مت توزيع االنرتنت،
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 حدود الدراسة: الفرع الثاني
 :يف متثلت حدود الدراسة

 لدراسة هو الوصول إىل مؤشرات لقياس اهلدف من هذه ا:الحدود المكانية
جودة التدقيق، وقد احنصرت يف احلدود اجلغرافية للجمهورية اجلزائرية ومشلت 

 .عدة واليات من اجل احلصول على اكرب عدد ممكن من اإلجابات
 إىل غاية  2115من مارس  التطبيقية امتدت هذه الدراسة: الحدود الزمنية

 .2115 أكتوبر
 داة الدراسةأ: المطلب الثالث

 إعداد استمارة االستبيان: الفرع األول
 :مت االعتماد على جمموعة من النقاط عند إعداد استمارة االستبيان من بينها

  االعتماد على أسلوب واضح وبسيط حىت ال يكون هناك أي صعوبات يف
 .الفهم خاصة للمهنيني

 حتديد اجملاالت الرئيسية اليت مشلتها استمارة االستبيان. 
 حتديد الفقرات اليت تقع حتت كل جمال. 
  االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة واالستفادة منها

يف بناء عرض استمارة االستبيان على جمموعة من األساتذة احملكمني ويف ضوء 
تعديل بعض الفقرات من حيث احلذف (. 1)رقم  امللحق-النهائيةارائهم مت 

 .ضافة، لتستقر االستمارة يف صورهتا استمارة االستبيانوالتعديل أو اإل
 :استمارة االستبيان وقد مت تقسيمها إىل جزأين كما يلي ةالباحث ت استخدممث
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  وخصص للتعرف على البيانات العامة للمهنيني واليت تتضمن: اجلزء األول :
 .نيةاجلنس، العمر، املؤهل العلمي، التخصص العلمي، الوظيفة، اخلربة امله

 أسئلة رئيسية هي 4يتكون من : اجلزء الثاين: 
o فقرات 9حول أمهية قياس جودة التدقيق ويتضمن : السؤال األول. 
o تدقيق املرتبطة باملكتب حول مؤشرات قياس جودة ال: السؤال الثاني

 .مؤشر 12ويتضمن 
o حول مؤشرات قياس جودة التدقيق املرتبطة بسمعة : السؤال الثالث

 .مؤشرات 8املدقق ويتضمن 
o حول مؤشرات قياس جودة التدقيق املرتبطة بفريق التدقيق : السؤال الرابع

 .مؤشرات 8وتتضمن 
وقد استخدم الباحث مقياس ليكرت اخلماسي،لقياس استجابات املبحوثني لفقرات 

 :االستمارة كما هو موضح يف اجلدول التايل
 مقياس ليكرت الخماسي(: 11)جدول رقم 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق بشدةموافق  مدى التأثير

 1 2 1 1 1 الدرجة

 صدق استمارة االستبيان: الفرع الثاني
 :مت إخضاع استمارة االستبيان إىل

قام الباحث بعرض استمارة االستبيان يف مرحلة اإلعداد : اختبار الصدق الظاهري. 1
من  ةالباحث توقد طلب على جمموعة من األساتذة احملكمني وهم مشكورين على ذلك

احملكمني إبداء رأيهم يف مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت من أجله باإلضافة إىل 
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و .اقرتاح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها أو إضافة عبارات جديدة
 .لقد كان ألرائهم واقرتاحاهتم دور مميز يف تطوير االستمارة

 أي نفسه مع تناقضه وعدم املقياس استقرار بأنه الثبات معامل فيعر : صدق المقياس. 2
 ألفا معامل استخدمنا وقد العينة نفس على تطبيقه أعيد إذا النتائج نفس يعطي انه

 والواحد الصفر بني ترتاوح املعامل قيما هذا يأخذ حيث ،االستبيان ثبات الختبار كرونباخ
 وعلى مساوية للصفر تكون املعامل قيمة فإن اتالبيان يف ثبات هناك يكن مل فإذا الصحيح
 قيمة اقرتبت وكلما الصحيح، الواحد تساوي قيمته تكون تام ثبات هناك كان إذا العكس

 ,منخفضا الثبات كان الصفر من اقرتبت وكلما مرتفعا الثبات كان للواحد معامل الثبات
 اجلذر رياضيا يساويو  لقياسه وضع ما يقيس املقياس به أن فيقصد الصدق معامل أما

  .الثبات ملعامل ألرتبيعي
 اختبار صدق ثبات ألفا كرونباخ(: 1)جدول رقم 

 *معامل الصدق معامل الفا كرونباخ عدد الفقرات محاور األسئلة

 1.941 1.884 19 اهمية قياس جودة التدقيق 

 1.948 1.899 11 .مدى تأييد للمؤشرات المقترحة والمرتبطة بالمكتب

 1.914 1.836 17 ييد للمؤشرات المقترحة والمرتبطة بسمعة المدققمدى تأ

 1.857 1.736 16 مدى تأييد للمؤشرات المقترحة والمرتبطة بفريق التدقيق

 1.111 1.112 11 جميع الفقرات

تراوحت قيمة املعامل للمحاور بني وهي تقرتب من الواحد ( 14)من خالل اجلدول رقم   
 .املعامل جلميع احملاور يعين بان االستبيان يتميز بالثبات الصحيح كما بلغت قيمة

لقد بلغت معامالت الصدق للمحاور بني وهي تقرتب من الواحد الصحيح فحني 
 .بلغ معامل الصدق جلميع احملاور مما يدل على أن حمتوى االستبيان يتميز بالصدق
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أو معامل الصدق   نلخص مما سبق بأن النتائج املتوصل إليها سواء ملعامل الثبات
كلها كانت قريبة من الواحد الصحيح مما يعين أن االستبيان متيز بالثبات والصدق إذ جنده 

 .يعرب عن العينة يف متثيلها للمجتمع
 تحليل خصائص عينة الدراسة :المبحث الثاني

 :تحليل خاصية الجنس. 0

 توزيع عينة الدراسة حسب خاصية الجنس :(12)الجدول رقم 
 النسبة المئوية تكرارال الجنس

 91 72 ذكر

 11 18 أنثى

 %111 11 المجموع

 باالعتماد على قاعدة بيانات االستبيان الباحثةمن اعداد  :المصدر          
 متثيل عينة الدراسة حسب خاصية اجلنس(: 11)الشكل رقم      

 
اسة من عينة الدر  %11من عينة الدراسة ذكور و %91أن  15يبني اجلدول رقم 

 .إناث
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 تحليل خاصية العينة حسب العمر .1

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر (:16)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار العمر

 11 1 سنة11اقل من 

 21 21 سنة11-11من

 11 12 سنة11-11من 

 21 21 سنة11أكثر من 

 %111 11 المجموع

 عدة بيانات االستبيانباالعتماد على قا الباحثةمن اعداد : المصدر

 متثيل عينة الدراسة حسب خاصية العمر (:11)الشكل رقم 

 
 31من عينة الدراسة بلغت أعمارهم أقل من  %11 أن( 16)يبني اجلدول رقم 

من عينة  %41سنة، و 41-31من من عينة الدراسة بلغت أعمارهم  %25، و"سنة
نة الدراسة بلغت أعمارهم من عي %25سنة، وأن  51-41من الدراسة بلغت أعمارهم 

 .سنة 51من "أكثر 
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 :تحليل خاصية العينة حسب المؤهل العلمي .1

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي (:17)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 11.21 61 ليسانس

 11.21 11 ماجستير

 7.1 16 دكتوراه

 -  شهادات مهنية أخرى

 %111 11 موعالمج

 باالعتماد على قاعدة بيانات االستبيان الباحثةمن اعداد : المصدر    

 متثيل عينة الدراسة حسب خاصية املؤهل العلمي( : 16)الشكل رقم        

 
من عينة الدراسة متحصلون على شهادة  %81.25أن ( 17)يبني اجلدول رقم 

من عينة  %7.5وي ماجستري، من عينة الدراسة مؤهلهم العلم %11.25لسانس، و
 .الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه
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 :تحليل عينة الدراسة حسب التخصص العلمي .1

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري التخصص العلمي: ) 11)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي

 16.21 61 محاسبة

 1.71 11 إدارة أعمال

 11 11 مالية وبنوك

- -  اداقتص

 %111 11 المجموع

 باالعتماد على قاعدة بيانات االستبيان الباحثة إعدادمن  :المصدر

 تمثيل عينة الدراسة حسب خاصية التخصص العلمي :(12)الشكل رقم     

 
من عينة الدراسة متخصصني يف احملاسبة،و %86.25أن ( 18)يبني اجلدول رقم 

من عينة الدراسة  %11و ،ة أعمالإدار من عينة الدراسة متخصصة يف  3.75%
 .متخصصة يف املالية والبنوك
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 :توزيع عينة الدراسة حسب خاصية الوظيفة. 5
 توزيع عينة الدراسة حسب متغري الوظيفة :(19)اجلدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

 11.21 11 محافظ حسابات

 16.21 21 خبير محاسبي

 22.11 11 مساعد مدقق

 %111 11 موعالمج

 باالعتماد على قاعدة بيانات االستبيان الباحثة إعدادمن  :المصدر 

 تمثيل عينة الدراسة حسب خاصية الوظيفة :(11)الشكل رقم     

 
من عينة الدراسة ميارسون مهنة حمافظ  %41.25أن ( 19)يبني اجلدول رقم

من  %22.51و، من عينة الدراسة ميارسون مهنة خبري حماسيب %36.25، و"حسابات
 .عينة الدراسة ميارسون مهنة مساعد مدقق

 

 
 

 



 

122 
 

 ةالفصل الرابع                                                                               عرض و تحليل نتائج الدراسة التطبيقي

 :توزيع عينة الدراسة حسب خاصية الخبرة المهنية. 6

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري اخلربة املهنية (:11)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الخبرة المهنية

 11.71 11 سنوات1اقل من 

 27.11 22 سنوات11-1من 

 17.11 11 سنة 11-11من 

 16.21 11 سنة 11أكثر من 

 %111 11 المجموع

 باالعتماد على قاعدة بيانات االستبيان الباحثة إعدادمن  :المصدر 

 تمثيل عينة الدراسة حسب خاصية الخبرة المهنية :(19)الشكل رقم     

 
من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات اخلربة  %18.75أن( 11)يبني اجلدول رقم

