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 الملخص:
 ايير الدولية للتدقيق في مهام التدقيق القانوني فييتمحور بحثنا حول دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المع

 اإلطارالجزائر، حيث قمنا بالتطرق إلى أهم المحطات التاريخية التي مرت بها المهنة على الصعيد الدولي والوطني، و

لى أهم ين عخاصة مهام المراجعة القانونية ومحافظ الحسابات في الجزائر مركزلتدقيق مفاهيمي لتكنولوجيا المعلومات واال

 التطورات الجديدة في هذا اإلطار، مع التطرق إلى الهيئات المشرفة على المهنة على المستويين العالمي والمحلي. 

والتابع  IAASBمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية الصادرة عن  ISAكما تناولنا المعايير الدولية للتدقيق 

لتدخل حيز التطبيق لتدقيق القوائم  3397التي تم مراجعتها سنة  خيرةالنسخة األين ، مستعملIFACلالتحاد الدولي للمحاسبين 

 .وما بعد 3397ديسمبر 15المالية المنتهية في 

ثم انتقلنا إلى الجانب التطبيقي أين تناونا فيه خطوات التدقيق القانوني في الجزائر في خطوة أولى بالطريقة اليدوية 

خذ بعين االعتبار التغيرات التي شهدتها المهنة في السنوات األخيرة، والمتمثلة في تبني النظام ثم الطريقة اآللية والتي تأ

 التي تلته 3399لسنة والمراسيم التنفيذية الخاص بالمهنة  93/39، وصدور القانون 3393في سنة  SCFالمحاسبي المالي 

 ولية. معيار تدقيق جزائري مستوحى من المعايير الد 93وصوال إلى صدور 

لمعلومات ا في األخير توصلنا إلى اإلجابة على إشكالية البحث المتمثلة في الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا

صائح ، مقدمين جملة من النفي تطبيق المعايير الدولية للتدقيق مقارنة بالطريقة اليدوية والتي تحتوي على عدة نقائص

 والتوصيات للرقي بالمهنة.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Résumé: 
Notre recherche se concentre sur le rôle des technologies de l'information dans l'application 

des normes internationales d'audit dans les missions d'audit légal en Algérie, où nous avons 

exposé les événements historique les plus importants de la profession que ce soit aux niveaux 

international ou national, et le cadre conceptuel des technologies de l’information et de l’audit en 

particulier les missions d’audit légal focalisant sur les importants changements en Algérie dans ce 

contexte, avec la présentation des organisations régissantes de la profession aux niveaux mondial et 

local. 

Ensuite, nous avons présenté les normes internationales d'audit ISA publiées par le conseil 

international des normes d’audit et d'assurance l'IAASB qui est sous la fédération internationales des 

comptables l'IFAC, en utilisant la dernière version qui a été réexaminé en Octobre 2015 pour entrer en 

application pour la vérifier des états financiers du 15 Décembre 2016 et après. 

Après, nous sommes passés à l’étude pratique d’une mission de commissariat aux comptes en 

Algérie, d’abord avec la méthode classique, ensuite avec un logiciel informatique, qui prend en compte 

les changements dans la profession au cours de ces dernières années : l'adoption du système comptable 

financier SCF en 2010, la promulgation de la loi 10/01 sur la profession libérale et les décrets exécutifs 

de l'année 2011 qui s'en est suivie, arrivant à promulgation des 12 premières normes algériennes d’audit. 

Enfin, nous avons atteint la réponse au problématique de la recherche qui est le grand rôle qui 

peut être joué par les technologies de l'information dans l'application des normes internationales d'audit 

par rapport à la méthode manuelle, qui contiennent plusieurs lacunes, offrant une gamme de conseils et 

de recommandations pour l'amélioration de la profession. 
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يستند نظام املعلومات احملاسبية على املعامالت املالية اليت تقوم هبا املؤسسة على أساس الوثائق الثبوتية، 
اليت   حيث أخذ يتجه حنو التوحيد والتدويل ملنحه قابلية املقارنة يف املكانللوصول إىل القوائم املالية "املخرجات"، 

 قل من الطريقة اليدوية القدمية إىل الطريقة احلديثة اآللية اليت تقوموهذا النظام انت(، 22+21كانت مفقودة )امللحق 
 مج اليت تسهل املهمة على احملاسبني، ويقلل من احتمال اخلطأ.اعلى أساس النظم والب 

هور ظ ويف وقت الحق، عند االنتهاء من األشغال احملاسبية يبدأ دور املراجع والذي زاد زمخا خاصة بعد  
، حيث تعتب القوائم املالية كمدخالت لنظام معلومات مراجعة احلسابات، واليت تصري موضوع معاجلة، 1نظرية الوكالة

 .ويف النهاية؛ يعد املدقق تقريره الذي يعرب فيه عن رأيه املهين حوهلا
 ،3393سنة  SCF ففي موضوع احملاسبة، خطت اجلزائر خطوة كبرية باعتمادها للنظام احملاسيب املايل 

، ومن مث وضع دفرت الشروط الذي يضبط استخدام برامج احملاسبة IAS/IFRS توحى من املعايري الدولية واملس
املنشور  GCR يف جمال التدقيق، فحسب آخر تقرير للتنافسية الدولية تعايناآللية، ولكن يف املقابل تبقى اجلزائر 

ملنتدى االقتصادي العاملي، حتتل اجلزائر الصادر عن ا  2018/2017لسنة  WEFمن طرف منتدى االقتصاد الدويل
فيما يتعلق  50، وحتتل املركز اإلفصاحو  التدقيقمعايري قوة دولة يف العامل وهذا فيما خيص  137من بني  129املرتبة 

ع هي ولعل ما يثبت ذلك على أرض الواقحبماية مصاحل املسامهني األقلية، وهو ما يعتب واحدة من أدوار املراجعة، 
ح الفساد اليت ظهرت مؤخرا ألكب شركة وطنية سوناطراك وعقودها املشبوهة مع شريكيها اإليطايل سايبام فضائ

مبباركة من الشركة األم إيين، والشركة الكندية أس أن سي الفالن، واليت مل يتم اكتشافها إال بعد حترك القضاء 
أن جذور القضية تعود إىل العقود املبمة  2ك، حيث اكتشف يف قضية سوناطرا2212اإليطايل بالتحقق فيها سنة 

رغم أن شركة سوناطراك ال تتعامل إال مع أكب املكاتب للتدقيق يف اجلزائر. باإلضافة إىل الفضائح  2227 من سنة
مة ظملن 2216األخرى يف شركة سونالغاز ومن قبلها قضية بنك اخلليفة...، وحىت يف التقرير السنوي األخري لسنة 

 مشلها سب اآلراء من حيث تفشي ظاهرة الفساد ةدول 176من جمموع  125الدولية، احتلت اجلزائر املرتبة  الشفافية
 والرشوة.

دثت ر إىل فضائح الفساد املايل اليت حظباجلديد حىت على املستوى الدويل بالن ورغم أن هذا األمر ليس   
أدى  Mercو  Enron،Word com،Xeroxلبعض الشركات الكبى، مثل شركة  21يف بدايات القرن 

إىل إفالس بعضها بسبب فشل أكب مكاتب التدقيق يف العامل  يف اكتشاف وضعيتها املالية احلقيقية مما أدى إىل 
أكب املكاتب يف العامل يف ذلك  0حيث كان من بني  Enronبعد فضيحة  Anderson  Arthurاهنيار

                                                 
1 Michael C. Jensen et William H. Meckling, Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Harvard Business School, 1976, 

p.16. 
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 KPMG،Price Water house& Coopers،Deloitte&Toucheالوقت رفقة 
 .وهذا بعد فشله يف اكتشاف الصعوبات املالية يف البيانات املالية املراجعة، Ernest&Yongو
، حيث ازدادت الضغوط التنظيمية على شركات ولكن مل تبقى دول العامل مكتوفة األيدي إزاء هذا األمر  

 Oxley-Sarbanesمبا يف ذلك قانون التدابري اإلصالحية من ، وكان هناك العديد 2التدقيق بشكل كبري
، وصوال إىل إصدار املعايري الدولية للتدقيق الصادرة من طرف االحتاد الدويل 3يف الواليات املتحدة  2002

وهذا هبدف التوصل وما بعد،  2216/12/10واليت عدلت مؤخرا ملراجعة البيانات املالية  IFAC للمحاسبني
 األداء بني املمارسني يف جل دول العامل. إىل مرجع موحد لتقليل التفاوت يف

اليوم، أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضرورة يف ظل الثورة التكنولوجية، ولكن ال يزال اجملال و 
 (Bاالقتصادي األكثر تضررا، سواء على املستوى اجلزئي أو االقتصاد الكلي، وسامهت بأوسع من طبيعة العالقة

to B ( ولكن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خيلق صعوبة يف الرقابة من أجل تقييم 4 بني الشركات ،
وأثره  انوتدخل اإلنس ، خاصة أن وضيفة اجلمع، املعاجلة وحتديث املعلومات تتطلب جهدا كبريا،5جودة التدقيق

 .6البيانات قواعد على نوعية
عديد من التدابري من أجل إصالح وتطور الوضع من وبعيدا عن التشاؤم، اختذت اجلزائر يف هذا الصدد ال

يف  21/12، منها إنشاء جلنة وزارية للمعايرة، صدور القانون   SCFجهة، ومن جهة أخرى لتجسيد تطبيق
 11/222لتنظيم مهنة احملاسب املعتمد، حمافظ احلسابات واخلبري احملاسب، مث املرسوم التنفيذي  22/26/2212

رقم  واعيد إرسال تقارير حمافظي احلسابات، والقرارين الوزاريني اللذان نشرا يف اجلريدة الرمسيةالذي حيدد أشكال وامل
حمافظي احلسابات، وأخريا نشر أول أربع   اللذان حيددان مضمون ومعايري تقدمي تقارير 2214أبريل  32يف  24

 510، 500، 300ثانية: ، واألربع ال 24/22/2216يف: 052و   505،560، 210معايري تدقيق جزائرية
، 10/23/2217يف: 622و   570،610، 520، ومؤخرا ثالث أربعة معايري  2016/10/11يف 722و

 .من املعايري الدولية للمراجعةمتاما  واليت هي مستوحاة
  :هوسنحاول اإلجابة عنه ، فإن السؤال الذي ما سبقاستنادا لكل 

                                                 
2 William R. Kinney, Twenty‐Five Years of Audit Deregulation and Re‐Regulation: What Does it Mean for 2005 and Beyond?, AUDITING: 
A Journal of Practice & Theory, The University of Texas at Austin, 2005, p. 8. 
3 Collins, L., O’Regan, N., Hughes, T. and Tucker, J., Strategic thinking in family businesses, Strategic Change, Bristol Business Schoo 

2010, p. 27. 

 
 -بسكرة – والتسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ، مجلة الباحث،التنمية عجلة دفع في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا أثرأ.بن التركي زينب،  -د.بن بريكة عبد الوهاب      4 

 .323، ص. 3393، 34العدد 
5 Bryan K. Church and Lori B. Shefchik, PCAOB Inspections and Large Accounting Firms. Accounting Horizons: March 2012, Vol. 26, No. 
1, p. 43. 

 لجامعة وإدارية اقتصادية أبحاث مجلة -بسكرة الكوابل صناعة مؤسسة حالة دراسة -الصناعية المؤسسات في المادية االحتياجات حساب في المعلومات نظام دور -يحياوي مفيدة .د.أ 6 

 .10. ص. 3334ديسمبر – الثاني العدد-بسكرة
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 اخلاصة ISA يف تطبيق املعايري الدولية للتدقيق (IT)املعلومات  ما هو الدور الذي ميكن أن تلعبه تكنولوجيا -
 اجلزائر؟هام املراجعة يف مب

 :تنجر عن هذا السؤال الرئيسي العديد من التساؤالت األخرى
 ؟جودة التدقيقاملعايري الدولية للتدقيق تؤدي إىل حتسني هل تطبيق  -
 ؟دقق تتماشى مع التغريات اجلديدة يف جمال احملاسبةمن قبل امليف اجلزائر املعايري املتبعة حاليا هل  -
ؤدي بالضرورة ياملستمد من املعايري الدولية للمحاسبة والتقرير املايل اعتماد النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر  هل  -

 ؟هي األخرىلتحديث معايري التدقيق 
 ؟لدولية للتدقيق استعمال تكنولوجيا املعلومات يساعد على تطبيق املعايري اهل  -
 رضيات البحث:ف

 ملعاجلة اإلشكالية املطروحة انطلقنا من الفرضيات التالية:بالتايل 
/ املعايري الدولية للتدقيق تؤدي إىل حتسني خمرجات النظام احملاسيب، وإعطاء ثقة أكب حول هذه القوائم وبالتايل 1

 املساعدة على إصدار قرارات رشيدة.
 حاليا من قبل املدقق ال تتماشى مع التغريات اجلديدة يف جمال احملاسبة./ املعايري املتبعة 2
 هام التدقيق القانونية.لتدقيق وخاصة يف مامعايري  لتحديث/ اعتماد النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر يؤدي بالضرورة 3
 ة اليدوية.رنة بالطريق/ استعمال تكنولوجيا املعلومات يساعد على تطبيق املعايري الدولية للتدقيق مقا4

 أسباب اختيار الموضوع:
 لقد مت اختيار هذا املوضوع لألسباب التالية:

( حىت على املستوى العاملي، ومل يتم تبنيها بعد الساعةجديدة )قضية  ISAكون املعايري الدولية للتدقيق  -
 يف اجلزائر، فما يزال يشوهبا الغموض وتنذر حوهلا املراجع.