من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات اخلربة لديهم  %27.51، وسنوات 5اقل من ديهم ل
من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات اخلربة لديهم من  %37.51وسنوات،  11-5من 
وات اخلربة لديهم أكثر من من عينة الدراسة بلغ عدد سن %16.25سنة، و 11-15
 .سنة 15
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اخلصائص الشخصية،فقد كانت النسبة كخالصة لتحليل عينة الدراسة من ناحية 
األكرب للوظيفة لفئة حمافظي احلسابات يليها بدرجة أقل اخلرباء احملاسبني وهو ما يعرب 
بشكل جيد عن أفراد العينة، كما غلب ختصص احملاسبة على التخصصات العلمية األخرى 

يزت عينة الدراسة وهذا واضح باعتبار أن املهنيني يعتمدون على احملاسبة يف مهنتهم،كما مت
بأن أفرادها حيصلون خربة طويلة وهو ما يعرب عن متيز هذه العينة،اذ ميكن االعتماد عليها 

 . يف استخالص نتائج علمية ختدم موضوع الدراسة
 تحليل النتائج واختبار الفرضيات: المبحث الثالث

يل إن اهلدف من هذا البحث هو حتليل نتائج الدراسة،و ذلك عن طريق التحل
 SPSSاإلحصائي حملاور الدراسة وفرضياهتا باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي 

(Statistical Package for Science Social .) كما مت استخدام النسب املئوية
لعينة واحدة  Tوالتكرارات والوسط احلسايب واالحنراف املعياري إضافة إىل استخدام اختبار

(One Sample T-test )ختبار حتليل التباين األحادي وا(One Way Anova.) 
  التحليل االحصائي للنتائج: المطلب األول

 احلسايب الوسط من كل استخدمنا فقد الدراسة لعينة األويل التحليل بغرض
مدى إدراك املهنيني ألمهية قياس جودة التدقيق ومدى  ملعرفة وذلك املعياري واالحنراف

 ليكرت مقياس استخدمنا الغرض هذا حتقيق بغية ة،وتأييدهم للمؤشرات املقرتح
 إطالقا،غري موافق غري)اخليارات  عن يعرب الذي أن املتغري ، على اعتبار1اخلماسي

 الربنامج يف تدخل اليت أما األرقام ترتييب، مقياس (بشدة موافق،حمايد،موافق، موافق
، 3=، حمايد2 =موافق ، غري1 = إطالقا موافق غري :األوزان،وهي عن تعرب اإلحصائي

                                                           
 هجري 1430 , اإلسالمي للشباب العالمية الندوة،spss ياالحصائ البرنامج باستخدام االستبيان بيانات تحليل ،الفرا خالد الرحمان عبد وليد .-1
 .26 ص,
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 املتوسط) احلسايب املتوسط حبساب نقوم ذلك وبعد 5=بشدة ، موافق4 =موافق
 حيث ،5 على 4 قسمة حاصل عن عبارة وهي أوال الفرتة طول حساب عن طريق(املرجح

 قسمة حاصل عن عبارة وهي أوىل، أوال مسافة 2 إىل 1 من املسافات عدد 4 الرقم ميثل
 3إىل  2 أوىل، ومن  مسافة 2إىل )1 املسافات من عدد  4 الرقم ميثل ، حيث5  على 4

 عدد متثل 5( رابعة مسافة 5إىل  4ثالثة، ومن  مسافة 4إىل  3 ومن  ثانية مسافة
 0.80 ويساوي  الفرتة طول ينتج 5 على 4 قسمة وعند االختبارات

 أطوال الفقرات حسب مقياس ليكرت اخلماسي (:11)الجدول رقم 
 المستوى رجحالم المتوسط

 إطالقا موافق غير 1.79إلى  1 من

 موافق غير 2.59إلى  1.80 من

 محايد 3.39إلى  2.60 من

 موافق 4.19إلى  3.40 من

 بشدة موافق 5إلى  4.20 من

 .عينة الدراسة حول محاورها إلجابات اإلحصائية النتائج التالية الجداول تعرض

 Sample Kolmogrov-Smirnov-1))اختبار التوزيع الطبيعي. 0

مسرنوف ملعرفة هل البيانات تتبع توزيع طبيعي أم ال -مت استخدام اختبار كوجملروف
وهو اختبار ضروري يف حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن 

نتائج االختبار حيث أن القيمة ( 12)و يوضح اجلدول رقم .يكون التوزيع طبيعيا
وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  1.15كرب من ألكل حمور االحتمالية 

 .وجيب استخدام االختبارات املعلمية
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 Sample Kolmogrov-Smirnov-1)) اختبار التوزيع الطبيعي (:12)جدول رقم 
 قيمة احتمالية Zقيمة االختبار  محاور األسئلة المحور

 1.111 1.111 قياس جودة التدقيق أهمية 11

 1.111 1.211 .مدى تأييد للمؤشرات المقترحة والمرتبطة بالمكتب 12

 1.161 1.711 مدى تأييد للمؤشرات المقترحة والمرتبطة بسمعة المدقق 11

 1.116 1.211 مدى تأييد للمؤشرات المقترحة والمرتبطة بفريق التدقيق 11

 1.111 1.111 جميع الفقرات

 :تحليل فقرات ومحاور الدراسة
حمور السؤال  حول الدراسة عينة أفراد إجابات اجتاهات (13) رقم اجلدول يوضح

 األول أمهية قياس جودة التدقيق
نتيجة التحليل االحصائي لمحور السؤال األول حول أهمية قياس جودة  :(03)الجدول رقم 

 التدقيق
رقم 

 العبارة
التكرار 
 النسبة

 المؤشرات االحصائية االستجابات

ير غ %( ت)
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعايري

 النتيجة

 9 74 4 4 4 (ت) 10
 موافق 4.547 1.44

% 4 4 4 77.73 44.23 
 44 09 4 4 4 (ت) 15

 موافق 4.510 1.4573
% 4 4 4 70.23 45.73 

 0 01 44 4 4 (ت) 13
 موافق 4.117 5.9344

% 4 4 42.3 74 7.3 
 34 54 4 4 4 (ت) 11

 موافق بشدة 4.177 1.0234
% 4 4 4 57.3 02.3 

 موافق بشدة 4.153 1.2344 24 04 4 4 4 (ت) 12
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% 4 4 4 73 23 
 44 37 44 4 2 (ت) 12

4.2 2.3 % موافق بشدة 4.722 5.9444
3 

42.3 74.23 42.3 

 2 04 7 0 3 (ت) 12
 موافق 4.947 5.0444

% 0.23 7.3 7.73 73 2.3 
 27 11 7 4 4 (ت) 11

 موافق بشدة 4.020 1.2344
% 4 4 44 33 53 

19 
 

 47 31 7 4 4 (ت)
4.2 4 % موافق 4.393 1.4423

3 
7.73 07.3 22.3 

 موافق 1.0195 1.0115 المتوسط العام للسؤال األول أهمية قياس جودة التدقيق

 االستبيان قاعدة على باالعتماد الباحثة عدادإ من :المصدر 
 :يلي كما جاءت قد اإلحصائية النتائج بأن السابق اجلدول من يتبني

 قدر معياري باحنراف 4.1142 قدره حسايب متوسط على احملور هذا حتصل لقد   
 أعطوا قد العينة أفراد بأن يتبني اخلماسي ليكارت مقياس يف ما ورد وحسب ،1.1892بـ
لقياس جودة التدقيق أمهية كبرية لدى  أن اعتبار احملور، على هذا حمتوى على وافقةامل

 متوسط أعلى العبارة جلب السمعة احلسنة ملكتب التدقيق على حتصلت املهنيني، لقد
 الرتبة على بذلك لتحصل ،1.487 قدره معياري وباحنراف 4.6251بـ قدر حسايب
ا أن العبارات تعزيز ثقة املستخدمني يف القوائم العبارات، كما جند أيض بني من األوىل

بينما جند أن . املالية، زيادة عدد العمالء حتصلت على موافقة كبرية من طرف املهنيني
العبارة زيادة أتعاب املدقق حتصلت على أدىن متوسط حسايب لدلك ميكننا القول بان 

 .األتعاباملهنيني يهتمون بسمعتهم وثقة العميل أكثر من اهتمامهم ب
حمور السؤال  حول الدراسة عينة أفراد إجابات اجتاهات (14) رقم اجلدول يوضح

 .الثاين املتعلق باملؤشرات اخلاصة لقياس جودة التدقيق املرتبطة باملكتب
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نتيجة التحليل االحصائي حملور السؤال الثاين املتعلق باملؤشرات  :(11)الجدول رقم 
 رتبطة باملكتباخلاصة لقياس جودة التدقيق امل

 االستبيان قاعدة على باالعتماد الباحثة إعداد من:  المصدر 

 

رقم 
 العبارة

التكرار 
 النسبة

 المؤشرات االحصائية االستجابات

( ت)
% 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ارييالمع

 النتيجة

 موافق 4.343 1.43 47 37 3 4 4 (ت) 01
% 4 4 0.23 72.3 24.23 

 موافق بشدة 4.177 1.57 34 54 4 4 4 (ت) 00
% 4 4 4 57.3 02.3 

 موافق 4.173 1.43 44 02 7 4 4 (ت) 05
% 4 4 7.73 77.3 45.73 

 موافق بشدة 4.745 1.57 59 53 1 4 4 (ت) 03
% 4 4 3 15.73 34.23 

 موافق  4.211 5.91 3 73 4 4 4 (ت) 01
% 4 4 4 95.73 0.23 

 موافق  4.211 5.91 3 73 4 4 4 (ت) 02
% 4 4 4 95.73 0.23 

 موافق بشدة 4.071 1.51 51 14 5 2 4 (ت) 02
% 4 2.3 5.73 34.23 12.3 

 موافق  4.517 5.95 4 70 5 4 4 (ت) 02
% 4.23 4 5.73 93 4 

01 
 

 موافق 4.517 5.95 4 70 2 2 4 (ت)
% 4 2.3 2.3 93 4 

 موافق 4.335 1.43 47 37 1 4 4 (ت) 09
% 4 4.23 4 4 4 

 موافق 4.302 1.44 9 00 5 4 4 (ت) 51
% 4.23 4.23 5.73 72.3 44.23 

 موافق 1.0212 1.0115 المتوسط العام للسؤال الثاني المؤشرات المرتبطة بالمكتب
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 :يلي كما جاءت قد اإلحصائية النتائج بأن السابق اجلدول من يتبني
بـ  قدر معياري باحنراف 4.1181قدره  حسايب متوسط على احملور هذا حتصل لقد   