 .يقالتدقو : تكنولوجيا املعلومات راسةدال تغرييم جمايل اتلكاملخيف للجزائر يف  الرتتيب  -
ادميي إثراء املكتبة اجلزائرية مبرجع ملخص جيمع بني اجلانب األكندرة املراجع حوله وبالتايل للمسامهة يف  -

 للمهنة واجلانب العملي.
 استكماال ملوضوع حبث مذكرة املاجستري حول املعايري الدولية للتدقيق. -
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 حث:حدود الب
، من خالل دراسة تطبيقية ISAتقتصر دراستنا حول دور تكنولوجيا املعلومات يف تطبيق املعايري الدولية للتدقيق 

معدة عن ، 2210لشركة جزائرية ذات مسؤولية حمدودة لسنة ملهمة تدقيق قانونية أو ما يسمى مبحافظة احلسابات 
 طريق برنامج آيل ومقارنتها بالطريقة التقليدية.

 اف البحث:أهد
باإلضافة إىل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية وكذلك التأكد من صحة الفرضيات املطروحة، 

 فإن أهداف هذا البحث تتمثل يف:
 الوقوف على التغريات اليت تشهدها املهنة يف اجلزائر ومدى استجابتها للمتطلبات العاملية.  -
 وأمهيتها داخل املؤسسة، والربط بني اجلانب النظري والتطبيقي.إبراز أساسيات مهنة التدقيق   -
 التعريف باملعايري الدولية للتدقيق ومدى انتشار تبنيها يف العامل.  -

 منهجية البحث:
تستدعي طبيعة البحث استعمال املنهج الوصفي لإلحاطة باألصول العامة للتدقيق ومعايريه، واملنهج التارخيي إلبراز 

اليت مرت هبا املهنة يف العامل عموما ويف اجلزائر خاصة، واملزج بني املنهج الوصفي واالستنباطي عند أهم املراحل 
 تطبيق هاته املعايري على مهام املراجعة القانونية يف اجلزائر.

 الدراسات السابقة:
  :بعنوان Leech And Dowling 2014 سةادر  1-         

« A Big 4 Firm’s Use of Information Technology to Control the 
Audit Process: How an Audit Support System is Changing 
Auditor Behavior » 

 وهي العامل حول الكبى األربعة التدقيق شركات على التعرف إىل سةراالد هذه هدفت
KPMG،Price Water house& Coopers،Deloitte&Touche  وErnest&Yong 

 سلوك تغيري يف التدقيق دعم نظام ومسامهة جعةراامل عملية للسيطرة على املعلومات كنولوجيالت استخدامها يف
 إدارة عملية من اهام راعنص يعتب والذي ة جديدةتكنولوجي أداة هو العمل اإللكرتوين ورقة نظام إن حيث  .جعراامل

 حيث الورقية، النظم فيها تستخدم اليت األوىل اإللكرتونية األنظمة من النقيض وعلى التدقيق، شركة يف املخاطر
 كوسيلة واستخدامها التنافسية امليزة النظم هذه توفر حيث التدقيق عملية لدعم نظم رامؤخ التدقيق وضعت شركات
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 نظام من خالل استخدامها الشركة لدى التدقيق عملية وفعالية كفاءة مبدأ تعزيز خالل من التدقيق عملية قبةرامل
 .العملية يف حتكم كعنصر إللكرتوينا التدقيق دعم

 قبة العمليةرامل كوسيلة اإللكرتوين التدقيق دعم نظم استخدام أن إىل سةراالد هذه نتائج خلصت حيث
 تزااملي مع االلتزام اليت تضمن تزااملي بني يوازن نظام تصميم يف متمثل كبري حتدي إىل الشركة مواجهة إىل يؤدي

 .على النظام املفرط االعتماد من واحلد جعراللم الذايت احلكم من متكنه اليت
 عملية التأثري على يف ودورها اإللكرتوين التدقيق دعم بنظم تتعلق حبوث ءراإج بضرورة سةراالد وأوصت

 .التدقيق عملية وفعالية كفاءة دعم يف أمهية من له ملا جعةراامل
  :بعنوان AL-Refaee 2013  سةراد 2-

"The Effect of using Information Technology on Increasing the Efficiency 

of Internal Auditing Systems in Islamic Banks Operating in Jordan" 
 يفيةك مع الداخلي بالتدقيق املتعلقة تراواإلدا الرقابة يف العاملني ءراآ معرفة إىل سةراالد هذه وهتدف

 التقنية البيئة خصائص وتوافر التشغيل، قبةرام خماطر حول املعلومات لنظم والتكنولوجية التقنية البيئة مع االنسجام
 وخصوصية استقاللية على تكنولوجيا املعلومات استخدام وأثر املعلومات، نظم والسليمة املالئمة والتكنولوجية

 التكنولوجية االحتياجات ةمواكب على وقدرهتا العوملة يف ظل األردن يف العاملة اإلسالمية البنوك يف الداخلي التدقيق
 .اإللكرتونية املصرفية األنشطة على للسيطرة

 على تكنولوجيا املعلومات الستخدام اإلجيايب األثر تظهر اليت النتائج من العديد سةراالد أظهرت وقد
 باستخدام ملتزمة وأهنا العوملة، يف ظل األردن يف العاملة اإلسالمية البنوك يف الداخلي التدقيق وخصوصية االستقاللية

 .اإللكرتونية املصرفية أنشطتها قبةرامل التكنولوجية االحتياجات
 التدقيق كفاءة نظم زيادة يف أثر من له ملا املعلومات تكنولوجيا استخدام بضرورة سةراالد أوصت وقد

 املصرفية شطةعلى األن للسيطرة التكنولوجية االحتياجات مواكبة على وقدرهتا االسالمية البنوك يف الداخلي
 .اإللكرتونية

 بعنوان:  Ahmi And Kent 2013  سةراد 3-
  « The utilization of generalized audit software (GAS) by external auditors » 

 Generalized Audit Software (GAS) العامة التدقيق مجابب  التعريف اىل سةراالد هدفت
 احملاسبية معظم املعامالت إن حيث املختلفة التدقيق مهام ألمتتة اباتاحلس مدققي قبل من تستخدم أداة وهي

 أكثر هي العامة التدقيق مجراب إذ تعتب كذلك، حموسبة تكون أن املتوقع من احملاسبية البيانات وتدقيق حموسبة،
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 على األدلة من القليل هناك أن البحث أظهر احلاسوب، لقد مبساعدة التدقيق وأدوات تقنيات بني شيوعا األدوات
 سةراد هو سةراالد هذه من والغرض .اخلارجيني قبل املدققني من عامليا اعتمدت قد العامة التدقيق مجراب أن

 تطوير مت سةراالد أهداف ولتحقيق املتحدة، اململكة يف اخلارجيني قبل املدققني من العامة التدقيق مجراب استخدام
وقد  العامة، التدقيق مجراب تطبيق يف النظر عند مهمة تعتب واليت املؤثرة العوامل من لتحديد جمموعة العمل إطار

 مجيع يف من املدققني 205ردود  اىل استنادا تراالتصو  جلمع االنرتنت شبكة على استقصائية سةراد استخدمت
 .املتحدة اململكة أحناء

 يف مكاتب التدقيق بني بريك بشكل منخفض العامة التدقيق مجراب استخدام أن إىل البحث نتائج وخلصت
 العامة، التدقيق مجرايستخدمون ب ال اخلارجيني احلسابات مدققي من% 53 حوايل أن حيث. املتحدة اململكة
 يازام على تعرف املشاركني بعض حني أن يف. العامة التدقيق مجراب استخدام من املتصورة احملدودة الفائدة بسبب

 سهولة وعدم تطبيقها، تكاليف ارتفاع مج بسبباالب  هذه يستخدم ال خراآل والبعض العامة، التدقيق مجراب
 .ذلك من بدال اليدوية التقليدية التدقيق أساليب الستخدام تفضيل ويوجد استخدامها

ت راراالق دعم نظم على الخارجيين الحسابات مدققي اعتماد مدى :بعنوان  2015لبد دراسة-4
 .قطاع غزة في العاملة الحسابات تدقيق مكاتب على ميدانية سةراد .التدقيق عملية في اإللكترونية

 تراراالق دعم على نظم غزة قطاع يف اخلارجيني احلسابات مدققي اعتماد مدى تقييم اىل سةراالد هذه هدفت
 قدرةال من حتد معوقات هناك إذا كان ما حتديد وكذلك املختلفة، التدقيق حلرام خالل هتمراراق اختاذ يف اإللكرتونية

 .غزة قطاع يف التدقيق اخلارجي عملية يف اإللكرتونية تراراالق دعم نظم استخدام على
 املصادر االعتماد على مت حيث التحليلي، الوصفي املنهج استخدام مت سةراالد أهداف حتقيق أجل ومن

 إجناز هبدف سةراالد قيد باملوضوعاملتعلقة  أو اخلاصة والتقارير العلمية واجملالت والبحوث الكتب يف املتمثلة الثانوية
 حيث سة،راللد التطبيقي اإلطار لتغطية أويل املناسب كمصدر االستبيان تصميم مت كما سة،راللد النظري اإلطار

 لتحليل SPSS االحصائي البنامج استخدام ومت سة،راالد عينة دراعلى أف استبانة 113 عدد بتوزيع الباحث قام
 .اتالفرضي واختبار البيانات

غزة  بقطاع اخلارجيني احلسابات مدققو يستخدم :أمهها كان النتائج، من جمموعة اىل سةراالد خلصت
 استخدام تواجه معوقات وتوجد التدقيق، حلرام مجيع يف عام بشكل متوسطة بدرجة اإللكرتونية تراراالق دعم نظم

 .ونيةاإللكرت  تراراالق دعم لنظم غزة قطاع يف اخلارجيني احلسابات مدققي
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 تراراالق دعم نظم استخدام على احلسابات مدققي تشجيع حنو جديا العمل بضرورة سةراالد وأوصت
 وتعزيز فلسطني وتعديلها، يف للمهنة املنظمة القوانني يف النظر إعادة إىل باإلضافة التدقيق، عملية يف اإللكرتونية

 .فلسطني يف اجلامعي التدريس مناهج يف التكنولوجي التعليم
 
 وفاعلية التدقيق كفاءة في المحوسبة المحاسبية المعلومات نظم دور"بعنوان:  2015 العلمي سةراد -5

 .فلسطين  –الجنوبية المحافظات في العاملة الحسابات تدقيق مكاتب على تطبيقية سةراد "الخارجي
 وفاعلية يف كفاءة ةاحملوسب احملاسبية املعلومات نظم استخدام دور على التعرف إىل سةراالد هذه هدفت

 وصياغة باملوضوع، النظرية املتعلقة واألطر السابقة ساتراالد جعةرام مت اهلدف هذا ولتحقيق اخلارجي، التدقيق
 .تساؤالهتا على واالجابة سةراالد أهداف لتحقيق الفرضيات بعض

 سةراالد لى جمتمعع حمكمة علمية استبانة وتوزيع تصميم مت حيث التحليلي الوصفي املنهج استخدام ومت
 الفلسطينيني، جعنيراوامل نقابة احملاسبني لدى واملعتمدة غزة قطاع يف العاملة التدقيق وشركات أصحاب يف واملتمثل
 (SPSS) برنامج استخدام ومت املوزعة من االستبانات % 11 اسرتداد مت حيث مكتب، 101 عددها والبالغ

 .البيانات لتحليل اإلحصائي
 كفاءة احملوسبة على احملاسبية املعلومات نظم الستخدام هاما رادو  هناك أن سةراالد جنتائ أظهرت وقد

 وفاعلية كفاءة رفع مستوى على تساعد اليت األساسية الوسائل من استخدامها يعد كما اخلارجي، التدقيق وفاعلية
 اوكبري  هاما رادو  هلا ان كما أفضل، بطريقة األداء وحتقيق التدقيق مجراب تنفيذ يف املدقق وتساعد اخلارجي، التدقيق

 .احلسابات تدقيق مهنة مستوى رفع يف
 احلسابات تدقيق يف مهنة احملوسبة احملاسبية املعلومات نظم استخدام أمهية زراإب بضرورة سةراالد أوصت وقد