 أعطوا قد العينة أفراد بأن يتبني اخلماسي ليكارت مقياس يف ما ورد وحسب ،1.1545
ع الصناعة اليت العبارة توفر اخلربة يف نو  حتصلت احملور،و لقد هذا حمتوى على املوافقة

 قدره معياري وباحنراف 4.3875 بـ قدر حسايب متوسط أعلى ميارسها العميل على
 بالنظر إىل مقياس العبارات، و بني من األوىل الرتبة على بذلك لتحصل ،1.7125

العينة،كما جند  أفراد قبل من التامة املوافقة على حتصلت العبارة فإن اخلماسي ليكارت
كفاءة ومهارة العاملني وعدد العمالء حتصلت على موافقة كبرية من   أيضا أن العبارات

بينما جند أن العبارة تقدمي خدمات أخرى للعمالء حتصلت على ادىن . طرف املهنيني
 .متوسط حسايب

حمور السؤال  حول الدراسة عينة أفراد إجابات اجتاهات (15) رقم اجلدول يوضح
 .اس جودة التدقيق املرتبطة بسمعة املدققالثالث املتعلق باملؤشرات اخلاصة لقي
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لمحور السؤال الثالث المتعلق بالمؤشرات  اإلحصائينتيجة التحليل  :(02)الجدول رقم 

 الخاصة لقياس جودة التدقيق المرتبطة بسمعة المدقق
رقم 

 العبارة
التكرار 
 اإلحصائيةالمؤشرات  االستجابات النسبة

( ت)
% 

غير 
موافق 
 بشدة

 غير
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعايري

 النتيجة

 47 04 4 4 4 (ت) 50
1.24 4.177 

 موافق
% 4.23 4 4 70.23 22.3 

 41 31 42 4 4 (ت) 55
1.45 4.375 

 موافق 
% 4 4 43 07.3 47.3 

 7 37 9 4 0 (ت) 53
5.73 4.947 

 موافق
% 7.73 4 44.23 72.3 7.73 

 موافق  4.907 5.75 7 30 9 4 7 (ت) 51
% 7.73 4 44.23 74 44    

 23 17 4 5 5 (ت) 52
1.44 4.944 

 موافق 
% 5.73 5.73 4.23 04 54.23 

 44 39 44   (ت) 52
1.44 4.343 

 موافق 
%   42.3 75.73 45.73 

 25 37    (ت) 52
1.29 4.1331 

موافق 
 27.73 74.23    % بشدة

 موافق 1.511 1.15 المتوسط العام للسؤال الثالث المؤشرات المرتبطة بسمعة المدقق
 االستبيان قاعدة على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر 

 :يلي كما جاءت قد اإلحصائية النتائج بأن السابق اجلدول من يتبني
 قدر معياري رافباحن 4.12قدره  حسايب متوسط على احملور هذا حتصل لقد

 أعطوا قد العينة أفراد بأن يتبني اخلماسي ليكارت مقياس يف ما ورد وحسب ،1.284بـ
العبارة حسن التعامل واالحرتام مع العميل  حتصلت احملور،و لقد هذا حمتوى على املوافقة
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 بذلك لتحصل 1.455 قدره معياري وباحنراف 4.29بـ قدر حسايب متوسط أعلى على
 العبارة فإن اخلماسي ليكارت بالنظر إىل مقياس العبارات، و بني من ألوىلا الرتبة على

إال ان باقي العبارات حتصلوا على املوافقة .العينة أفراد قبل من التامة املوافقة على حتصلت
 .بدرجات متفاوتة

حمور السؤال  حول الدراسة عينة أفراد إجابات اجتاهات (16) رقم اجلدول يوضح
 .ق باملؤشرات اخلاصة لقياس جودة التدقيق املرتبطة بفريق التدقيقالثاين املتعل

التحليل االحصائي حملور السؤال الرابع املتعلق باملؤشرات  نتيجة( : 16)الجدول رقم 
 اخلاصة لقياس جودة التدقيق املرتبطة بفريق التدقيق

رقم 
 العبارة

 
 

التكرار 
 النسبة

 المؤشرات االحصائية االستجابات

( ت)
% 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعايري

 النتيجة

 موافق 4.149 5.93 :المهارة والكفاءة المهنية للمدقق وفريقه من خالل 51

 7 09 1 4 4 (ت)
1.41 4.574 

 موافق
% 4 4 3 70.23 7.73 
 45 02 5 2 4 (ت)

1.47 4.310 
 موافق 

% 4 2.3 5.73 77.3 40.23 
 0 31 44 9 4 (ت)

5.74 4.700 
 موافق

% 4 44.23 45.73 07.34 7.3 
 17 55 4 4 4 (ت) 59

1.39 4.193 
موافق 
 37.73 14.23 4 4 4 % بشدة

 21 31 2 4 4 (ت) 31
1.27 4.345 

موافق 
 54 07.3 2.3 4 4 % بشدة

 موافق  4.121 1.43 41 01 2 4 4 (ت) 30
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% 4 4 2.3 74 47.3 
 10 54 1 4 4 (ت) 35

1.32 4.399 
موافق 
 37.3 57.3 3 4 4 % بشدة

 موافق 4.5795 1.44 التخطيط لعملية التدقيق  33
 14 54 9 4 4 (ت) 

1.59 4.071 
موافق 
 34 57.73 44.23 4 4 % بشدة 

 3 31 24 4 4 (ت) 
5.74 4.357 

 موافق
% 4 4 70.23 47.3 0.23 

 0 02 7 3 4 (ت) 
5.70 4.054 

 موافق
% 4 0.23 7.73 77.3 7.3 

 موافق 4.149 5.77 توجيه فريق التدقيق 31
 5 02 44 3 4 (ت) 

5.79 4.744 
 موافق

% 4 0.23 42.3 77.3 5.73 
 5 04 7 44 4 (ت) 

5.744 4.750 
 موافق

% 4 42.3 7.73 73 5.73 
 24 34 44 4 4 (ت) 

1.45 4.045 
 موافق

% 4 4 42.3 02.3 23 
 موافق 4.523 1.4555 االشراف على اعمال التدقيق 32
 25 37    (ت) 

1.29 4.130 
موافق 
      %  بشدة

 49 04    (ت) 
1.21 4.129 

موافق 
      % بشدة

 41 11 24 2  (ت) 
5.77 4.749 

 موافق 
%      
 موافق 4.2424 1.4929 للسؤال الرابع المؤشرات المرتبطة بفريق التدقيق المتوسط العام

 االستبيان قاعدة على باالعتماد الباحثة إعداد من :رالمصد 
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 :يلي كما جاءت قد اإلحصائية النتائج بأن السابق اجلدول من يتبني
 قدر معياري باحنراف 4.1929 قدره حسايب متوسط على احملور هذا حتصل لقد

 أعطوا قد العينة أفراد بأن يتبني اخلماسي ليكارت مقياس يف ما ورد ، وحسب1.2121ـب
العبارة توفر اخلربة وتنوع االختصاصات لدى  حتصلت احملور،و لقد هذا حمتوى على املوافقة

 ،1.495 قدره معياري وباحنراف 4.59بـ قدر حسايب متوسط أعلى فريق العمل على
 اخلماسي ليكارت بالنظر إىل مقياس العبارات، و بني من وىلاأل الرتبة على بذلك لتحصل

العينة،كما جند أيضا ان باقي العبارات  أفراد قبل من التامة املوافقة على حتصلت العبارة فإن
 .حتصلت على موافقة كبرية من طرف املهنيني

 :تلخيص نتائج التحليل االحصائي 
 االحصائي اليت مت التوصل اليها تلخيص للنتائج التحليل( 17)يوضح اجلدول رقم 

 نتائج التحليل االحصائي(: 17)الجدول رقم 
 النتيجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الـــــمــــحور

 موافق 1.2111 1.1112 قياس جودة التدقيق أهمية

 موافق 1.1111 1.1111 المؤشرات المرتبطة بمكتب التدقيق

 موافق 1.2111 1.1161 ققالمؤشرات المرتبطة بسمعة المد

 موافق 1.2121 1.1121 المؤشرات المرتبطة بفريق التدقيق

 موافق 1.1111 1.1111 جميع المحاور

 حسابية متوسطات على حتصلت قد احملاور مجيع بأن (17) رقم اجلدول من يتنب
 3.40 ب اخلماسي ليكارت مقياس حسب واملقدر للموافقة حسايب متوسط أدىن تفوق
، 1.1338واالحنراف املعياري بـ  4.1153احملاور جلميع املتوسطات متوسط لغب وقد

 على الدراسة عينة أفراد قبل من املوافقة مع اخلماسي ليكارت معيار حسب يتوافق الذي
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 مبتوسط األوىل املؤشرات املرتبطة بفريق التدقيق املرتبة حمور احتل احملاور، وقد تلك حمتوى
 الثانية حتل حمور املؤشرات املرتبطة مبكتب التدقيق املرتبة، وا4.1924 قدره حسايب
 املرتبة يف جاء أمهية قياس جودة التدقيق فقد حمور أما 4.1181بـ  قدر حسايب مبتوسط

واألخرية احملور املتعلق  الرابعة املرتبة يف جاء كما ،4.1142قدر بـ  حسايب مبتوسط الثالثة
 .4.1161قدر بـ حسايب مبتوسط لثالثةباملؤشرات املرتبطة بسمعة املدقق ا

 اختبار وتحليل فرضيات الدراسة: المطلب الثاني
 فرضياهتا طريق،اختبار عن وذلك األوىل الفرضية باختبار املرحلة هذه يف سنقوم

 والذي( one sample t-test)للعينة واحدة  Tاختبار باستخدام وذلك اجلزئية
 منه سحبت الذي اجملتمع ملتوسط إحصائية داللة ذو اختالف وجود الكتشاف يستعمل

احلسايب  املتوسط اختيار مت الغرض هذا حتقيق أجل ثابتة،ومن بقيمة مبقارنته العينة
 اخلماسي ليكارت مقياس حسب القبول لدرجة األدىن احلد ميثل الذي( 3.4)االفرتاضي 

 على يوافقون العينة افراد أن مبعىن حمققة الفرضية وتكون احلسابية، املتوسطات على للحكم
 Tتكون  أمهية قياس جودة التدقيق عندما مدى مبعىن الفرضية لتلك تأثري وجود أي حمتواها

 سليب التأثري يكون كما ،1.15 من أقل معنوية مستوى أواجلدولية  Tاحملسوبة اكرب من 
 .اجلدولية Tاحملسوبة اقل من  Tتكون  لفرضية عندما جزئية تأثري عبارة عدم مبعىن