 .ولوجياالتكن جماالت يف مواكبة التطور وضرورة والندوات، واحملاضر تراباملؤمت تفعيلها خالل من وذلك
 سةراد- خدمة التدقيق  جودة تحسين في اإللكتروني التدقيق دور  :بعنوان ، 2014سمور سةراد - 6

  -غزة قطاع في الحسابات تدقيق مكاتب على ميدانية
 فلسطني، التدقيق يف خدمات جودة حتسن يف اإللكرتوين التدقيق دور على التعرف إىل سةراالد هذه هدفت

 جلمع كأداة استبانة ومت تصميم سة،راالد لطبيعة ملالءمته التحليلي الوصفي املنهج إتباع مت اهلدف هذا ولتحقيق
 واحمللية واإلقليمية الدولية التدقيق من شركات واملكونة كامل بشكل سةراالد عينة دراأف على توزيعها ومت البيانات
 نسبته ما أي استبانة41 سرتداد ا ومت مدققا،45 وتشتمل على تدقيق، شركات 9 بعدد غزة قطاع يف الكبى
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 احلزمة برنامج باستخدام سةراالد بيانات لتحليل اإلحصائية من األساليب جمموعة استخدام ومت ، 91%حوايل
 " SPSS "االجتماعية  للعلوم اإلحصائية

 قالتدقي ختطيط عملية مرحلة يف اإللكرتوين التدقيق استخدام أن :أمهها نتائج عدة إىل سةراالد توصلت
 الرقابة اختباراتتنفيذ  يف االلكرتوين التدقيق استخدام يتم وكذلك التدقيق، خدمة جودة حتسني إىل يؤدي

 كراإد يوجد أنه إىل سةراوتوصلت الد الداخلية، الرقابة بيئة فهم اىل باإلضافة للعمليات، األساسية واالختبارات
 وذلك التدقيق، خدمة جودة حتسني املعلومات يف اتكنولوجي استخدام ألمهية فلسطني يف احلسابات مدققي لدى

 .أكب بسرعة األعمال إجناز من استخدامها يوفره ما بسبب
 الو ماأل رؤوس سوق هيئة قبل من الرقايب اجلانب زيادة :أمهها توصيات عدة إىل سةراالد وخلصت

 اإللكرتوين وأدوات التدقيق ائلوس تستخدم تدقيق شركات مع التعاقد جمال يف املسامهة الشركات على الفلسطينية
 .التدقيق عملية يف
 فعالية على زيادة للبيانات اإللكترونية المعالجة أساليب استخدام أثر  :بعنوان 2013 الخالدي سةراد  -7

 بقطاع الحسابات مكاتب تدقيق على تطبيقية سةراد -غزة  بقطاع العاملة الحسابات تدقيق مكاتب أداء
 -غزة

 تدقيق فعالية مكاتب زيادة على اإللكرتونية املعاجلة أساليب استخدام أثر على التعرف ىلإ سةراالد هدفت
 استبانة تصميم مت اهلدف ولتحقيق هذا التحليلي، الوصفي املنهج إتباع خالل من بفلسطني غزة قطاع يف احلسابات

 وبعد استبانة، 60 االحصائي منها للتحليل خضع للمهنة، والزام مدققا 72 البالغة سةراالد عينة على وزعت
  SPSSاالحصائي  التحليل برنامج باستخدام االستبانة مفردات حتليل

 مرحلة زيادة فاعلية إىل يؤدي التدقيق يف اإللكرتونية املعاجلة أساليب استخدام إن إىل التوصل مت حيث
 .وتوثيقها عمال التدقيقأ أداء جودة من يرفع كما التحليلية، ءاتراباإلج املدقق قيام وحتسني التخطيط
 فيةرااإلش متابعة احلكومة اجلهات وأمهية للجامعات االكادميية املناهج يف املوضوع جرا إد بضرورة سةراالد وأوصت

 .هلم خاصة يازاصرف م مع التدقيق مكاتب يف التكنولوجية األساليب تطبيق على والنقابات
 :بعنوان (Stoel ,et.al, 2012) دراسة -8

 “An analysis of attributes that impact information technology 
audit quality: A study of IT and financial audit practitioners” 

 على تكنولوجيا االعتماد زيادة مع املعلومات تكنولوجيا باستخدام التدقيق أمهية إبراز إىل الدراسة هدفت
 اقرتح وقد اجملاالت، يف مجيع املعلومات لتكنولوجيا الواسع واالنتشار ديدةاجل واللوائح التجارية للعمليات املعلومات
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 باستخدام احلسابات تدقيق جودة تؤثر على قد اليت العامة األطر من العديد التقليدي املايل التدقيق مستخدمي
 يتم التكنولوجيا امباستخد التدقيق جلودة اقرتحت أطر اليت السابقة الدراسات على وبناء املعلومات، تكنولوجيا

 مسح أداة تطوير مت املايل. ولقد التدقيق أدبيات األطر، وكذلك هذه اقرتحتها اليت احملتملة البىن وتقييم حتديد
 جودة على اخلصائص هذه تأثري لتقييم املالية للمحاسبة املعلومات واملمارسني تكنولوجيا ملستخدمي واستفسارات

 .علوماتتكنولوجيا امل باستخدام التدقيق
 وأولويات املعلومات باستخدام تكنولوجيا التدقيق جودة على تؤثر اليت اخلصائص من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت

 .املعلومات تكنولوجيا باستخدام التدقيق جودة على خاصية كل تأثري
 اتالتدقيق ومعوق جودة ضبط في المعلومات تكنولوجيا أهمية": بعنوان ،2012 المطيري  سةراد -9

 "الكويت دولة في الحسابات مدققي نظر وجهة من استخدامها
 ومعوقات استخدامها التدقيق جودة ضبط يف املعلومات تكنولوجيا أمهية على التعرف إىل سةراالد هدفت

 دولة يف املهن ولةزامب واملسموح هلا املرخصة العاملة التدقيق مكاتب يف العاملني احلسابات مدققي نظر وجهة من
 من نوعني مع تعامل الباحث اهلدف فإن هذا ولتحقيق التحليلي، الوصفي املنهج استخدام مت وقد. يتالكو 

 على توزيعها مت سةراالد بيانات جلمع استخدام استبانة مت حيث األولية، والبيانات الثانوية البيانات مها البيانات
 املستقل املتغري على سةراالد هذه اعتمدت قدو . سةرااملشمولة بالد املكاتب يف يعملون مدققا 125 مشلت عينة
 .التدقيق جودة وهو املتغري التابع يف وأمهيته املعلومات تكنولوجيا وهو

 لتكنولوجيا املعلومات إحصائية داللة ذو أثر يوجد أنه :أمهها النتائج من عدد اىل سةراالد وتوصلت
 التدقيق مكاتب التدقيق لدى جودة ضبط يف )تراملهاا وتطوير والعملية، العلمية اخلبة احلاسوبية، التقنيات(

 .الكويت دولة يف احلسابات مدققي نظر وجهة من الكويتية
 ونشرها املعلومات احملاسبية مجع على يعمل املعلومات لتكنولوجيا نظام تبين بضرورة سةراالد وأوصت

 اخلطط وضع يف التدقيق مكاتب تمراراس بأمهية أيضا وأوصت املكتب، أنشطة مجيع يف منها واإلفادة وتبادهلا
 املعلومات تكنولوجيا يف تراتطو  من ما يستجد ضوء على املستمر التجديد عملية على لإلبقاء واالسرتاتيجيات

 .هارار واستم وجودها على احملافظة من تتمكن حىت
 على وأثرها المحوسبة المحاسبية المعلومات نظم استخدام مخاطر " بعنوان: 2102العبيدي  سةراد -01

 "األردن في التدقيق عملية فاعلية
 فاعلية على احملوسبة أوثرها احملاسبية املعلومات نظم استخدام خماطر على التعرف إىل سةراالد هذه هدفت

 ذات فئات ثالث من سةراالد وتكون جمتمع عمان، بورصة يف املدرجة العامة املسامهة الشركات يف التدقيق عملية
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 فيبلغ سةراالد عينة أما ،)اخلارجيون واملدققون واملدققون الداخليون املاليون املديرون ( وهم سةراالد مبوضوع صلة
 حتليل يف االحصائية األساليب من عدد استخدام ومت سة،راالد من جمتمع اختيارهم مت دراأف 203 مفرداهتا  عدد

  SPSS االجتماعية للعلوم الرزم االحصائية مجراب ضمن البيانات
 اخلاصة للمخاطر البيئية إحصائية داللة ذو أثر وجود :يلي ما أمهها من نتائج عدة إىل سةراالد وصلتوت

 كشفت كما األردنية، العامة الشركات املسامهة يف التدقيق عملية فاعلية على احملوسبة احملاسبية املعلومات بنظم
 على احملوسبة احملاسبية املعلومات نظم رجاتالبيانات، وخم وتشغيل ملعلومات، نظم إدخال ملخاطر أثر وجود عن

 .األردنية املسامهة العامة الشركات يف التدقيق عملية فاعلية
 نظم األردنية باستخدام العامة املسامهة الشركات على التأكيد أبرزها التوصيات من ا عدد سةراالد وقدمت

 التدقيق، عملية فاعلية على لكوهنا تؤثر النظم هبذه اخلاصة البيئية للمخاطر االنتباه مع احملوسبة، احملاسبية املعلومات
 فاعلية على تؤثر خماطرها لكون وآمن سليم احملوسبة بشكل احملاسبية املعلومات نظم يف البيانات بإدخال واالهتمام

 .العامة األردنية املسامهة الشركات يف التدقيق عملية
 المنشآت الخاضعة في المعلومات تكنلوجيا استخدام رمخاط " أثر :بعنوان 2102عطيوي  أبو سةراد -00

 قطاع في العاملة وشركات التدقيق مكاتب على ميدانية سةراد -الخارجي المدقق عمل جودة على للتدقيق
 "-غزة

 للتدقيق املنشآت اخلاضعة يف املعلومات تكنولوجيا استخدام خماطر أثر على التعرف إىل سةراالد هدفت
 الباحثة اعتمدت .تساؤالهتا واإلجابة على سةراالد أهداف ولتحقيق غزة، قطاع يف اخلارجي ققاملد عمل جودة على

 يف واملتمثل سةراالد جمتمع على علمية حمكمة استبانة 81 وتوزيع تصميم مت حيث التحليلي الوصفي املنهج
 الفلسطينيني، جعنيراوامل احملاسبني مجعية لدى غزة واملعتمدة قطاع يف العاملة التدقيق وشركات مكاتب أصحاب

 .البيانات لتحليل اإلحصائي SPSS برنامج استخدام ومت استبانة  79اسرتداد ومت مكتب 81 عددها والبالغ
 املنشآت يف املدقق اخلارجي هلا يتعرض اليت املخاطر أكثر هي الوصول خماطر أن سةراالد نتائج أظهرت وقد

 .اخلارجي لعملية التدقيق التخطيط جودة على تؤثر والكفاءة ترااملها وان للتدقيق، اخلاضعة
 يف تدقيق احلسابات ملهنة الالزمة العناية من املزيد إيالء ضرورة :أمهها توصيات بعدة سةراالد خرجت وقد

 تراالتطو  مبواكبة مدققي احلسابات قيام أمهية وكذلك املهن، بني هبا الالئق املستوى إىل هبا والنهوض فلسطني،
 أداء تطوير وأيضا اجملتمع، الحتياجات مالءمتها استمرارية لضمان املعلومات تكنولوجيا وتطور املهن يف السريعة
 عمل جودة على وأثرها معها التعامل وطرق احملوسبة احملاسبية نظم املعلومات مبخاطر يتعلق فيما احلسابات مدققي
 .اجملال هذا يف هلم تدريبية ترادو  توفري وذلك عب اخلارجي، املدقق
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 في قطاع التدقيق مهنة على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر "بعنوان: 2100 السعدي سةراد -02
 "ميدانية سةراد األردن في الصناعية الشركات

 الصناعي يف القطاع التدقيق مهنة على املعلومات تكنولوجيا استخدام أثر على التعرف إىل سةراالد هدفت
 بطريقة اختيارهم مت الصناعية حيث الشركات يف حسابات مدقق 50 من البحث عينة تكونت وقد األردين،
 .البحث جمتمع من عشوائية

 بدرجة التخطيط والرقابة التنفيذ جمايل يف املعلومات تكنولوجيا الستخدام ثارآ هناك أن النتائج وأظهرت
 والتخطيط التنفيذ جمال على يا املعلوماتتكنولوج أثر يف املدققني ءراآ يف إحصائية داللة ذات فروق ووجود متوسطة

 العلمي املؤهل ملتغري طبقا إحصائية داللة ذات فروق وعدم وجود الذكور، لصاحل اجلنس ملتغري تبعا التدقيق مهنة يف
 .األردنية الصناعية الشركات يف التدقيق مهنة على والتخطيط والرقابة التنفيذ جمايل على واخلبة

 األردن يف مهنة التدقيق يف املعلومات تكنولوجيا استخدام إن :أمهها توصيات دةع إىل سةراالد وخلصت
 مجاالب  على الرقابية ءاترااإلج جمموعة من وتوفري ودقته، اإلجناز سرعة على تأثري له الصناعية الشركات قطاع يف

 حالة يف األخطاء كشف يةعمل يف تكنولوجيا املعلومات واستخدام اإللكرتوين، التشغيل سالمة لضمان وامللفات
 .التدقيق بعملية تطبيقها

خدمات  جودة تحسين في المعلومات تكنولوجيا استخدام دور "بعنوان: 2100الهنيني  سةراد -01
 -األردن في العاملة التدقيق ومكاتب شركات على ميدانية سةراد -"األردن في التدقيق

 جودة يف حتسني املعلومات تكنولوجيا استخدام دور على التعرف إىل رئيسي بشكل سةراالد هذه هدفت
 عينة على وزعت تصميم استبانة مت ذلك ولتحقيق .اخلارجي املدقق نظر وجهة من األردن يف التدقيق خدمات

 .استبانة 93االحصائي  للتحليل منها خضع مدققا، 120 البالغة سةراالد
 جودة يف حتسني املعلومات تكنولوجيا داماستخ يساعد أمهها، النتائج من جمموعة إىل سةراالد وتوصلت

 العينة، تلك واختيار مفردات أدق، بشكل العينة حجم حساب خالل من وذلك التدقيق لعملية التخطيط مرحلة
 سةراالد وأكدت كما .أفضل التدقيق بشكل حلراوم بعمليات الالزم الوقت موازنة إعداد يف املساعدة خالل من أو

 خدمات جودة حتسني يف املعلومات استخدام تكنولوجيا ألمهية األردن يف احلسابات قيمدق لدى معرفة وجود على
 املدقق قيام وحتسني التدقيق لعملية التخطيط جودة مرحلة حتسني على تساعد أهنا كما اخلارجي، التدقيق
 املعوقات من جمموعة دوجو  إىل باإلضافة وتوثيقها، التدقيق أداء أعمال جودة من حيسن كما التحليلية، ءاتراباإلج

 .يدوية حماسبية أنظمة التدقيق موضع الشركات واستخدام التدقيق، يف تكنولوجيا املعلومات استخدام من حتد
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 وتوعية عملية لتمكني تدريبية ترادو  ءرابإج املعنية احملاسبية املنظمات قيام بضرورة سةراالد أوصت وقد
 .استخدامها كيفية وتدريبهم على التدقيق، عمليات يف املعلومات جيالتكنولو  الفعلي االستخدام بأمهية املدققني

 سةراد "تدقيق الحسابات مهنة تطوير في المعلومات تكنولوجيا دور" :بعنوان 2101الشنطي  سةراد -04
 .الهاشمية األردنية المملكة في التدقيق مكاتب على تطبيقية

 وعلى هذا الصعيد على املعلومات تكنولوجيا جمال يف املتالحقة تراالتطو  مواكبة إىل سةراالد هذه هدفت
 التدقيق وشركات مكاتب سة منراالد جمتمع يتكون حيث .آخر صعيد على احلسابات تدقيق مهنة ومواكبة مسايرة

 حيث احلسابات مدققي مجعية لدى فعليا األردن واملسجلة يف احلسابات تدقيق مهنة تنظيم جملس قبل من املرخصة
 ،استبانة 51 االسرتداد نسبة وبلغت استبانة  60توزيع مت املكاتب، حيث هذه بني من عشوائية عينة اختيار مت

 حول املعرفة تعميق خالل من احلسابات تدقيق مهنة تطوير يف املعلومات دور تكنولوجيا سةراالد هذه توضح حيث
 املستوى الذي إىل باملهنة االرتقاء أجل من وذلك التدقيق علم يف املعلومات لتكنولوجيا االمثل جوانب االستخدام

 تاوتغري  آثار التدقيق من مهنة يف املعلومات تكنولوجيا الستخدام كان وملا املستفيدة، فرااألط كافة فيه ختدم
 .ئيراواالج الشكلي الصعيدين على

 ضرورةو  تدقيق احلسابات مهنة تطوير يف سامهت املعلومات تكنولوجيا أن سةراالد نتائج أظهرت حيث
 .التدقيق كفاءة مهنة ورفع زيادة إىل يؤدي مما العملية والكفاءة باخلبة احلسابات مدقق يتمتع أن

 خالل وذلك من احلسابات تدقيق مهنة يف املعلومات تكنولوجيا أمهية زراإب بضرورة سةراالد وأوصت
 يف وخاصة احلديثة ومالحقة األنظمة تراالتطو  مواكبة وضرورة التدريبية، والندوات تراواحملاض تراباملؤمت تفعيلها
 .عليها القائمني والعاملني وتدريب الداخلية الرقابة وأنظمة احلسابات تدقيق جماالت

 تكنولوجيا المعلومات ألساليب الحسابات مدققي تطبيق تأثير "بعنوان: 2100واخرون  العرود سةراد -05
 "األردن في اإللكتروني التدقيق عملية اتمام على

 عملية امتام املعلومات على لتكنولوجيا احلسابات مدققي تطبيق تأثري على التعرف اىل سةراالد هذه دفته
 اخلارجيني املدققني من على عينة وزعت استبانة اعداد مت سةراالد أهداف ولتحقيق االردن، يف االلكرتوين التدقيق

 .سةراالد فرضيات تحليلي الختبارال الوصفي املنهج استخدام ومت مدققا، 150 وعددهم األردنيني
 ألساليب تكنولوجيا املدققني استخدام مستوى إن :أمهها النتائج من جمموعة إىل سةراالد وتوصلت

 إمتام على جمتمعة تكنولوجيا املعلومات أساليب لتطبيق أثر ويوجد متوسطة، كانت التدقيق عملية وامتام املعلومات
 .التدقيق عملية
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 واحلرص التقرير اإللكرتوين واعداد اإللكرتوين التدقيق ووسائل آليات تطوير بضرورة سةراالد أوصت وقد
 التدقيق سرعة يف إجيايب من أثر هلا ملا األردن يف التدقيق مكاتب لدى متطورة حاسوبية مجراب استخدام على

 .املالية البيانات وسالمة اإللكرتوين
 :بعنوان Moorthy, et.al 2011  سةراد -06

« The impact of information Technology on internal auditing » 
 حيث يف الشركات، الداخلي التدقيق عملية يف املعلومات تكنولوجيا دور على التعرف إىل سةراالد هدفت

 رأكث بيئة إنتاج يف  )األجهزة/البجميات( املعلومات  تكنولوجيا نظام العتماد العاملي االجتاه على سةراالد تؤكد
 خمتلف من سةراالد بيانات مجع خالل الوصفي من املنهج على سةراالد اعتمدت .التدقيق عملية يف للرقابة خضوعا
 مثل البحث وحمركات البيانات وقواعد العاملية اجملالت املنشورة يف العلمية املقاالت وتشمل الثانوية البيانات مصادر
 الرقابة على املعلومات تكنولوجيا تأثري كيفية أيضا توضح يوه يق،احملاسبة والتدق كتب إىل باإلضافة وياهو جوجل

 .الداخلية
 تنفيذ يف تكنولوجيا املعلومات على االعتماد يدزات :أمهها النتائج من جمموعة إىل سةراالد توصلت حيث

 تشكل حبيث ،املعلومات اجلديدة لتكنولوجيا واالجتاهات تراالتطو  بفهم املدققني قيام وضرورة التدقيق، أنشطة
 جهود ودعم بتشجيع التدقيق ومهنة املدققني وضرورة قيام للمدققني، املهنية تراواملها املعرفة من يدةزامت نسبة

 وتؤكد املخاطر، من ومحايتها املعلومات أنظمة وسالمة قوة دمج وضمان لتعزيز اجلديدة والتقنيات األنظمة مقدمي
 لفهم  )اإلدارة وجملس التدقيق جلنة( اإلدارة من التحكم مستوى أن نم مسؤولية للتأكد أيضا لديه املدقق بأن

 .اإلدارة جملس أعضاء إىل لنقلها احملتملة وااللتزامات قبلتها اإلدارة اليت املخاطر
 بعنوان: Wen Lin And Hung Wang 2011 سةراد -07

« A selection model for auditing Idustrial Management & Data Systems  »  
 املهنية مجاأو الب  داخليا تطويرها يتم اليت سواء التدقيق مجراب لتقييم منوذج بناء إىل سةراالد هذه هدفت

 .للشركة بالنسبة األفضل رراواختيار الق اجلانب هذا يف شركة رراق على تؤثر اليت والعوامل املعايري لتحديد العامة
 بواسطة املعلومات نظم على اكبري  اعتمادا الشركات تعتمد من لعديدا أصبحت املعلومات تكنولوجيا يف التقدم ومع

 احلاسوب، مبساعدة وتقنيات أدوات بينها ومن احلاسوب، على باالعتماد التجارية أنشطتها خمتلف وتنفذ احلاسوب،
Computer Assisted Audit Techniques  CAATs   تستخدم حيث مهم، خيار وهو  

CAATs  بيانات من والتحقق والتحليل االختبارات وتأكيد الرقابة ءاتراإج احلسابات يف مدققي مساعدة يف 
 .املالية للبيانات والتدقيق املستمر والرصد املالية، القوائم
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 لتحديد املعايري مجاعية مقابالت عقد خالل من التحليلي الوصفي األسلوب سةراالد استخدمت حيث
 ءااخلب  من على جمموعة وزعت استبانة تصميم اىل باإلضافة التدقيق مجار ب تقييم هيكل لبناء الالزمة والعوامل
 املعايري أمهية بني للمقارنة الشبكة التحليلية عملية وتطبيق احملددة والعوامل املعايري بني املتبادلة العالقات لتحديد
 .والعوامل

 مجراب بناء عند باالعتبارتؤخذ  أن بجي اليت املعايري حتديد :أمهها النتائج من جمموعة إىل سةراالد وتوصلت
 .البجميات شركة من املقدمة التقين واخلدمات والدعم البيانات ومعاجلة النظام وظائف املعايري هذه وأهم التدقيق

 التكلفة، مثل العوامل املؤثرة حتديد خالل من التدقيق مجراب الختيار معايري جرا إد بضرورة سةراالد وأوصت
 .البيانات معاجلة ودقة النظام، رراواستق
  :بعنوان Ahmad 2011 سةراد  -08

“Re-Engineering Audit Profession in the Context of Information 
Technology – Study Pilot to Demonstrate the Views of a Sample 
Selection of Auditors in Iraq” 

 استخدام تكنولوجيا ظل يف احلسابات قبةرام مهنة هندسة إعادة كيفية على التعرف إىل سةراالد هدفت
 جمال اجملاالت تلك املختلفة، ومن وأنظمتها احلياة جماالت كافة يف املعلومات تكنولوجيا دخلت لقد .املعلومات

 خصوصا املعلومات، ونشر ومعاجلة يف جتميع تغيري إحداث إىل االستخدام ذلك أدى حيث والرقايب، املايل العمل
 قبل من املعدة واحلسابات املالية والكشوفات القوائم والتغيري على االستخدام ذلك وينعكس احملاسبية، تاملعلوما

 الثقة بتأكيد التكنولوجيا من القصوى االستفادة إىل باإلضافة الوحدات االقتصادية، خمتلف يف العاملني احملاسبني
 وتشخيص الفرص حتديد ذلك عن فضال املالية، اتوالكشوف واحلسابات القوائم والتقارير تلك يف واملصداقية
 ميكنها مبا للمهنة شاملة مستقبلية رؤيا وضع أجل من وذلك احلسابات قبةرام ملهنة املستقبلية املواجهة التحديات
 تراالتطو  على مواكبة قادرة جيعلها ومبا ملستخدميها، اخلدمات أفضل تقدمي يف وأدائها ممارساهتا وتطوير من حتسني

 .ستقبليةامل
 الكاملة يعطي الفرصة احلسابات قبةرام مهنة ستقبلمب املتعلق الرؤيا مشروع أن إىل سةراالد توصلت وقد

 اليت التنافسية تراواملها بالقيم واخلدمات إملامهم عند خصوصا ملهنتهم مستقبل أفضل لتحقيق احلسابات قيبرامل
 تكنولوجيا استخدام من احلسابات قيبرايدفع م الذي يسالرئ السبب اآلتية العوامل متثل وكذلك إليها، أشار

 والسرعة الدقة وحتقيق املهنية، اخلدمات زيادة املستندي، الغاء التوثيق التنافسية، الظروف(: وهي املهنة يف املعلومات
 .)اجليدة واخلدمة
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 السابقة وخصوصيات دراستنا: ساتراالد على التعليق
 املعلومات والتقنيات تكنولوجيا استخدام موضوع تناولت دراسات من هاسبق ملا مكملة الدراسة هذه تأيت