 مدى ادراك املهنني ألمهية قياس جودة التدقيق يف اجلزائر :الفرضية األولىاختبار . 1
 :حندد الفرضية الصفرية والفرضية البديلة كما يلي

 ال يدرك املهنيني ألمهية قياس جودة التدقيق يف اجلزائر: الفرضية الصفرية. 
 اجلزائر يدرك املهنيني ألمهية قياس جودة التدقيق يف: الفرضية البديلة. 
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لعينة واحدة ملدى  Tنتائج التحليل االحصائي واختبار ( 18)يبني اجلدول رقم 
 .إدراك املهنيني ألمهية قياس جودة التدقيق يف اجلزائر

 مدى إدراك املهنيني ألمهية قياس جودة التدقيق يف اجلزائر (:11)الجدول رقم 

 الــــفـــــــــقـــــرات
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 t قيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 1.111 111.611 1.111 1.11 بذل العناية الكافية في عملية التدقيق

 1.111 116.711 1.117 1.11 ضمان نوعية جيدة من الخدمات المقدمة

 1.111 71.111 1.117 1.11 .تحسين نظرة المجتمع حول مهنة التدقيق

 1.111 11.112 1.117 1.61 دقيقجلب السمعة الحسنة لمكتب الت

 1.111 17.271 1.116 1.21 .تعزيز ثقة المستخدمين في القوائم المالية

 1.111 11.111 1.722 1.11 .زيادة عدد العمالء

 1.111 11.111 1.111 1.61 .زيادة أتعاب المدقق

 1.111 61.611 1.626 1.21 تحسين القدرة التنافسية

 1.111 61.711 1.111 1.11 .تطوير مهنة التدقيق

 1.111 167.671 1.2111 1.1112 مجموع الفقرات

 االستبيان قاعدة على باالعتماد الطالب إعداد من :المصدر
 احملور عبارات من عبارة لكل احلسايب املتوسط بأن (18)رقم اجلدول من يتنب

 Tة وقيم 3.40 ب واملقدر االفرتاضي احلسايب املتوسط من أكرب واخلاص بفرضية
 الداللة قيمة أن كما اجلدولية، Tعبارات احملور اكرب من قيمة  من عبارة لكل احملسوبة
،  0.05 ب واملقدرة االفرتاضية الداللة قيمة من احملور أقل عبارات من عبارة لكل احملسوبة

 املتوسط من أكرب 4.1142ميثل  والذي الفقرات جلميع احلسايب املتوسط قيمة أن كما
 قيمة من أقل 1.111 العبارات جلميع املعنوية الداللة وقيمة 3.40 بـ ملقدراالفرتاضي ا
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 البديلة الفرضية ونقبل الصفرية الفرضية برفض نقوم ، وبالتايل1.15وهي  االفرتاضية الداللة
 .على إدراك املهنيني ألمهية قياس جودة التدقيق يف اجلزائر تؤكد اليت
يد المهنيين للمؤشرات المقترحة لقياس جودة مدى تأي: اختبار الفرضية الثانية. 2

 التدقيق
مدى تأييد المهنيون في الجزائر المؤشرات المقترحة لقياس جودة التدقيق في  -

 .الجزائر والمرتبطة بالمكتب
 :حندد الفرضية الصفرية والفرضية البديلة كما يلي

 التدقيق يف  ال يؤيد املهنيون للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة:الفرضية الصفرية
 .اجلزائر واملرتبطة باملكتب

 يؤيد املهنيون للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف :الفرضية البديلة
 .اجلزائر واملرتبطة باملكتب

لعينة واحدة ملدى  Tنتائج التحليل اإلحصائي واختبار ( 19)يبني اجلدول رقم 
  جودة التدقيق يف اجلزائر واملرتبطة باملكتب تأييد املهنيون يف اجلزائر املؤشرات املقرتحة لقياس
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لمدى تأييد المهنيون في الجزائر المؤشرات المقترحة لقياس جودة التدقيق  :(09)الجدول رقم 

 في الجزائر والمرتبطة بالمكتب
متوسط  الفـــقـــرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 t قيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 1.111 71.116 1.116 1.11 اد العاملين في المكتبعدد األفر 

 1.111 11.122 1.117 1.17 كفاءة ومهارة العاملين

توفر نظام الكتروني يساهم في تسهيل عملية 
 التدقيق

1.11 1.171 11.162 1.111 

توفر الخبرة في نوع الصناعة التي يمارسها 
 العميل محل التدقيق

1.11 1.711 76.111 1.111 

 1.111 111.111 1.211 1.11 ع المكاني للمكتبالموق

 1.111 111.111 1.211 1.11 .زيادة إيرادات المكتب

 1.111 17.161 1.671 1.11 عدد العمالء

 1.111 11.111 1.111 1.11 .فترة التعاقد مع العمالء

 1.111 111.171 1.111 1.11 تقديم خدمات أخرى للعمالء

 1.111 67.161 1.111 1.11 حجم الشركات العميلة

 1.111 61.111 1.162 1.11 .نوعية الشركات العميلة

 1.111 271.112 1.1111 1.1111 مجموع الفقرات

 االستبيان قاعدة على باالعتماد الطالب إعداد من :المصدر 
 احملور عبارات من عبارة لكل احلسايب املتوسط بأن (19)رقم  اجلدول من يتنب

املهنيني للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق املرتبطة باملكتب تأييد  واخلاصة بفرضية
 من عبارة لكل احملسوبة Tوقيمة  3.40 ب واملقدر االفرتاضي احلسايب املتوسط من أكرب

 من عبارة لكل احملسوبة الداللة قيمة أن كما اجلدولية، Tعبارات احملور اكرب من قيمة 
 املتوسط قيمة أن ، كما0.05 ب واملقدرة االفرتاضية الداللة قيمة من احملور أقل عبارات
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 ب االفرتاضي املقدر املتوسط من أكرب 4.1181ميثل  والذي الفقرات جلميع احلسايب
 الداللة قيمة من أقل 1.111بــ  واملقدرة العبارات جلميع املعنوية الداللة ، وقيمة3.40

 اليت البديلة الفرضية ونقبل لصفريةا الفرضية برفض نقوم وبالتايل ،0.05 وهي االفرتاضية
 . تأييد املهنيني للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق املتعلقة باملكتب تؤكد

مدى تأييد المهنيون في الجزائر المؤشرات المقترحة لقياس جودة التدقيق في  -
 .الجزائر والمرتبطة بسمعة المدقق

 :يليحندد الفرضية الصفرية والفرضية البديلة كما 
 ال يؤيد املهنيون للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف : الفرضية الصفرية

 .اجلزائر واملرتبطة بسمعة املدقق
 يؤيد املهنيون للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف : الفرضية البديلة

 . اجلزائر واملرتبطة بسمعة املدقق
لعينة واحدة ملدى  Tئي واختبار نتائج التحليل اإلحصا( 21)يبني اجلدول رقم 

تأييد املهنيون يف اجلزائر املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر واملرتبطة بسمعة 
 .املدقق
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ملدى تأييد املهنيون يف اجلزائر املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق  (:21)الجدول رقم 
 يف اجلزائر واملرتبطة بسمعة املدقق

 راتالفق
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 t قيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 1.111 77.117 1.111 1.21 شهرة مكتب التدقيق

 1.111 62.111 1.171 1.11 عدد القضايا المرفوعة ضد مكتب التدقيق

 1.111 16.177 1.117 1.71 االلتزام بقواعد السلوك وآداب المهنة

 1.111 11.116 1.161 1.71 .والمخالفاتكشف الغش واألخطاء 

المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل 
 عليها المكتب من العميل

1.11 1.111 11.1711 1.111 

 1.111 61.6261 1.111 1.11 مقدار األتعاب التي يتقاضاها المدقق

 1.111 11.1171 1.111 1.21 حسن التعامل واالحترام مع العميل

 1.111 126.121 1.211 1.12 مجموع الفقرات

 االستبيان قاعدة على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
 احملور عبارات من عبارة لكل احلسايب املتوسط بأن (21) رقم اجلدول من يتنب

تأييد املهنيني للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق املرتبطة بسمعة  واخلاصة بفرضية
 لكل احملسوبة Tوقيمة  3.40 ب واملقدر االفرتاضي احلسايب طاملتوس من املدقق أكرب

 لكل احملسوبة الداللة قيمة أن كما اجلدولية، Tعبارات احملور اكرب من قيمة  من عبارة
 قيمة أن ، كما0.05 ب واملقدرة االفرتاضية الداللة قيمة من احملور أقل عبارات من عبارة

 ب االفرتاضي املقدر املتوسط من أكرب 4.12ميثل  والذي الفقرات جلميع احلسايب املتوسط
 الداللة قيمة من أقل 1.111بــ  واملقدرة العبارات جلميع املعنوية الداللة ، وقيمة3.40

 اليت البديلة الفرضية ونقبل الصفرية الفرضية برفض نقوم ، وبالتايل0.05 وهي االفرتاضية
 .ودة التدقيق املتعلقة بسمعة املدققتأييد املهنيني للمؤشرات املقرتحة لقياس ج تؤكد
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مدى تأييد المهنيين في الجزائر للمؤشرات المقترحة لقياس جودة التدقيق المرتبطة  -
 بفريق التدقيق

 :حندد الفرضية الصفرية والفرضية البديلة كما يلي
 ال يؤيد املهنيون للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف : الفرضية الصفرية

 .واملرتبطة بفريق التدقيقاجلزائر 
 يؤيد املهنيون للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف : الفرضية البديلة

 .اجلزائر واملرتبطة بفريق التدقيق
لعينة واحدة ملدى  Tنتائج التحليل اإلحصائي واختبار ( 21)يبني اجلدول رقم 

بفريق  لتدقيق يف اجلزائر واملرتبطةتأييد املهنيون يف اجلزائر املؤشرات املقرتحة لقياس جودة ا
 .التدقيق

 املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق املرتبطة بفريق التدقيق(: 21)الجدول رقم

 الـفـقــرات
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 t قيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