 استخدام إىل أن الدراسات جمموعة من هاته توصلت حيث التدقيق، عملية يف للبيانات اآللية واملعاجلة اإللكرتونية
 ءاتراباإلج املدقق وحتسني قيام التخطيط مرحلة فاعلية زيادة إىل يؤدي التدقيق يف اإللكرتونية املعاجلة أساليب

 عالية جودة ذات أدلة على إىل احلصول باإلضافة وتوثيقها، التدقيق أعمال أداء جودة من يرفع كما التحليلية،
 مهم دور هناك أن عن أخرى جمموعة املالية، وكشفت القوائم عدالة مدى حول للمدقق احملايد الفين يأالر  تدعم

 الوسائل من استخدامها يعد كما اخلارجي، التدقيق وفاعلية على كفاءة وسبةاحمل احملاسبية املعلومات نظم الستخدام
 التدقيق مجراب تنفيذ يف املدقق وتساعد اخلارجي، التدقيق وفاعلية كفاءة رفع مستوى على تساعد اليت األساسية

 .اتاحلساب تدقيق مهنة مستوى رفع يف اوكبري  مهما رادو  هلا أن كما بطريقة أفضل، األداء وحتقيق
 املنهج الوصفي استخدمت فقد املستخدمة، املنهجية يف السابقة الدراسات مع الدراسة هذه اتفقت حيث

 استخدام أمهية على أكدت كما االستبانة، دراسة تطبيقية مقارنة عوضا عن أدوات على باالعتماد التحليليواملنهج 
 .التطور التكنولوجي ومستوى واملكانية الزمانية روفالظ اختالف من بالرغم التدقيق عملية يف تكنولوجيا املعلومات

شركة )نفس ال اعتمدت على الدراسة املقارنة لنفس مهمة التدقيق أهنا السابقة ساتراالد عن ستناراد مييز ما
 عملية يف تكنولوجيا املعلومات ستخدامتظهر جليا أمهية احمل التدقيق، نفس الفرتة ولنفس مكتب التدقيق( وهبذا 

 تكنولوجيا باستعمال املخاطر املتعلقة بينت كذلك التدقيق، يف املعلومات تكنولوجيا استخدام جماالت تبنيو  يقالتدق
 املهم الدور وبينت ،هااستخدام املخاطر عند هذه من للحد واملتطلبات الشروط بينت كما التدقيق، يف املعلومات
 وفاعلية املعلومات تكنولوجيا استخدام بني القوية لعالقةوبيان ا التدقيق، عملية إجناح يف املعلومات لتكنولوجيا

 .خدمات التدقيق جودة نييحت يف وأثرها التدقيق عملية
 وللتوصل إىل ذلك اتبعنا اخلطة التالية:

 
 .الفصل األول: التأصيل العلمي للتدقيق وتكنولوجيا المعلومات

 تمهيـــد. 
 مفاهيم عامة حول التدقيق. :األولالمبحث 
 عالقته باحملاسبة.و مفهوم التدقيق  طلب األول:الم 
 احلاجة للتدقيق. المطلب الثاني: 

 التطور التارخيي للتدقيق يف العامل ويف اجلزائر. المطلب الثالث:       
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 خصائص التدقيق.المبحث الثاني: 
 أهداف وأمهية التدقيق. المطلب األول:       
 قيق.فروض ومبادئ التد المطلب الثاني:       

 أنواع التدقيق. المطلب الثالث:   
 معايري التدقيق. المطلب الرابع:   
 القواعد العامة اليت تنظم املهنة. المبحث الثالث:  

 أخالقيات املهنة. المطلب األول:
 مسؤوليات املدقق. المطلب الثاني:        
 اإلطار القانوين للتدقيق يف اجلزائر. المطلب الثالث:        

 اهليئات املشرفة على املهنة. طلب الرابع:الم 
 املنظمات املهنية الدولية والعربية اليت تؤثر على مهنة التدقيق. المطلب الخامس:        

 اإلطار النظري لتكنولوجيا املعلومات ونظام املعلومات.: الرابع المبحث   
 املعلومات. مفاهيم أساسية حول المطلب األول:
 هيم أساسية حول تكنولوجيا املعلومات ونضام املعلومات.مفاالمطلب الثاني: 
 اإللكرتوين. املختلفة للتدقيق املداخلالمطلب الثالث: 

 خالصة الفصل.
 .ISAالفصل الثاني: عرض المعايير الدولية للتدقيق 

 تمهيــــد. 
 .299إىل  200: املبادئ العامة واملسؤوليات: تضم املعايري من المبحث األول      

 .499إىل 300: تقييم األخطار واالستجابة يف تقديرها: واليت تضم املعايري من المبحث الثاني      
 .599 – 500: أدلة التدقيق: وتضم املعايري من المبحث الثالث      
 .699 -600: االستفادة من أعمال مهنيني آخرين: تضم املعايري من المبحث الرابع      
 .799 – 700تائج وتقارير التدقيق: تضم املعايري من : نالمبحث الخامس      
 .522 - 522: جماالت متخصصة: تضم املعايري من المبحث السادس      

 خالصة الفصل.
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 الفصل الثالث: خطوات مهمة التدقيق القانونية في الجزائر بالطريقة اليدوية.
 تمهيـــد. 

 التخطيط للتدقيق. المبحث األول:       
 املعرفة العامة حول املؤسسة. المطلب األول:         

 امللفات وأوراق العمل. المطلب الثاني:            
 برنامج التدقيق. المطلب الثالث:           

 تقييم نظام الرقابة الداخلية. المبحث الثاني:       
 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية. المطلب األول:            
 مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية.المطلب الثاني:             
 اجلرد املادي. المبحث الثالث: 
 اجلرد املادي للتثبيتات. المطلب األول:  

 اجلرد املادي للمخزون.المطلب الثاني:              
 اجلرد املادي للصندوق. المطلب الثالث:             
 ملادي لألوراق التجارية واملالية.اجلرد ا المطلب الرابع:            

 املراجعة احملاسبية. المبحث الرابع:      
 تدقيق حسابات امليزانية. المطلب األول:       

 تدقيق حسابات التسيري.المطلب الثاني:              
 تدقيق قائمة التدفقات النقدية. المطلب الثالث:             
 قيق قائمة التغريات يف األموال اخلاصة.تد المطلب الرابع:            
 تدقيق امللحق. المطلب الخامس:           

 إعداد التقرير. المبحث الخامس:      
 معايري إعداد التقرير. المطلب األول:             

 فعالية التقرير يف حتقيق التوصيل الفعال.المطلب الثاني:           
 تياجات وتوقعات مستخدمي التقرير ومسؤولية املدقق اجتاههماح المطلب الثالث:          
 فجوة توقعات التدقيق. المطلب الرابع:          
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  REVORالفصل الرابع: دراسة تطبيقية لمهمة تدقيق قانونية معدة عن طريق برنامج 
 اآللي ومقارنتها بالطريقة اليدوية.

 تمهيـــد. 
 ة.التخطيط للمهم المبحث األول:       

 .متثيل الوضع املايل للشركة عن طريق أشكال بيانية المطلب األول:         
 .حتديد املخاطر المطلب الثاني:            

 .االتفاق على شروط املهمة المطلب الثالث:           
 .تقييم األويل لنظام الرقابة الداخليةال المبحث الثاني:       
 ملادي.اجلرد ا المبحث الثالث:      
 املراجعة احملاسبية. المبحث الرابع:      
 إعداد التقرير. المبحث الخامس:      

 خالصة الفصل.
 الخاتمة.
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رغم أن التدقيق مل يرقى إىل ما وصلت إليه احملاسبة من تطور، حيث أهنا بعدما كانت تقنية صارت فنا مث 
نني ميكن ثمل يتم التوصل إىل نظرية للتدقيق، ولكن لالرتباط الوثيق بني اال ويف املقابل أصبحت علما قائما بذاته،

  تكنولوجيا املعلومات خاصة يف اجملال االقتصادي.، ومن مث وضع إطار نظري للتدقيق
 : مفاهيم عامة حول التدقيق.األول المبحث 

نعرض كذلك ذا للعالقة الوطيدة بينهما، و نركز يف هذا املبحث على تعريف التدقيق وربطه باحملاسبة وه
مدى األمهية اليت يتمتع هبا التدقيق حىت أصبح حاجة ملحة داخل املؤسسة باإلضافة إىل تطوره التارخيي يف العامل 

 بشكل عام ويف اجلزائر خاصة.
 : مفهوم التدقيق وعالقته بالمحاسبةالمطلب األول

طرف اهليئات الرمسية الناشطة يف هذا اجملال، وكذلك تبيني سوف نركز على أهم التعاريف املعتمدة من  
 احلدود بني التدقيق واحملاسبة.

 مفهوم التدقيق )التأكيد( 
 ** لغــــة

وتعين االستماع، «  Audir »مشتقة من الكلمة الالتينية «  Audit »إن كلمة التدقيق مبعناها اللغوي 
غريق والرومان كانوا قق، فيشري التاريخ إىل أن قدماء املصريني، اإلألن احلسابات يف السابق كانت تتلى على املد

العملية قاصرة على احلسابات املالية  هاته. وكانت 1يسجلون العمليات النقدية مث يدققوهنا للتأكد من صحتها
 ماحلكومية، حيث كانت تعقد جلسة استماع عامة يتم فيها قراءة احلسابات بصوت مرتفع، وبعد اجللسة يقد

 املدققون تقاريرهم.
أوجه عديدة، حيث يستخدم مصطلح على إىل العربية فقد متت «  Audit »أما عن ترمجة املصطلح 

يف بعض الدول مثل األردن، لبنان والعراق، ومصطلح املراجعة يف اجلزائر وبعض الدول العربية األخرى، أما  التدقيق
خاصة مع انتشار وتوسع وتبين املعايري الدولية للتأكيد «  eassuranc » حديثا فهناك توجه إىل مصطلح التأكيد

SISA . 
 ** اصطالحا

 أما اصطالحا فقد تعددت التعاريف نذكر أمهها فقط:

                                                 
 .24، ص2002، دار صنعاء، عمان، 1د.أحمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، الكتاب 1
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عملية يعرف التدقيق على أنه " 1972سنة  AAAاملفهوم اإلجرائي الصادر عن اجلمعية األمريكية للمحاسبة  -
 وتقديمها فيما يتعلق بحقائق حول وقائع وأحداث اقتصاديةمنتظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات 

وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق والمعايير المحددة، وإيصال النتائج إلى مستخدمي 
  1"المعلومات المهتمين بذلك التحقق

 هو يشري يف اإلطارفيعرف التدقيق تعريفا جديدا، ف IAASBأما عن جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل -
 الدويل لعمليات التأكيد إىل أن التدقيق هو:

عملية يبدي فيها الممارس استنتاجا مصمما لرفع درجة الثقة لدى المستخدمين المقصودين باستثناء الجهة " 
المسؤولة بشأن تقييم أو قياس موضوع مقابل المقاييس أو نتيجة تقييم أو قياس الموضوع هي المعلومات 

 2"نجم عن تطبيق المقاييسالتي ت
 ومن خالل هذا اإلطار يوجد هناك نوعني من عمليات التأكيد يسمح للممارس إجراءمها:
 resonableاألوىل عملية التأكيد املعقولة، والثانية عملية التأكيد احملدودة، ويعرف اجمللس عملية التأكيد املعقولة

assurance angagement  :بأهنا 
قليل مخاطر عملية التأكيد إلى مستوى مقبول في ظروف العملية كأساس لشكل ايجابي عملية تهدف إلى ت"

 ".من التعبير عن استنتاج الممارس
 فيعرفها بأهنا:  assurance angagement Limitedأما عملية التأكيد احملدودة 

ن حيث تكون كعملية تهدف إلى تخفيض مخاطر عملية التأكيد إلى مستوى مقبول في ظروف العملية، ول"
تلك المخاطر أكبر مما عليه في عملية التأكيد المعقولة كأساس لشكل سلبي من التعبير عن استنتاج 

 ".الممارس
 من خالل التعريف ميكن استخراج أهم أعمدة عملية التأكيد )التدقيق( كما يلي:

يات رسني الذين جيرون عمل: وهو املصطلح األكثر اتساعا من مصطلح املدقق الذي يقصد به املماالممارس -1
 تدقيق أو مراجعة متعلقة مبعلومات مالية تارخيية.