المهارة والكفاءة المهنية للمدقق وفريقه من 
 :خالل

1.11 1.167 16.171 1.111 

االطالع على كافة المستجدات في مجال 
 المحاسبة والتدقيق 

1.11 1.171 17.276 1.111 

اإللمام باستخدام الحاسب االلكترونية 
وبخدمة االنترنت واالستفادة منها في 

 مجال المحاسبة والتدقيق
1.11 1.116 66.716 1.111 

القيام بدورات تدريبية من اجل كسب 
يدة تنمي قدرته على العمل مهارات عد

 بشكل أفضل
1.71 1.766 11.111 1.111 
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الخبرة وتنوع االختصاصات لدى فريق 
 .العمل

1.11 1.111 12.127 1.111 

التحلي بالنزاهة والموضوعية واالستقامة 
 عند أداء مهمة التدقيق

1.27 1.111 76.111 1.111 

 1.111 17.111 1.121 1.11 الحيادية وعدم التحيز واالستقامة

 1.111 61.111 1.111 1.12 تعزيز عالقة التعاون بين المدقق وفريقه

 1.111 12.261 1.111 1.12 التخطيط لعملية التدقيق من خالل

جمع معلومات أولية حول نشاط وطبيعة 
 المؤسسة محل التدقيق

1.11 1.611 17.112 1.111 

 1.111 61.267 1.117 1.11 .توثيق عملية التخطيط

 1.111 11.721 1.611 1.16 مع أدلة إثبات كافيةج

 1.111 11.212 1.1111 1.17 :توجيه فريق التدقيق من خالل

إبالغ فريق التدقيق بمسؤوليتهم بأهداف 
 اإلجراءات التي عليهم تأديتها

1.71 1.611 11.111 1.111 

استيعاب فريق التدقيق للتوجيهات المعطاة 
 لديهم

1.71 1.716 11.161 1.111 

وجود سياسات وإجراءات كتابية تتضمن 
 تنفيذ العاملين لمهمة التدقيق

1.11 1.611 61.111 1.111 

 1.111 111.677 1.121 1.111 :اإلشراف على أعمال التدقيق من خالل

 1.111 11.111 1.111 1.21 إصدار التعليمات للمساعدين

 1.111 11.116 1.121 1.21 تدقيق العمل المؤدى

االختالف في اآلراء بين أعضاء معالجة 
 .فريق التدقيق

1.17 1.711 11.211 1.111 

 1.111 111.161 1.2121 1.1121 مجموع الفقرات

 االستبيان قاعدة على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 احملور عبارات من عبارة لكل احلسايب املتوسط بأن (21) رقم اجلدول من يبني
د املهنيني للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق املرتبطة بفريق تأيي واخلاصة بفرضية

 لكل احملسوبة Tوقيمة  3.40 ب واملقدر االفرتاضي احلسايب املتوسط من التدقيق أكرب
 لكل احملسوبة الداللة قيمة أن كما اجلدولية، Tعبارات احملور اكرب من قيمة  من عبارة
 قيمة أن ، كما0.05 ب واملقدرة االفرتاضية الداللة قيمة من احملور أقل عبارات من عبارة

 االفرتاضي املقدر املتوسط من أكرب 4.1929ميثل  والذي الفقرات جلميع احلسايب املتوسط
 الداللة قيمة من أقل 1.111بــ  واملقدرة العبارات جلميع املعنوية الداللة ، وقيمة3.40 ب

 اليت البديلة الفرضية ونقبل الصفرية لفرضيةا برفض نقوم ، وبالتايل0.05 وهي االفرتاضية
 .تأييد املهنيني للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق املتعلقة بفريق التدقيق تؤكد

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات  :اختبار الفرضية الثالثة -3
تغيرات تعزى الى المقياس جودة التدقيق في الجزائر أهمية  أفراد العينة حول

عند مستوى  (المؤهل العلمي،المسمى الوظيفي،الخبرة المهنية)الشخصية 
 .α<5%داللة 

 one way)األحادي  التباين اختبار نستخدم االختبار من النوع هذا إلجراء
anova ) ينتمي اليت الفئة ألفراد الشخصية واخلصائص جهة من الدراسةبني حماور 

 ،كما(املهنية واخلربة الوظيفي واملسمى العلمي املؤهل :من لكل تبعا العينة أفراد إليها
 يف واملتمثل التباين حتليل على يعتمدوالذي  Fاختبار على التحليل من النوع هذا يعتمد

 .احلسايب وسطها عن القيم احنرافات مربعات متوسطات
 

 



 

142 
 

 ةالفصل الرابع                                                                               عرض و تحليل نتائج الدراسة التطبيقي

على أراء العينة حول  الشخصيةمتغير الألثر  F اختبار نتائج (22)جدول رقم ال
 مية قياس جودة التدقيقأه

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة  F قيمة
 االحتمالية

 1.272 1.121 1.161 2 1.126 بين المجموعات المؤهل العلمي

 1.111 77 1.661 داخل المجموعات

  71 1.716 المجموع

المسمى 
 الوظيفي

 1.721 1.111 1.116 2 1.112 بين المجموعات

 1.111 77 1.711 داخل المجموعات

  71 1.716 المجموع

 1.117 1.111 1.111 1 1.161 بين المجموعات الخبرة المهنية
 1.111 76 1.621 داخل المجموعات

  71 1.716 المجموع

 .االستبيان قاعدة على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
اجلدولية اليت   Fهي أقل من قيمة لكل متغري احملسوبة  Fان قيمة ( 22) رقم ليبني اجلدو 

 مما %5 من أكرب لكل من املتغريات الشخصية الداللة مستوى أن ،كما 2.87 تساوي
أمهية قياس جودة التدقيق يف  حول املبحوثني إجابات بني فروقات عدم وجود على يدل

 املتغريات الشخصية إىل اجلزائر تعزى
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات : الرابعةاختبار الفرضية   -4

تعزى أفراد العينة حول المؤشرات المقترحة لقياس جودة التدقيق في الجزائر 
  (المؤهل العلمي،المسمى الوظيفي،الخبرة المهنية)الى المتغيرات الشخصية 

 .α<5%عند مستوى داللة 
  إحصائية بني اجتاهات أفراد العينة حول املؤشرات ال توجد فروقات ذات داللة

عند مستوى داللة  تعزى اىل املؤهل العلمياملقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر 
α<5%. 
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 :يلي كما البديلة والفرضية الصفرية الفرضية بتحديد نقوم
 إجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الصفرية الفرضية 

 .العلمي املؤهل يف االختالف بسبب حماورها حمتوى على الدراسة عينة أفراد
 إجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد :البديلة الفرضية 

 .العلمي املؤهل يف االختالف بسبب حماورها حمتوى على الدراسة عينة أفراد
حول ( One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين االحادي ( 23)يبني اجلدول رقم 

 .املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر تعزى إىل املؤهل العلمي
حول ( One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين االحادي : (21)جدول رقم 

 املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر تعزى إىل املؤهل العلمي
مجموع  مصدر التباين العنوان

 المربعات
 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة   F  قيمة
 االحتمالية

المؤشرات المقترحة 
لقياس جودة التدقيق 

 المتعلقة بالمكتب

 1.112 2 1.111 بين المجموعات
 1.21 77 1.111 داخل المجموعات 1.111 1.161

  71 1.116 المجموع
المؤشرات المقترحة 
لقياس جودة التدقيق 

المتعلقة بسمعة 
 دققالم

 1.16 2 1.12 بين المجموعات

 1.11 77 6.271 داخل المجموعات 1.172 1.161
  71 6.167 المجموع

المؤشرات المقترحة 
لقياس جودة التدقيق 

المتعلقة بفريق 
 التدقيق

 1.116 2 1.12 بين المجموعات

 1.11 77 1.112 داخل المجموعات 1.611 1.111
  71 1.221 المجموع

 1.112 2 1.21 بين المجموعات وع المحاورمجم

 1.111 77 1.171 داخل المجموعات 1.121 1.611

  71 1.112 المجموع

 االستبيان قاعدة على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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حول  املبحوثني إجابات بني الفروق الختبار األحادي التباين حتليل استخدام مت
 يف مبينة والنتائج العلمي تعزى إىل املؤهل ياس جودة التدقيق يف اجلزائراملؤشرات املقرتحة لق

احملسوبة لكل حمور من حماور الدراسة أقل من  Fقيمة  أن يبني والذي( 23) رقم اجلدول
 الداللة مستوى وأن ،( 38,3 ) حرية درجيت عند 2.87 تساوياجلدولية اليت  Fقيمة 

احملسوبة جلميع  F،كما يتبني ان قيمة %5 لداللةا مستوى من أكرب حمور لكل احملسوبة
 ، كما2.87 تساوياجلدولية اليت  Fوهي أقل من قيمة  1.649احملاور جمتمعة تساوي 

 عدم على يدل مما %5 من أكرب وهي 1.525 تساوي احملاور جلميع الداللة مستوى أن
 ة التدقيق يف اجلزائراملؤشرات املقرتحة لقياس جود حول املبحوثني إجابات بني فروق وجود

 .العلمي تعزى إىل املؤهل
  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد العينة حول املؤشرات

إىل املسمى الوظيفي عند مستوى تعزى املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر 
 .α<5%داللة 

 :يلي كما البديلة والفرضية الصفرية الفرضية بتحديد نقوم
 إجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال : الصفرية لفرضيةا 

 .املسمى الوظيفي يف االختالف بسبب حماورها حمتوى على الدراسة عينة أفراد
 إجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد: البديلة الفرضية 

 .ملسمى الوظيفيا يف االختالف بسبب حماورها حمتوى على الدراسة عينة أفراد
( One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين االحادي ( 24)يبني اجلدول رقم 

 .املسمى الوظيفيحول املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر تعزى إىل 
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حول ( One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين االحادي : (21)جدول رقم 
 املسمى الوظيفييف اجلزائر تعزى إىل  املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق

مجموع  مصدر التباين العنوان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة   F قيمة
 االحتمالية

المؤشرات المقترحة 
لقياس جودة التدقيق 

 المتعلقة بالمكتب

 1.111 2 1.111 بين المجموعات

 1.121 77 1.171 داخل المجموعات 1.111 1.111

  71 1.116 المجموع

المؤشرات المقترحة 
لقياس جودة التدقيق 

 المتعلقة بسمعة المدقق

 1.176 2 1.112 بين المجموعات

 1.171 77 6.111 داخل المجموعات 1.112 2.216

  71 6.167 المجموع

المؤشرات المقترحة 
لقياس جودة التدقيق 

 المتعلقة بفريق التدقيق

 1.121 2 1.211 بين المجموعات

 1.111 77 2.171 داخل المجموعات 1.111 1.167

  71 1.221 المجموع

 1.111 2 1.111 بين المجموعات مجموع المحاور

 1.111 77 1.161 داخل المجموعات 1.117 1.172

  71 1.112 المجموع

 االستبيان قاعدة على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
حول  املبحوثني إجابات بني الفروق الختبار األحادي التباين ليلحت استخدام مت

 مبينة والنتائج تعزى إىل املسمى الوظيفي املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر
احملسوبة لكل حمور من حماور الدراسة أقل من  Fقيمة  أن يبني والذي( 24) رقم اجلدول يف

 الداللة مستوى وأن ،( 38,3 ) حرية درجيت عند 2.87 تساوياجلدولية اليت  Fقيمة 
 F،كما يتبني أن قيمة %5 الداللة مستوى من أكرب للمحورين الثاين والثالث احملسوبة

 تساوياجلدولية اليت  Fوهي أقل من قيمة  1.156احملسوبة جلميع احملاور جمتمعة تساوي 
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 مما %5 من أكرب وهي 1.347 تساوي احملاور جلميع الداللة مستوى أن ، كما2.87
املؤشرات املقرتحة لقياس جودة  حول املبحوثني إجابات بني فروق وجود عدم على يدل

اال أنه يوجد .تعزى إىل املسمى الوظيفي التدقيق يف اجلزائر املتعلقة باملكتب وبسمعة املدقق
زائر املتعلقة ملؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلفروقات يف اراء املبحوثني حول 

 .تعزى إىل املسمى الوظيفي بفريق التدقيق
  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد العينة حول املؤشرات

املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر إىل عدد سنوات اخلربة عند مستوى داللة 
α<5% 

 :ليي كما البديلة والفرضية الصفرية الفرضية بتحديد نقوم
 إجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الصفرية الفرضية 

 .عدد سنوات اخلربة يف االختالف بسبب حماورها حمتوى على الدراسة عينة أفراد
  أفراد إجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد :البديلة الفرضية 

 .يف عدد سنوات اخلربة فاالختال بسبب حماورها حمتوى على الدراسة عينة
( One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين االحادي ( 25)يبني اجلدول رقم 

 .عدد سنوات اخلربةحول املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر تعزى إىل 
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حول ( One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين االحادي  (:21)جدول رقم 
 .عدد سنوات اخلربةياس جودة التدقيق يف اجلزائر تعزى إىل املؤشرات املقرتحة لق

مجموع  مصدر التباين العنوان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة   F قيمة
 االحتمالية

المؤشرات المقترحة لقياس 

جودة التدقيق المتعلقة 
 بالمكتب

 1.111 1 1.111 بين المجموعات

 1.121 76 1.711 داخل المجموعات 1.111 2.211

  71 1.116 المجموع

المؤشرات المقترحة لقياس 
جودة التدقيق المتعلقة 

 بسمعة المدقق

 1.116 1 1.111 بين المجموعات

 1.111 76 6.111 داخل المجموعات 1.172 1.177

  71 6.167 المجموع

المؤشرات المقترحة 
لقياس جودة التدقيق 
 المتعلقة بفريق التدقيق

 1.116 1 1.111 بين المجموعات

 1.111 76 1.116 داخل المجموعات 1.116 1.176

  71 1.221 المجموع

 1.121 1 1.161 بين المجموعات مجموع المحاور

 1.111 76 1.111 داخل المجموعات 1.112 1.116

  71 1.112 المجموع

 ستبياناال قاعدة على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
حول املؤشرات  املبحوثني إجابات بني الفروق الختبار األحادي التباين حتليل استخدام مت

 اجلدول يف مبينة والنتائج تعزى إىل املسمى الوظيفي املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر
 Fاحملسوبة لكل حمور من حماور الدراسة أقل من قيمة  Fقيمة  أن يبني والذي( 25) رقم

 لكل احملسوبة الداللة مستوى وأن ،(38.3)حرية  درجيت عند 2.87 تساوياجلدولية اليت 
احملسوبة جلميع احملاور جمتمعة  F،كما يتبني ان قيمة %5 الداللة مستوى من أكرب حمور

 مستوى أن ، كما2.87 تساوياجلدولية اليت  Fوهي أقل من قيمة  1.156تساوي 
 فروق وجود عدم على يدل مما %5 من أكرب وهي 1.332 تساوي احملاور جلميع الداللة
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 ةالفصل الرابع                                                                               عرض و تحليل نتائج الدراسة التطبيقي

تعزى إىل  املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر حول املبحوثني إجابات بني
 .عدد سنوات اخلربة

 فروق توجد ال بأنه تبني السابقة الفرعية الفرضيات اختبار نتائج بأن خنلص سبق مما
الشخصية  للخصائص تبعا الدراسة عينة فرادأ متوسطات بني إحصائية داللة ذات

 .املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائرللمؤشرات 
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حاولنا من خالل تناولنا هلذا املوضوع الوصول اىل صياغة مؤشرات لقياس جودة 
سني جودة التدقيق من أجل تعزيز ثقة مستخدمي القوائم املالية هلذه املهنة ومن أجل حت

التدقيق كذلك، ومن أجل ذلك قمنا مبعاجلة املوضوع من خالل اجلمع بني الدراسة النظرية 
 . من جهة والدراسة امليدانية من جهة أخرى

حيث تطرقنا من خالل الدراسة النظرية اىل خمتلف املفاهيم ذات الصلة بالتدقيق 
التدقيق إال انه ميكن القول  وجودة التدقيق وعلى الرغم من تعدد أوجه النظر حول جودة

بأهنا ضمان قيام املدقق بعمله مبا حيقق لألطراف ذات الصلة األهداف املتوقعة من عملية 
التدقيق، كما تناولنا خمتلف العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق والنماذج املختلفة لقياس جودة 

أما الدراسة امليدانية فقد . الالتدقيق وكذلك إسهامات اهليئات املهنية املختلفة يف هذا اجمل
مت إعداد استمارة استبيان وتوزيعها على املهنيني حيث مت اقرتاح جمموعة من املؤشرات 

 .املرتبطة جبودة التدقيق ملعرفة أهم املؤشرات إيل ميكن اعتمادها لقياس جودة التدقيق
 :ويمكن عرض أهم نتائج الدراسة

 ة التدقيقة املهنيني ألمهية قياس جوديغالب يدرك. 
 و املرتبطة  يؤيد املهنيون للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر

 .مبكتب التدقيق،مسعة املدقق و فريق التدقيق
  االهتمام بقياس جودة التدقيق يساعد مكتب التدقيق باحلفاظ على مسعته

 .ومكانته بني مكاتب التدقيق األخرى
 قيق يؤدي إىل حتسني القدرة التنافسية بني أوضحت النتائج أن قياس جودة التد

مكاتب التدقيق حيث كلما ازداد التنافس بني املكاتب أدى إىل وجود جودة 
 .أداء يف عملية التدقيق



 

151 

 الخاتمة العامة

  أثبتت النتائج أن التخصص املهين يف صناعة العميل ينتج عنه زيادة يف جودة
 .عملية التدقيق

  عمل املؤسسة حمل التدقيق من يتفق معظم املدققني على أمهية دراسة طبيعة
 .خالل التخطيط اجليد وذلك لزيادة جودة التدقيق

  امجع معظم املدققني على ضرورة توفر مكاتب التدقيق على عاملني ذوي كفاءة
 .ومهارة وأيضا خربة يف جمال ختصص العميل

  يساهم استخدام النظم االلكرتونية يف مكاتب التدقيق على تسهيل تسجيل
شغيلها وحفظها والتقرير عن النتائج وبالتايل زيادة جودة األداء العمليات وت

 .املهين
  لقد أكد أفراد عينة الدراسة على عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية

للمؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق تعزى إىل املؤهل العلمي، اخلربة، 
 .الوظيفة

 :بالنسبة للمؤشرات المقترحة
التدقيق وحرصا على حتسني جودة التدقيق يف اجلزائر ومتاشيا من أجل قياس جودة 

قياس  جراءاتإمع معايري التدقيق الدولية مت اقرتاح هذه املؤشرات وذلك هبدف توحيد 
جودة التدقيق والتأكد من التزام املدققني بأحكام النظام احملاسيب ومعايري احملاسبة والتدقيق 

ادرة عن الدولة واهليئات املهنية ومن أجل حتسني والتعليمات والتشريعات املهنية الص
 .مستوى األداء املهين واستمراره إضافة إىل زيادة الثقة يف اخلدمة اليت يقدمها املهنيني

 اخلربة وتنوع االختصاص لدى فريق العمل. 
 التعاون بني املدقق وفريقه. 
 عدد العاملني يف املكتب ذوي الكفاءة واملهارة. 
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 لكرتونيةاستخدام النظم اال. 
 عدد عمالء املكتب. 
 اخلربة يف جمال الصناعة اليت ميارسها العميل حمل التدقيق. 
 مجع املعلومات حول نشاط العميل حمل التدقيق. 
 التخطيط لعملية التدقيق. 
 التحلي بالنزاهة واملوضوعية. 
 تدقيق العمل املؤدى. 
 شهرة احملل. 
 حسن التعامل واالحرتام مع العمالء. 
 ى فريق التدقيقاالشراف عل. 
 احملافظة على أسرار العمالء. 
 توجيه فريق التدقيق. 
 االلتزام بقواعد السلوك املهين. 
 القيام بدورات تدريبية لتنمية املهارات والقدرات. 