: ويعتمد على احلكم املهين للمدقق يف إجراء التقييم أو القياس للموضوع مقابل املقاييس مث حتديد االستنتاج -2
 األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية.
                                                 

مصر،  المعايير الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،المفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها و -، عبد الوهاب نصر علي: المراجعة الخارجيةنمحمد سمير الصبا 1

 .6، ص:2002
2 IFAC , IAASB, hand book of international auditing, assurance and ethics pronouncements part one , international federation of accountants, 
2008, p55. 
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 ملالية، أو تقييم الرقابة الداخلية، فاملوضوع املناسب: : ميكن أن يكون البيانات االموضوع المناسب -3
 قابل للتحديد وميكن قياسه بناءا على مقاييس حمددة. -أ

 ميكن إخضاع املعلومات اخلاصة به إلجراءات مجع أدلة مناسبة وكافية لدعم استنتاج معقول. -ب
اييس هي ند إعداد القوائم املالية تكون املق: هي العالمات املرجعية لتقييم أو قياس املوضوع، مثال عالمقاييس -4

SIFRS لذلك فإن تقييم أو قياس موضوع على أساس التوقعات وحكم املمارس وخبته الفردية ال يعتب مقياس ،
 مناسب. 

: واليت يبين عليها املمارس استنتاجه يف تقرير التأكيد، ولذلك فعلى املمارس احلصول على المعلومات )األدلة( -5
 كافية ومناسبة حول صحة املعلومات وخلوها من األخطاء اجلوهرية.  أدلة
: أي ليس التأكيد املطلق ولكن مبستوى عال، ويتعلق بتجميع األدلة الالزمة للممارس للتوصل التأكيد المعقول -6

 إىل استنتاج بالشكل االجيايب املطلوب يف عملية التأكيد املعقولة بأسلوب منهجي يتضمن:
 ضوع والظروف احمليطة به.فهم املو  -
 تقييم املخاطر. -
 االستجابة للمخاطر املقيمة.  -
 تقييم مدى كفاية ومناسبة األدلة. -

 
اج : ختفيض خماطر عملية التأكيد إىل مستوى مقبول من خالل التعبري عن استنتهدف عملية التأكيد المعقولة -7

 املمارس بشكل اجيايب )التقرير(. 
ثل بعدالة يف : تقرير كتايب يعب فيه املمارس عن االستنتاج بشكل اجيايب بأن البيانات متالتأكيدتقرير التدقيق و  -8

راره، وبالتايل رفع درجة رتشيد قلمجيع النواحي اجلوهرية الوضعية املالية للمؤسسة، مستهدفا مستخدم املعلومات املالية 
 الثقة يف املعلومات املالية.

 د تشتمل على العناصر التالية:وبالتايل فإن عملية التأكي
 العالقة بني ثالثة أطراف )املمارس، اجلهة املسؤولة "املؤسسة عادة"، املستخدمني(. .1
 موضوع مناسب. .2
 مقاييس مناسبة. .3
 أدلة كافية ومناسبة. .4
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 تقرير التأكيد الكتايب لعملية التأكيد املعقولة أو احملدودة. .0
 املعقولة واحملدودة من خالل اجلدول التايل:وميكن تلخيص الفرق بني نوعي عملية التأكيد، 

 الفرق بين عملية التأكيد المعقولة والمحدودة:0الجدول 
 عملية التأكيد المحدودة عملية التأكيد المعقولة البيان

 
 اهلدف

ختفيض خماطر عملية التأكيد إىل مستوى منخفض بشكل 
  مقبول يف ظروف عملية التأكيد عن طريق التقرير االجيايب.

ختفيض خماطر عملية التأكيد إىل مستوى 
منخفض بشكل مقبول يف ظروف عملية 

 التأكيد عن طريق التقرير السليب.
 
 
 

إجراءات مجع األدلة 
 املناسبة والكافية

 يتم احلصول على األدلة بطريقة منهجية تشمل:
 فهم املوضوع والظروف احمليطة به. -1
 تقييم املخاطر. -2
 املقيمة. االستجابة للمخاطر -3
 استخدام إجراءات أخرى مثل: -4
 التفتيش واملالحظة. -
 االستفسارات واملصادقة. -
 إعادة احلساب وإعادة األداء. -
 اإلجراءات التحليلية. -

 *وإجراءات إضافية أخرى :
 إجراءات أساسية. -
 احلصول على معلومات مؤيدة. -
 االعتماد على طبيعة املوضوع. -
 غيل أساليب الرقابة.فاعلية تش اختبار -
 تقييم األدلة املتحصل عليها. -5

يتم احلصول على األدلة بطريقة منهجية 
 تشمل:

 فهم املوضوع. -1
 الظروف األخرى للعملية. -2
ولكن تكون فيها اإلجراءات حمدودة  -

بشكل مقصود مقارنة بعملية التأكيد 
 املعقولة.

 
 التقرير

 بيان ظروف العملية وشكل سليب للتقرير. رير.بيان ظروف العملية وشكل اجيايب للتق

 .29المصدر: د.أحمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، ص 

 عالقة التدقيق بالمحاسبة -2
إن عمل املدقق يبدأ عندما ينتهي عمل احملاسب، أي أن خمرجات النظام احملاسيب تعتب كمدخالت لنظام  -

 معلومات للتدقيق.
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ب احملاسبة عمل إنشائي يقوم به شخص داخلي أو خارجي عن املؤسسة مبوجب عقد، حيث يقوم احملاسب فتعت -
 بتحويل العمليات املالية للمؤسسة املستندة إىل وثائق ثبوتية )فواتري وعقود...إخل( إىل لغة حماسبية يف اليومية هبدف

 الوصول إىل القوائم املالية النهائية )خمرجات النظام(.
ينما يعتب التدقيق عمل حتليلي انتقادي يقوم به شخص جيب أن تتوفر فيه صفة االستقاللية واحلياد لفحص ب -

 القوائم املالية وللحكم على مدى عدالتها وصدقاها واحرتام املبادئ احملاسبية إلضفاء الثقة عليها.
 ، ونلخصها يف الشكل التايل:1والقاضيوميكن تشبيه العالقة بني احملاسب واملدقق بتلك القائمة بني احملامي  -

 العالقة بين المحاسب والمدقق: 0الشكل 

 
 74، ص:2004: طارق عبد العال حامد، موسوعة معايري املراجعة، اجلزء األول، الدار اجلامعية اإلسكندرية، املصدر

 
ي والسلوكي، املدخلني: الكموجتدر اإلشارة إىل أنه هناك حماوالت حبثية معاصرة لوضع نظرية للتدقيق من خالل  -

 2لتدقيق ال يتم التوصل إليه إال عن طريق نظرية احملاسبة.للكن يبقى اإلملام باملفاهيم األساسية 
 المطلب الثاني: الحاجة للمراجعة

 3أربع حاالت ختلق طلبا على خدمات املراجعة: AAAورد يف بيان مجعية احملاسبة األمريكية 

                                                 
 .18، ص2000الناحية النظرية والعلمية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن،  خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات،  1
 .61أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص  2
 .21، ص:1998محمد الفيومي، عوض لبيب، أصول المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، مصر،   3

 المحاسبة

تسجيل العلميات وإعداد القوائم 

 ةالمالي

 تقييم القوائم المالية

 التدقيق

المبادئ 

المحاسبية 

 المتعارف 

 عليها
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لقوائم املالية )إدارة املؤسسة( ومستخدميها )املالك، الدائنني، أو أي طرف ثالث مبنأى التعارض بني املعدين ل -1
 عن اإلدارة( ميكن أن يؤدي إىل إنتاج معلومات متحيزة.

 األمهية االقتصادية الكبرية للمعلومات املالية بالنسبة ملتخذي القرار. -2
 منها. اخلبة املتقدمة املطلوبة إلعداد املعلومات والتحقق -3
عدم مقدرة املستخدمني احلصول على املعلومات املالية بشكل مباشر، وعدم مقدرهتم على تقييم جودهتا  -4

 بأنفسهم.
 كما ميكن حصر أسباب احلاجة إىل تدقيق القوائم املالية يف ثالث نقاط تفسر ما سبق ذكره:

 احتياجات الدائنني واملستثمرين: -1
دمي آراء غري متحيزة خبصوص مدى صدق وعدالة القوائم املالية، وهذا لتمتعهم فيتحمل املدققون مسؤولية تق -

 بصفة االستقاللية والكفاءة، واحلق القانوين.
عرفة ته املهمة، فال تربطهم أية رابطة بإدارة املؤسسة، كما أن اخلبة واملافيعتب املدققون هم األفراد املالئمون هل -

ائم هم صفة احلياد واملوضوعية من دون حتيز ويساهم يف العلم على مدى عكس القو كسبتالواسعة اليت يتمتعون هبا 
ق املؤسسة وطلب على وثائ لالطالعباإلضافة إىل صالحياهتم القانونية  املالية بصدق للوضعية املالية للمؤسسة،

 التفسريات والتبيرات والتأكد منها.
م احلراس لدائنني وكذا املستثمرين سواء احلاليني أو املستقبليني، فهوهبذا فاملدققون هم مهزة الوصل بني اإلدارة وا -

 على مالءة وعدل القوائم املالية .
 نظرية الوكالة: -2
، 1توضح نظرية الوكالة تأثري بعض القرارات املتخذة اليت تكون فيها فائدة طرف على حساب مجيع األطراف -

 بني طرفني على األقل: فمفهوم الوكالة ينتج عن عالقة توكيل أو تفويض
 الطرف األول: املوكل.

 الطرف الثاين: املوكل إليه، الذي لديه توكيل باسم الطرف األول يف إدارة شؤونه مبا فيها التفويض الختاذ القرار.
فالطرف األول هم مالك املؤسسة الذين يوكلون أمور التسيري واختاذ القرار إىل املديرين، ولكن املشكل يكمن يف  -
عارض املصاحل بني الطرفني، فالطرف األول وهم املالك يهتمون بالرحبية طويلة األجل وبالنمو املستمر وزيادة حصة ت

املؤسسة يف السوق، يف املقابل يهتم الطرف الثاين وهم املديرين )املسريين( بتعظيم ربح السنة احلالية الذي يعتب 

                                                 
1 Pierre Vernimmen : finance d’entreprisa, 5éme édition, dalloz pons, 2002, p 928. 
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سياسات من شأهنا أن ترفع رحبية السنة احلالية على حساب أساس احتساب مكافآهتم، فقد يدفعهم هذا الختاذ 
 األجل، كتسجيل إجراءات مل حتقق بعد أو إغفال مصاريف ختص الدورة )املؤونات(. ةالرحبية طويل

وبالتايل فإن إخضاع القوائم املالية للتدقيق من قبل طرف حمايد )مستقل( يضفي الثقة بني الطرفني، املالك 
 املالك بأن املسريين يقومون بعملهم على أحسن وجه. واملسريين، فيطمئن

 النظرية التحفيزية: -3
حسب هذه النظرية فإن القائمني بإعداد القوائم املالية يكون لديهم احلافز للقيام بعملهم على أكمل وجه ملعرفتهم 

 القوائم سوف ختضع للمراجعة. هاتهاملسبقة بأن 
العتبارات القوائم من معلومات نتيجة ل هاتهلية ملا تشتمل عليه فالتدقيق إذا يضيف قيمة للقوائم املا

 التحفيزية.      
وعلى الرغم من صعوبة قياس املنافع التحفيزية أو التحقق منها بشكل قاطع، إال أنه مينع أو على األقل ال 

 يشجع على إعداد قوائم مالية غري سليمة.
 لعالم وفي الجزائر.المطلب الثالث: التطور التاريخي للتدقيق في ا

أمجع الباحثون أن التدقيق قدمي قدم اإلنسان، فقد نشأ نتيجة حاجة اإلنسان للتحقق من صحة البيانات 
طورها، وبالرجوع إىل املهنة بظهور احملاسبة وتطورت بت هاتهاحلسابية اليت يعتمد عليها الختاذ القرار، وبالتايل نشأت 

رت مع ظهور املعامالت التجارية منذ فجر التاريخ، والدليل على ذلك ما مت نظرية احملاسبة جند أن احملاسبة ظه
سنة قبل امليالد مثل احلضارة اآلشورية )واليت تظهر  3500اكتشافه من حفريات وآثار قدمية ترجع إىل أكثر من 

(، كما أظهرت عاتأقدم عمليات التسجيل املايل ملا يدفعه امللوك إىل جنودهم من رواتب يف شكل حيوانات أو مزرو 
 احلفريات اآلشورية والبابلية.

 وميكن تقسيم مراحل تطور التدقيق إىل أربع مراحل:
 ميالدية: 1500الفترة من العصر القديم إلى سنة  -1

خاصة  نو ه الفرتة كان التدقيق يقتصر على سلطات الدولة وكهنة املعابد ومالك األراضي حيث يهتماتيف ه
 دف الوصول إىل الدقة ومنع أي تالعب أو غش.جبرد املخزون السلعي، هب

ملعرفة  ايمهلحسابات اليت كانت تتلى عليه، وتقيل دققكما متيزت بالقيام بالتدقيق عن طريق استماع امل
 جتربته يف ذلك. امدى صحتها مستخدم
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ىل جنودهم إ أظهرت احلفريات القدمية يف احلضارة اآلشورية أقدم عمليات التسجيل املايل ملا يدفعه امللوك
 يف شكل حيوانات ومزروعات حيث ساهم الكهنة السومريون أيضا يف تطوير احملاسبة والتدقيق.