وليتسىن تنفيذ هذه املؤشرات املقرتحة يتعني على مدقق احلسابات االلتزام بتزويد 
 (2)قم انظر امللحق ر :اهليئة املعنية مبا يأيت

 ملخص عن املعلومات الشخصية اخلاصة باملدقق. 
 ملخص عن عدد العاملني حسب تأهيلهم وطبيعة عملهم. 
 األعمال اليت ميارسها املدقق جبانب ممارسة املهنة. 
 أمساء بعدد العمالء وطبيعة نشاطهم. 
 الدورات التدريبية اليت مت حضورها من طرف املدقق والعاملني. 
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 رفوعة مع أو ضد املدققالقضايا املهنية امل. 
 اإلجراءات التنفيذية اليت اختذها املدقق لتغطية املواضيع الرئيسية التالية :

االستقالل وااللتزام بقواعد السلوك املهين، ختصص املساعدين، اإلشراف، 
التوظيف، تطوير وتدريب املوظفني، قبول العمالء واستمرارية العالقة معهم، 

 .املهنية، الفحص الداخلي الدوري االلتزام بأحكام األنظمة
يتعني على املدقق قبول هذه اإلجراءات من أجل القيام بفحص دوري من طرف 
اجلهة املعنية وذلك من أجل قياس جودة التدقيق وتقييمها، لتحديد درجة االلتزام، حتديد 

 .األخطاء وتصحيحها
 :افاق البحث
  وإبراز أمهيته ودوره يف حتسني العمل على توجيه االهتمام ملوضوع جودة التدقيق

 .املستوى ملكاتب التدقيق بشكل خاص ومهنة التدقيق بشكل عام
 ضرورة إحداث جلنة تدقيق من أجل التحقق من جودة عمل مكتب التدقيق. 
  توحيد معايري وطرق قياس جودة التدقيق ومراقبة جودة التدقيق على املستوى

 .ايري الدوليةالدويل نظرا لوجود اجتاه حنو التزام املع
  ضرورة استخدام املدققني للتقنيات احلديثة يف اجناز أعماهلم ووضع برامج

 .مستمرة من أجل حتسني مستوى أدائهم
 ضرورة إنشاء قسم خاص يف مكاتب التدقيق يهتم بقياس جودة التدقيق. 
 إجراء أحباث مستقبلية لتحويل هذه املؤشرات إىل منوذج لقياس جودة التدقيق. 
 راسات أخرى تتناول هذه املؤشرات من وجهة نظر مستخدمي القوائم إجراء د

 .املالية
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 القرآن الكرمي
 :المراجع باللغة العربية

 الكتب: أوال
، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، المراجعة العامةالفتوح علي فضالة،  أبو .1

 .1996ية، القاهرة، الطبعة الثان
 ، دار صفاء للنشر، المدخل الحديث لتدقيق الحساباتامحد حلمي مجعة،  .2
، الطبعة الرابعة، دار لمراجعة معايير وإجراءاتعبد السالم، ا إدريساشتيوي  .3

 .1996النهضة العربية، بريوت، 
 .2118السيد امحد، املراجعة و الرقابة املالية، دار الكتاب احلديث،  .4
، الدار دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكيدطفي، أمني السيد أمحد ل .5

المراجعة و تدقيق الحسابات حممود صديقي،  .2117اجلامعية، اإلسكندرية، 
 .، ديوان املطبوعات اجلامعية، دون سنة النشراالطار النظري و الممارسة التطبيقية

 توهامي طواهر، .6
 .1978يان، دمشق، ، اجلزء األول، ابن حأصول المراجعةمحدي السقا،  .7
، أساسيات التدقيق في ظل المعايير الدوليةحسني دحدوح، .حسني القاضي، د .8

 .1999مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 
، دار وائل للنشر، علم تدقيق الحسابات النظرية والعلميةخالد أمني عبد اهلل،  .9

 .2111عمان، 
، دار وائل للنشر، عمان، تدقيق الحسابات علمخالد أمني عبد اهلل،  .11

 .2113األردن، 
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، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر علم تدقيق الحسابات –خالد أمني عبد اهلل  .11
 .2114والتوزيع عمان األردن، 

األصول العلمية والعملية لتدقيق خالد راغب اخلطيب وخليل حممود الرفاعي،  .12
 .1998األردن، ، املستقل للنشر والتوزيع، الحسابات

، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، أصول المراجعةرجب السيد راشد وآخرون،  .13
1999. 

 الراية األوىل، دار الطبعة والتدقيق الحسابات مراجعةسواد،  عاطف زاهرة .14
 .2009للنشر، األردن، 

، دار اجلامعة موسوعة معايير المراجعة، الجزء األولطارق عبد العال محاد،  .15
 .2114كندرية، للنشر، اإلس

استخدامها ي  إمكانيةمعايير المراجعة الدولية و ، عبد حامد معيوف الشمري .16
 1994ة، معهد اإلدارة العام ،تنظيم الممارسة المهنية بالمملكة العربية السعودية

، مؤسسة شباب مبادئ وأسس المراجعة علما وعمالعبد الفتاح الصحن،  .17
 .1993، اإلسكندريةاجلامعة، 

، مؤسسة شباب الرقابة ومراجعة الحساباتحممد الصحن وآخرون،  عبد الفتاح .18
 .1989، اإلسكندريةاجلامعة، 

 املكتبالخارجية،  المراجعة ، أسسعبيد، وآخرون الصحن، امحد الفتاح عبد .19
 .2117احلديث، مصر،  اجلامعي

، خدمات مراقب الحسابات، دار النشر والثقافةعبد الوهاب نصر علي،  .21
 .2119اإلسكندرية، 
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أخالقيات وسلوكيات مهنة عبد الوهاب نصر علي، ، شحاتة امحد شحاتة،  .21
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المحاسبة والمراجعة في مواجهة األزمات العالمية

2119. 
دار املسرية تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية، غسان فالح املطارنة،  .22

 . 2116للنشر والتوزيع، االردن
دراسات متقدمة في المحاسبة ن دهراوي، حممد السيد سرايا، كمال الدي .23

 .2116،اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، والمراجعة
 .1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المحاسبة العامةحممد بوتني،  .24
ديوان ، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، حممد بوتني .25

 .2111، امعية، اجلزائراملطبوعات اجل
، دار املعرفة للنشر، أصول و قواعد المراجعة و التدقيقحممد السيد سرايا،  .26

2112. 
حممد السيد الناغي،دراسات يف املعايري الدولية للمراجعة حتليل و اطار  .27

 . 2111للتطبيق،املكتبة العصرية،
، ، املكتب اجلامعي احلديثأصول المراجعةحممد الفيومي، عوض لبيب،  .28

1998. 
، دار جامعية، المراجعة الخارجيةحممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  .29

 .2112القاهرة 
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، نظرية المراجعة وآلية التطبيقحممد مسري الصبان،  .31

2113. 
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 األسس العلمية والعملية لمراجعة -عبد اهلل هالل -مسري الصبان حممد .31
 امعية للطباعة والنشر اإلسكندرية، الدار اجل–احلسابات 

، األصول العلمية والمهنية للمراجعةحممد مسري الصبان، عوض لبيب فتح اهلل،  .32
 .1997الدار اجلامعية، االسكندرية

 لمراجعة والعملية العلمية األسسهالل،  اهلل الصبان، عبد مسري حممد .33
 . 1998اجلامعية، اإلسكندرية،  ، الدارالحسابات

، مكتبة المراجعة تأصيل علمي ممارسة عمليةهلوا ري وآخرون، حممد نصر ا .34
 .2111دعم الكتاب اجلامعي، جامعة عني مشس، 

، جامعة امللك 2، الطبعةوإجراءاتالمراجعة مفاهيم مصطفى عيسى خضري،  .35
 .2116سعود، الرياض 

، أساسيات منصور حامد حممود، حممد أبو العال الطحان، حممد هشام احلموي .36
 .1994جامعة القاهرة، مصر،  ،المراجعة

الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، مدخل إلى التدقيق، هادي التميمي،  .37
 .2116األردن، 

، جامعة عمان التدقيق من الناحية النظرية والعلمية إلى، مدخل هادي التميمي .38
 .2114العربية للدراسات العليا، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 

للنشر،  الوراقوالتطبيق،  النظرية بين الحسابات ، مراجعةجربوع حممود يوسف .39
  2007األردن، 
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 رسائل الماجستير والدكتوراه: ثانيا
، مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائراألخضر لقليطي،  .41

 .2119رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة باتنة، 
ت بيئة المراجعة الخارجية على جودة تأثير متغيراأمحد حممد صاحل اجلالل،  .41

رسالة دكتوراه، نقود األداء المهني لمراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية، 
 2111ومالية، جامعة اجلزائر، 

القياس الكمي لمحددات حياد المراجع بهدف الزغيب، شبيب راشد شبيب،  .42
غري منشورة، ، رسالة دكتوراه تضييق فجوة الجودة بالتطبيق على دولة الكويت

 2114جامعة قناة السويس، بور سعيد، 
 في تدقيق الحسابات مكاتب في الجودة رقابة تطبيق مدى-أمري مجال القيق  .43
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النهوض بمصداقية  دور المراجعة الخارجية للحسابات فيفاتح سردوك،  .49
 .2114، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة املسيلة، المعلومات المحاسبية
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وتقييم إستراتيجية التخصص المهني  تحليل -سامح عبد الرزاق احلداد .54
: المهني في خدمات المراجعة األداءعلى جودة  وأثرهللمراجع الخارجي 

ماجستري غري  رسالة-دراسة تطبيقية على مكاتب المراجعة في قطاع غزة
 .2118فلسطني -بغزة اإلسالميةاجلامعة  -منشورة

 الدوريات العلمية: ثالثا
اجمللة العلمية مدخل مقترح لتقييم جودة أداء المراجعة، أمحد أمني،  إميان .55
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 للدراسات املصرية اجمللة " وتطبيقية نظرية دراسة :للمراجع المهني الحكم جودة
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، العوامل المؤثرة على جودة التدقيق من وجهة نظر حممد إبراهيم النوايسة .62
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 المـــــــــالحـــــــــق

 -بسكرة-جامعة محمد خيضر

 ية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركل

 تخصص تدقيق محاسبي
  

 :استمارة االستبيان حول موضوع

 محاولة صياغة مؤشرات قياس جودة التدقيق

 -دراسة ميدانية في الجزائر-
حيث  دة الدكتوراه في المحاسبةيعد هذا االستبيان جزء من الدراسة للحصول على شها

هذه الدراسة إلى محاولة الوصول إلى صياغة مؤشرات لقياس جودة تسعى الباحثة من خالل 

 .التدقيق

إن تقديمكم للمعلومات الكافية والمطلوبة بدقة وموضوعية من خالل اإلجابة عن 

األسئلة الواردة في االستبيان، سيؤدي بال شك إلى تقييم أفضل لموضوع الدراسة وبالتالي 

 .هامساعدة الباحثة في تحقيق أهداف دراست

 .ونعدكم أن تعامل إجابتكم بكل سرية، وأال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  .وفي األخير تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام

 شكرا لتعاونكم 

 

 بن بريكة عبد الوهاب :تحت إشراف األستاذ   بودونت أسماء  :الباحثة
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 المعلومات الشخصية:القسم األول