كما أظهرت احلفريات البابلية آثارا ملا يشبه السجالت احملاسبية كانت يف شكل ألواح من الطوب، إضافة 
التجارية واملالية  بنود تتعلق باملعامالتإىل شرائع احلمورايب اليت ظهرت على برج بابل فقد استخدمت ضمن موادها 

 .1خاصة فيما يتعلق بإظهار األرباح واخلسائر
حتت عنوان "جذور التدقيق" إىل أن أصل التدقيق يعود إىل السلطات املصرية  2شري بعض الكتبتكما 

رومان مث اإلقطاع من لالقدمية اليت عينت فاحص مستقال عن احملاسبـة الضريبية وانتهج ذلك اإلغريق )اليونان( مث ا
 النبالء اإلجنليز الذين عينوا مدققني ملراجعة احلسابات والتقرير عنها بواسطة احلزم.

 lucaوحتسنت عملية التدقيق مع حتسن عملية التسجيل واكتشاف القيد املزدوج من طرف العامل اإليطايل 
pacioli يف مدينة البندقية. 1490سنة نظره عامه يف احلساب واهلندسة والنسب" " ونشره يف كتابه 

 :1850إلى  1500الفترة من  -2
أهم ما ميز هذه الفرتة هو التمهيد للثورة الصناعية وظهور الشركات الضخمة اليت تتميز بانفصال امللكية 

 3عن اإلدارة وزيادة حجم االستثمار واملضاربة يف األسهم مما أدى إىل خلق طلب على مزيد من اإلفصاح.
ة ية التدقيق كعلم ومهنة فقد زادت العناية بتدريس علمي احملاسبة والتدقيق والفروع العلمية املرتبطونظرا ألمه

 1581بينهما يف اجلامعات واملعاهد العليا، فظهرت أول منظمة مهنية يف ميدان املراجعة يف فينيسيا بإيطاليا سنة 
اول املهنة أن يكون عضوا يف هذه لتكوين خباء احملاسبة، وأصبح على مز  ROXONATIوتأسست كلية 

 4الكلية.
ستعمل حاليا، ن متطورة كما هو مككذلك مع تطبيق نظرية القيد املزدوج يف النظام احملاسيب حىت ولو مل ت

 5ظهر نوع من الرقابة الداخلية للمشاريع.
 :1900إلى  1850الفترة من  -3

حدة، وظهور ق الثورة الصناعية يف اململكة املته الفرتة بالنمو االقتصادي الكبري كنتيجة النطالذمتيزت ه
 1862حاجة مالكي املؤسسات واملشاريع ملن حيافظ على أمواهلم خاصة بعد ظهور قانون الشركات البيطاين سنة 

 والذي أقر ضرورة استعمال مراجعي احلسابات ملراجعة شركات املسامهة.
                                                 

1 Lionel- collin, gerard valin : « audit et controle interne, principes, objectifs et pratique », 3éme édition dalloz, paris, 1986,P 4. 
2 Mants, RK. and Sharaf,HA.1961, the philosophy of auditing, Evanston, II, AAA , P 241. 

 . 29، ص1999يزو، جيري ويجانت، المحاسبة المتوسطة، تعريب أحمد حامد حجاج، دار المريخ، السعودية، دونالد ك  3
 .39خالد أمين عبد هللا، مرجع سابق ، ص   4
 .13 ، ص9111حسين القاضي، حسين دحدوح، أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية، مؤسسة الوراق، عمان،  5
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يث د على انتشاره يف أرجاء عديدة يف العامل، حهذا القانون أعطى دفع كبري ملهنة التدقيق، حيث ساع
، أين وجد التدقيق احملضن املالئم، 1882، مث إىل الواليات املتحدة األمريكية سنة 1881وصل إىل فرنسا سنة 

م، أما اسرتاليا فقد عرفت التدقيق 1912سنة  AICPAأين مت إنشاء املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 
 .1911، وفنلندا سنة 1902سنة ، كندا 1896سنة 

 إلى يومنا: 1900الفترة من  -4
أهم ما ميز بدايات هذه الفرتة هو انتشار واستعمال التدقيق يف مجيع أحناء العامل، واالجتاه حنو استعمال 

فين هو إبداء رأي  لتدقيقلاملراجعة االختيارية أي أسلوب العينات اإلحصائية يف التدقيق، وأصبح اهلدف األساسي 
 لمؤسسة والنتائج املسجلة.لحمايد حول القوائم املالية ومدى سالمتها يف متثيل املركز املايل 

وجتدر اإلشارة إىل أنه على الصعيد العريب، كان ملصر فضل السبق حيث بدأت مزاولة املهنة فيها مبكرا 
 .1يه عدة تعديالت فيما بعد املنظم للمهنة، وقد أدخلت عل 1909دون تنظيم، حىت صدور القانون األول سنة 

مستمدة من قانون الشركات البيطاين،  1919كما كانت هناك تشريعات مهنية متقدمة يف العراق سنة 
مت استبداله بقانون الشركات  1958على سجالت املؤسسة حمل التدقيق، حىت سنة  االطالعبينت حق املراجع يف 

 العراقي.
ة لعشرين، تطورت مهنة التدقيق اخلارجي يف ظل فكرة انفصال امللكيويف بداية النصف الثاين من القرن ا

السابق  AAAعن اإلدارة، وتتضح أبرز مالمح هذا التطور يف مفهوم التدقيق الصادر عن مجعية احملاسبة األمريكية 
 الذكر.

منشورة حبث  AICPA2التابع للمعهد األمريكي للمحاسبني  ASBكما نشر جملس معايري التدقيق 
 منت مقرتحات لتطوير معايري أداء التدقيق وإيصال نتائجه إىل املهتمني.تض

وهبذا فخالل النصف األول من القرن احلايل حتول هدف التدقيق إىل تقرير ما إذا كانت البيانات )القوائم( 
يل يف هناية الفرتة ااملالية تعب بصورة صحيحة وعادلة عن نتائج العمليات يف الفرتة اليت أعدت عنها أو عن املركز امل

 .3بعدما كان هذا اهلدف وقائي حبت وينحصر يف اكتشاف األخطاء والغش والتالعب أو االختالس

                                                 
 .19عبد هللا، مرجع سابق، ص خالد أمين  1

2 Auditing standards board, the auditor’s standard report, exposure draft of a proposed statement on auditing standards AICPA, Feb, 1987, P 

87. 
 . 31د.أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص  3
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وقد عملت املنظمات املهنية، هيئات األوراق املالية، األكادمييني واملهنيني يف العديد من الدول على تطوير 
ملالية، وقد مت ارجي القانوين واحتياجات مستخدمي البيانات امعايري التدقيق لتحقيق التوازن بني مسؤولية املدقق اخل

 .1التوصل إىل هذا التوازن من خالل ما يعرف بالتقرير النمطي
مل يكن له صيغة  1917ولقد مر التقرير النمطي يف الواليات املتحدة األمريكية بعدة مراحل، ففي سنة 

 ثل حقيقة املركز املايل ونتائج األعمال.موحدة، وكان مبثابة شهادة بأن البيانات املالية مت
أصدرت هيئة األوراق املالية نشرة عدلت فيها تقرير املدقق ليكون "رأي" مبدى التزام  1932ويف سنة 

 بدال من "شهادة". GAAPاملنشأة مببادئ احملاسبة املتعارف عليها 

لقانونيني وتضمن مسؤولية من طرف اجملمع األمريكي للمحاسبني ا 1939تقرير منطي سنة  وأصدر أول
 2007املدقق عن رأيه يف أن البيانات املالية متثل بعدل املركز املايل ونتائج األعمال، وقد توالت التعديالت إىل سنة 

: "تقرير املدقق املستقل" وهذا من طرف جملس معايري التدقيق والتأكيد 700أين صدر معيار التدقيق الدويل املعدل 
ث مت تطوير منوذج التدقيق النمطي من حيث احملتوى لتضمني ما يعرف بفجوة االتصال، ، حيIAASBالدويل 
 ISAومت مراجعة املعايري الدولية للتدقيق . املعدل 700يبني النموذج املعدل وفقا ملعيار التدقيق الدويل  23 وامللحق

 15قيق القوائم املالية املنتهية يف لتدخل حيز التطبيق لتد 2216اليت مت مراجعتها سنة  خريةالنسخة األوإصدار 
 وسوف نتطرق إليه بشكل مفصل يف الفصل الثاين..وما بعد 2216ديسمب

 التطور التاريخي لمهنة التدقيق في الجزائر:
 ميكن إجياز أهم حمطات تطور املهنة يف الوطن يف مرحلتني أساسيتني:

 : 1988-1969المرحلة ما بين  -1
 31/12/1969واملؤرخ يف  69/107املهنة من خالل األمر التنفيذي  جتسدت أول املساعي لتنظيم

 :2منه ما يلي 39، حيث جاء يف املادة 1970املتعلق بقانون املالية لسنة 
"يكلف الوزير املكلف باملالية والتخطيط بتعيني حمافظني للحسابات يف الشركات الوطنية، املؤسسات العمومية ذات 

ية ي، ويف الشركات اليت متلك فيها الدولة أو هيئة عامة حصة يف رأمساهلا بغية ضمان انتظامالطابع االقتصادي والتجار 
 ونزاهة حساباهتا وحتليل حالتها األصولية واخلصومية".

                                                 
1 Holews, A.W & quermyer, w.s. 1975, auditing standards procedures, Richard D , Irwin Inc., P 104. 

 .33، ص 31/12/1969المؤرخة في  110رقم  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2



 يل العلمي للتدقيق وتكنولوجيا المعلومات التأص                    األولالفصل 

29 
 

حتديد مهام وواجبات حمافظ احلسابات يف  16/11/1970املؤرخ يف  70/173كما تناول املرسوم رقم 
قد أسندت مهمة حمافظي احلسابات يف مادته األوىل إىل موظفي الدولة، الذين املؤسسة العمومية وشبه العمومية، و 

  يتم تعيينهم من قبل وزير املالية من بني:
 .املراقبني العامني للمالية 
 .مراقيب املالية 
 .مفتشو املالية 
 .املوظفون املؤهلون من وزارة املالية بصفة استثنائية 

 أوكلت للمدققني املهام التالية: 
اقبة البعدية لشروط اجناز العمليات اليت يفرتض أن تكون هلا آثار اقتصادية ومالية على التسيري بصفة املر  -1

 مباشرة أو غري مباشرة.
 متابعة إعداد احلسابات واملوازنات أو الكشوفات التقديرية طبقا ملواصفات اخلطة. -2
دى مة والتحليلية للمؤسسة ومجعة مصداقية اجلرد وحسابات النتائج املستخرجة من احملاسبة العاامر  -3

 سالمتها.
 :ما يليوأهم ما مييز الفرتة 

حجمها  ومناملهنة، بسبب تزايد عدد الشركات الوطنية من جهة، و  هاتهعدم كفاية املوظفني املؤهلني ملمارسة  -1
 من جهة ثانية.

 حتكم اإلدارة يف معايري الدخول إىل املهنة. -2
، حيث أوكلت إليه مهمة 01/03/19801املؤرخ يف  80/05لقانون رقم إنشاء جملس احملاسبة مبقتضى ا -3

( من 39الرقابة على املؤسسات العامة اليت تستفيد من املساعدة املالية للدولة، فألغى هذا القانون صراحة املادة )
 اخلاص مبهنة حمافظ احلسابات. 70/173، وضمنيا املرسوم رقم 69/107األمر 

ى إثر إعادة هيكلة املؤسسات الوطنية يف مطلع الثمانينات، الشيء الذي أدى عل 80/05وجاء القانون 
إىل زيادة عددها مما دعى إىل استعمال تعددية يف وظيفة الرقابة، من خالل إنشاء عدة هيئات ملراقبة املؤسسات، 

يئات سسات واهلمنها جملس احملاسبة الذي أعطي االختصاص اإلداري والقضائي ملمارسة رقابة شاملة على املؤ 

                                                 
 .1507 ص 01/03/1980المؤرخة في  43الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  1
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( 05واجلماعات اليت تسري األموال العمومية أو تستفيد منها مهما كان وضعها القانوين، وقد جاء يف املادة رقم )
 أن:

"جملس احملاسبة يراقب خمتلف احلسابات اليت تصور العمليات املالية واحملاسبية، أين تتم مراقبة صحتها  
 وقانونيتها ومصداقيتها".