 أنثى                            ذكر             :لجنسا

 سنة 14و أقل من 54من                 سنة 54اقل من         :العمر

 سنة فأكثر 34من             سنة 34 و أقل من 14من              

 ماجستير                       سانسلي                   :المؤهل العلمي

  أخرى شهادات مهنيةدكتوراه                                             

 مساعد مدقق                محافظ حسابات :                    الوظيفة

 خبير                     محاسبي                                      

 سنوات 44 نم لقأ و 5 من           سنوات  5 من أقل:  الخبرة المهنية

  سنة 15 منأكثر              سنة 43 نم لقأ و 10 من             

 محاسبة                         مالية :                التخصص العلمي

 اقتصاد                   إدارة أعمال                                   
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 المـــــــــالحـــــــــق

 رجة الموافقة التي تراها مناسبة على د( X)المة يرجى وضع ع

 األسئلة:القسم الثاني

حدد درجة موافقتك على الفقرات اآلتية التي تقيس مدى إدراككم لألهمية : السؤال األول

 قياس جودة التدقيق؟

 المؤشرات الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 

4 

2 

5 

1 

3 

0 

7 

7 

9 

 :تمام بقياس جودة التدقيق يؤدي إلىإن االه

 .بذل العناية الكافية في عملية التدقيق -

 .ضمان نوعية جيدة من الخدمات المقدمة -

 .تحسين نظرة المجتمع حول مهنة التدقيق -

 .جلب السمعة الحسنة لمكتب التدقيق -

 .تعزيز ثقة المستخدمين في القوائم المالية -

 .زيادة عدد العمالء -

 .المدقق أتعابة زياد -

 .تحسين القدرة التنافسية -

 .تطوير مهنة التدقيق -
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 المـــــــــالحـــــــــق

حدد درجة موافقتك على المؤشرات المقترحة اآلتية لقياس جودة التدقيق :السؤال الثاني

 .المرتبطة بمكتب التدقيق

 المؤشرات الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

44 

44 

42 

 

45 

 
41 

43 

40 

47 

47 

49 

 

24 

24 

 .عدد األفراد العاملين في المكتب-

 كفاءة ومهارة العاملين-

توفر الخبرة في نوع الصناعة التي -
 .يمارسها العميل محل التدقيق

توفر نظام الكتروني يساهم في تسهيل -
 .عملية التدقيق

 .الموقع المكاني للمكتب-

 .عدد فروع المكتب-

 .زيادة إيرادات المكتب-

 .د العمالءعد-

 .فترة التعاقد مع العمالء-

استشارية، )تقديم خدمات أخرى للعمالء -
 (.ضريبية

 .حجم الشركات العميلة-

 .نوعية الشركات العميلة-
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 المـــــــــالحـــــــــق

حدد درجة موافقتك على المؤشرات التالية الخاصة بسمعة المدقق لقياس :السؤال الثالث

 .جودة التدقيق

 المؤشرات الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد فقموا

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

22 

25 

 

21 

 

23 

20 

27 

 

27 

29 

 .شهرة مكتب التدقيق -

عدد القضايا المرفوعة ضد مكتب -

 .التدقيق

 .االلتزام بقواعد السلوك وآداب المهنة-

 .االلتزام بمعايير التدقيق الدولية-

 .كشف الغش واألخطاء والمخالفات-

لتي المحافظة على سرية المعلومات ا-

 .يحصل عليها المكتب من العميل

 .مقدار األتعاب التي يتقاضاها المدقق-

 .حسن التعامل واالحترام مع العميل-
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 المـــــــــالحـــــــــق

د درجة موافقتك على اعتماد المؤشرات التالية لقياس جودة التدقيق حد:السؤال الرابع

 .الخاصة بفريق التدقيق
 الرقم

 محايد موافق موافق بشدة المؤشرات
غير 

 فقموا

غير موافق 

 بشدة

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

52 

 

55 

المهارة والكفاءة المهنية للمدقق وفريقه من -

 :خالل

االطالع على كافة المستجدات في مجال * 

 . المحاسبة والتدقيق 

اإللمام باستخدام الحاسب االلكترونية * 

وبخدمة االنترنت واالستفادة منها في مجال 

 .بة والتدقيقالمحاس

القيام بدورات تدريبية من اجل كسب *  

مهارات عديدة تنمي قدرته على العمل 

 .بشكل أفضل

الخبرة وتنوع االختصاصات لدى فريق -

 .العمل

التحلي بالنزاهة والموضوعية واالستقامة -

 .عند أداء مهمة التدقيق

 .الحيادية وعدم التحيز واالستقامة-
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51 

53 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 .المدقق وفريقهتعزيز عالقة التعاون بين -

 :التخطيط لعملية التدقيق من خالل-

جمع معلومات أولية حول نشاط وطبيعة * 

 .المؤسسة محل التدقيق

 .توثيق عملية التخطيط* 

 .جمع أدلة إثبات كافية* 

 :توجيه فريق التدقيق من خالل-

إبالغ فريق التدقيق بمسؤوليتهم بأهداف * 

 .اإلجراءات التي عليهم تأديتها

عاب فريق التدقيق للتوجيهات استي* 

 . المعطاة لديهم

جراءات كتابية تتضمن *  وجود سياسات وا 

 .تنفيذ العاملين لمهمة التدقيق

 :اإلشراف على أعمال التدقيق من خالل-

 .إصدار التعليمات للمساعدين* 

 .تدقيق العمل المؤدى* 

معالجة االختالف في اآلراء بين أعضاء * 

 .فريق التدقيق
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 المـــــــــالحـــــــــق

 النماذج:الملحق الثاني

 نموذج المعلومات الشخصية. 0

 رقم العضوية في النقابة مقر مكتب أو شركة التدقيق الوظيفة االسم

    

 عدد العاملين . 5

 مدة الخبرة التأهيل العلمي االسم الفئة

 اخرى دكتوراه ماجستير ليسانس

       مدقق

       مساعد مدقق

       محاسب

       ريإدا

       المجموع

 األعمال التي يمارسها بجانب مهنة التدقيق. 3

 الجهة العمل الذي يزاوله بجانب مزاولة مهنة التدقيق االسم

صاحب   شريك

 مؤسسة

استاذ 

 جامعي

 عضو مجلس ادارة
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 المـــــــــالحـــــــــق

 أسماء العمالء حسب نوعية الخدمة. 1

اسم 

 العميل

ساعات 

 العمل

السنة  العميلنشاط  الشكل القانوني للعميل

 مساهمة محدودة تضامنية المالية

       

 الدورات التدريبية التي قام بها المدقق . 2

رقم  رقم العضوية االسم

 الترخيص

الجهة المنظمة  موضوع الدورة

 للدورة

المكان 

 والتاريخ

      

 القضايا المهنية المرفوعة. 2

تاريخ تقديم  المدعى عليه المدعى 

 الدعوة

 ملخص الحكم خص القضيةمل
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 الملخص

 :باللغة العربية ملخص
استهدفت الدراسة حماولة صياغة مؤشرات لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر،و لتحقيق       

أهداف الدراسة واختبار فرضياهتا،استخدمت استمارة االستبيان اليت مت تطويرها استنادا إىل 
و مت توجيه هذه .ن الدراسات السابقة املتعلقة بهاإلطار النظري ملوضوع الدارسة وجمموعة م

االستمارة إىل املهنيني هبدف معرفة مدى إدراكهم ألمهية قياس جودة التدقيق ودرجة 
ولقد مت . تأييدهم جملموعة من املؤشرات اليت ميكن اعتمادها لقياس جودة التدقيق يف اجلزائر

استمارة صاحلة ألغراض  81اسرتجاع فردا،و مت  93توزيع االستمارة على عينة مكونة من 
و قد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان %.86.13التحليل،لتبلغ نسبة استجابة العينة 

 : أمهها
أن هناك إدراكا  ووعيا  لدى املهنيني يف اجلزائر بأمهية قياس جودة التدقيق بدرجة عالية،و  -

عته ومكانته بني مكاتب خباصة فيما يتعلق مبساعدة مكتب التدقيق باحلفاظ على مس
كفاءة :أمهها وكان تأييد غالبية أفراد العينة للمؤشرات املقرتحة،التدقيق األخرى

العاملني؛عدد العمالء؛اخلربة وتنوع االختصاصات لدى فريق العمل؛تعزيز عالقة التعاون 
 عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية،بني املدقق وفريقه

α≤5% اجتاهات أفراد العينة حول أمهية قياس جودة التدقيق تعزى إىل املتغريات بني 
عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى ،(اخلربةالوظيفة،املؤهل،)الشخصية 
α≤5%  بني اجتاهات أفراد العينة حول املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يف

والوظيفة،يف حني وجدت فروقات ذات داللة  اجلزائر تعزى إىل متغري املؤهل العلمي
 .ةفيظو لاتعزى إىل متغري  α≤5%إحصائية عند مستوى 

بناء على نتائج الدراسة لتوجيه اهتمام  قدمي عدد من املقرتحات والتوصياتوقد مت ت      
 مكاتب التدقيق،املؤسسات واهليئات املنظمة للمهنة بقياس جودة التدقيق
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 الملخص

Abstract 
        The study aimed at drafting an indicators of measuring the audit quality in 

Algeria, to achieve the objectives of the study and testing its hypotheses, a 

questionnaire was developed based on the theoretical framework of  the study 

and the previous studies related to it. The form has been directed to a sample of 

professionals in Algeria, in order to know the extent of their awareness about the 

importance of measuring the audit quality and the degree of their support for a 

set of proposed indicators that can be adopted to measure the quality of auditing 

in Algeria. The questionnaire was distributed to a sample consisted of 12 items, 

80 of the distributed questionnaires were returned forming a response rate of 

86.23  %  of the study’s sample.  

           The main findings of this study include: 

- There are an increasingly awareness of professionals about the importance 

of measuring the audit quality with a high degree, particularly with regard to 

the assistance of the audit office to maintain its reputation and position 

among the other offices.The majority of respondents support the proposed 

indicators, the most important indicators were: efficiency of workers; 

number of clients; the experience and diversity of specialties of the team 

work; strengthening cooperation relationship between the auditor and his 

team.There were no statistically significant differences at the level of α≤5% 

between respondent’s trends concerning the importance of measuring the 

quality of auditing due to personal variables (qualification, occupation, 

experience).There were no statistically significant differences at the level of 

α≤5% between respondent’s attitudes toward the indicators proposed to 

measure the quality of auditing in Algeria due to qualification and 

occupation variables,  while a statically differences were founded due to 

occupation variable.Consequently, a number of proposals and 

recommendations had been reached based on the study’s results for the 

consideration of auditors, companies and regulatory bodies in Algeria about 

the evaluation of Audit quality.  

 
 