 :1988بعد  المرحلة ما -2
املؤرخ يف  88/01ته السنة مهمة بالنسبة لتطور املهنة ألهنا متثل تاريخ صدور القانون اتعتب ه

، فحرر هذا القانون « EPE »املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية  12/01/1988
اضي، وهذا ما التبعية اليت كانت مالزمة هلا يف امل املؤسسة العمومية من كل القيود اإلدارية والبريوقراطية املتأتية من

 دعا إىل ضرورة تأهيل املراجعة اخلارجية مبا ميكنها من مواكبة هذا التغيري ومزاولة الرقابة على املؤسسات.
ويعد منط املؤسسات قبل هذا التاريخ هو سبب تأخر مهنة مراجعة احلسابات يف اجلزائر وهذا لعدم احلاجة  
 امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، واحتكار الدولة للحياة االقتصادية.هلا يف ظل 

نتيجة هلذا القانون تتالت النصوص لتغطية النقص يف اإلطار التشريعي والقانوين للمهنة، فصدر القانون 
والذي يعتب أهم قانون حول شخص حمافظ احلسابات،  20يف اجلريدة الرمسية رقم  27/04/1991يف  91/08

املؤرخ يف  96/136ه، شروط تعيينه، حاالت التنايف، حقوقه ومسؤولياته، كما تناول املرسوم التنفيذي رقم مهام
 قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب، حمافظ احلسابات، واحملاسب املعتمد.   15/04/96

هنة اخلبري ، واملتعلق مب2010جوان  29املؤرخ يف  01-10وجتدر اإلشارة أنه حديثا، صدر القانون 
، حيث ألغى هذا القانون مجيع 42احملاسب، حمافظ احلسابات، واحملاسب املعتمد، وهذا يف اجلريدة الرمسية رقم: 

، وإلغاءه بالكامل بعد صدور النصوص التطبيقية هلذا 08-91األحكام املخالفة له السيما القانون 
 .21-12و 25-21يبني االختالف بني القانون  20لحقاملالقانون.

يف اجلريدة الرمسية رقم  2011فيفري  02يف  11/32إىل غاية  11/24كما صدرت املراسيم التنفيذية 
لغرفة الوطنية حملافظي ادد فيها تشكيل اجمللس الوطين للمحاسبة، للمصف الوطين للخباء احملاسبني، ، حيث حت07

 احلسابات، واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين.
 : خصائص التدقيقيالثان المبحث

ملنطلق يف املبادئ كي تكون احيث األمهية، األهداف، الفروض و  سيتم التطرق إىل أهم ما مييز التدقيق من
 هذا البحث. 
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 المطلب األول: أهداف وأهمية التدقيق.
 يتهه األهداف يف القرنني املاضيني، باإلضافة إىل أمهاتونتناول يف هذا املطلب أهداف التدقيق وتطور ه

 بالنسبة ملختلف املستخدمني.
 أوال: أهداف التدقيق

لقد صاحب تطور املهنة تطورا كبريا يف أهدافها، ومدى التحقق والفحص واالعتماد على نظام الرقابة 
 ه التطورات يف اجلدول التايل:اتالداخلية، وميكن تلخيص ه

 تطور أهداف المراجعة والمضمون: 2الجدول 
 أهمية الرقابة الداخلية مدى الفحص الهدف من المراجعة الفترة
 عدم االعرتاف هبا مفصل اكتشاف التالعب واالختالس 1850قبل 

 اكتشاف التالعب واالختالس - 1850-1905
 األخطاء الكتابية -

 عدم االعرتاف هبا مفصل

 حتديد مدى سالمة وصحة القوائم املالية - 1905-1933
 اكتشاف التالعب واألخطاء -

 بعض)مفصل
 (الختباراتا

 اعرتاف مبدئي وسطحي

 حتديد مدى سالمة وصحة القوائم املالية - 1933-1940
 اكتشاف األخطاء والتالعب -

 بداية االهتمام هبا مراجعة اختبارية

 اهتمام وتركيز قوي مراجعة اختبارية حتديد مدى سالمة وصحة القوائم املالية 1940منذ 
« Primordiale » 

 Lionel collins, gerard valin, op-cit, p 19المصدر: بتصرف  

 1كما أضيفت أهداف عامة للتدقيق أمهها:
مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف، ودراسة األسباب اليت حالت  -1

 دون الوصول إىل األهداف احملددة.
 مستهدفا منها. ما كانتقييم نتائج األعمال بالنسبة إىل  -2
 على اإلسراف من خالل حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة يف مجيع نواحي النشاط.القضاء   -3

 Lopaseلقاضيلويعتب للقضاء االجنليزي الدور الكبري يف تطور أهداف مهنة التدقيق، فالعبارة املشهورة 
ية قو  واليت تصنف املدقق بأنه: "كلب حراسة وليس كلب ذا حاسة شم 1896يف قضية خليج األقطان يف عام 

 2القتفاء آثار اجملرمني"

                                                 
 .19،ص 1973، دار النهضة العربية، القاهرة، د. متولي محمد الجمل، د. عبد المنعم محمود، المراجعة  1
 .36 د. أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص  2
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ته العبارة أن اهلدف األساسي ليس اكتشاف الغش واخلطأ وإمنا يظهر اخلطأ والغش تلقائيا عند اوتعين ه
( على أن 200قيام املدقق مبهنته، ولقد أكد هذا جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل يف معيار التدقيق الدويل )

ية أن يتمكن املدقق من التعبري عن رأيه حول ما إذا كانت البيانات املالية معدة ومن هدف التدقيق للبيانات املال
 1(IFRSمجيع جوانبها املادية طبقا إلطار معروف من التقارير املالية )املعايري املالية إلعداد التقارير املالية 

 ثانيا: أهمية التدقيق
التدقيق سبية واملالية، الذين يستخدموهنا الختاذ القرار، فإن أمهية التدقيق تعود على مستخدمي البيانات احملا

 ر املعلومات الناتج عن:طته البيانات لرتشيد القرار من خالل ما يعرف خباقيمة ه منيزيد 
 صعوبة الوصول املباشر للمعلومات. -1
 التحيز من قبل معد املعلومات. -2
 احلجم الكبري للمعلومات. -3
 تعقد املعلومات. -4

 ته العملية فيما يلي:االتدقيق لكل جهة هتتم هبوميكن حصر عملية 
 أصحاب رأس المال : "المساهمين أو المالك": -1

فهم يعتمدون بشكل كبري على تقرير املدقق الذي يعتب حلقة الوصل بينهم وبني املؤسسة ليطمئنهم على 
لس اإلدارة من ما جاء يف تقرير جم مدى دقة وصدق القوائم املالية يف التعبري عن املركز املايل احلقيقي، وعلى دقة

 معلومات.
على عكس ما كان سائدا يف السنوات األخرية حىت النصف األول من القرن العشرين أين كان املالك 

ا يعرف بامللكية ر ظهر مضيعرفون جيدا املديرين بل ويف أغلب األحيان هم أنفسهم املديرون فإنه يف الوقت احلا
 ة املؤسسة على عدد كبري من املالك.الغائبة، وهذا لتشتت ملكي

 المسيرون: -2
م أداء العاملني عليها ومتابعة تنفيذها وتقيي االسرتاتيجيةيعتمد املسريون يف رسم خططهم سواء التنفيذية أو 

 واكتشاف األخطاء اعتمادا كبريا على املعلومات احملاسبية واملالية اليت تتضمنها القوائم املالية.
 .2ملية التدقيق تزيد من نفعية القوائم املالية ويف مصداقية املعلومات الواردة فيهاوبالتايل فإن ع

 
                                                 

1  IFAC , IAABS, Handbook, op.cit. P 91. 
 .23 ، ص2007أمين السيد أحمد لطفي، التطورات الحديثة في المراجعة، الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  2
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 المستثمرون والبنوك: -3
ني يف دققة من طرف مهين حمايد ومستقل بالنسبة للمستثمرين احلاليني واحملتملتظهر أمهية القوائم املالية امل

وذلك لتتمكن من اختاذ القرار السليم باقتناء األسهم  1ملايلمعدالت رحبيتها واحتمال حتققها ومدى ازدهار املركز ا
 والتنازل عليها أو االحتفاظ هبا.

أما بالنسبة للبنوك فهي تستند إىل القوائم املالية املدققة يف منح القروض للمؤسسات، ويهمها أن تكون 
ة لتغطية الفوائد تكون األرباح كافيالوضعية املالية للمؤسسة جيدة، حبيث متثل قيمة املوجودات القرض املكتسب، و 

 املستحقة.
 إدارة الضرائب: -4

إن املصادقة على احرتام النصوص التشريعية والقانونية واملبادئ احملاسبية تعطي ثقة يف حسابات املؤسسة 
 ضرييب.ديد الوعاء الأمام إدارة الضرائب ومن مث تعطي مصداقية للتصرحيات الضريبية والتأكد من سالمة حت

كما توجد جهات أخرى مثل املديرين واملوظفني هتتم بنتائج املراجعة حىت يتأكدوا من سالمة املركز املايل 
للمؤسسة والسيولة املتاحة، الشيء الذي يزيد من ثقتهم يف استمرارية التعامل االقتصادي معها واسرتجاع حقوقهم 

 يف املواعيد والتوسع يف التعامل معها.
زت الدولة على البيانات اليت تصدرها عملية التدقيق ملراقبة النشاط االقتصادي كذلك تعتمد بعض أجه

ورسم السياسات االقتصادية والتخطيط واإلحصاء ففي اجلزائر جند مثال: املركز الوطين للسجل التجاري 
CNRC الديوان الوطين لإلحصاء ،ONS. 

 واملستخدمني  ويعتبان ذا تأثري يف قرار املدققنيولقد أشار اإلطار الدويل لعملية التدقيق إىل مفهومني مهمني
 .2املقصودين على حد سواء ومها: األمهية النسبية، وخماطر عملية التدقيق

 أوال: األهمية النسبية
هي العوامل اليت ميكن أن تؤثر على قرارات املستخدمني املقصودين، أي  فعلى املمارس إدراك وتقدير ما

 أن هلا أمهية نسبية.
حيدد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مجع األدلة، ومن مث تقييم ما إذا كانت معلومات املوضوع خالية  فهو

 من األخطاء اجلوهرية اليت من شأهنا أن تؤثر على قرار املستخدمني.
 ويبقى تقدير األمهية النسبية بالنسبة للعوامل الكمية والنوعية أمر يعود حلكم املمارس.

                                                 
 . 13، ص2001راهيم طه عبد الوهاب، أصول المراجعة، األبعاد العلمية ومعايير التطبيق، الطبعة األولى، مكتبة الجالء الجديدة، مصر، يحيى حسين عبيد، إب 1
 . 38د. أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص 2
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 التأكيدثانيا: مخاطر عملية 
ويقصد به خماطر قيام املمارس بالتعبري عن استنتاج غري مناسب عندما تكون معلومات املوضوع مبنية 

 بشكل غري صحيح، ويشمل ذلك: 
املخاطر يف عمليات تقدمي التقارير املباشرة حيث تعرض معلومات املوضوع يف استنتاج املمارس فقط مثال  -1

 ية يف مجيع النواحي اجلوهرية بناءا على مقاييس جلنة محاية التنظيمات اإلدارية"احلكم على فعالية الرقابة الداخل
(COSO.") 
يتعرض كذلك املمارس إىل أخطار أخرى ليست كجزء من خماطر التدقيق وتتمثل يف خماطر التعبري عن استنتاج  -2

ضاة أو املقاة الناجتة عن وخماطر من اخلسار غري مناسب عندما ال حتتوي معلومات املوضوع عن أخطاء جوهرية 
 الدعاية العكسية أو األحداث األخرى النامجة عن موضوع صدرت حوله تقارير.

لذلك فإن مستوى خماطر عملية التأكيد )التدقيق( احملدودة مما هو يف عملية التدقيق املعقولة بسبب 
فإن اجلمع  يف عملية تدقيق حمدودة االختالف يف طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات مجع األدلة، باإلضافة إىل أنه

بني طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مجع األدلة كاف على األقل ليصل املمارس إىل مستوى تأكيد ذو معىن كأساس 
 لشكل سليب من التعبري.

 وميكن حصر خماطر عملية التدقيق بالعناصر التالية:
 مخاطر وجود أخطاء جوهرية: -1

 تتكون من:
ة: وتعين حساسية معلومات املوضوع خلطأ جوهري، بافرتاض عدم وجود أساليب رقابة املخاطر الذاتي -أ

 خاصة بذلك.
ينه ميكن منعه أو اكتشافه وتصحيحه يف ح والميكن أن حيدث  اخماطر الرقابة: وتعين أن خطأ جوهري -ب

لذايت لنظام ا من خالل أساليب الرقابة الداخلية، ويبقى هناك دوما بعض خماطر الرقابة بسبب التحديد
 الرقابة الداخلية. 

 مخاطر االكتشاف -2
العناصر يف االعتبار حسب ظروف  هاتهويأخذ كل  ،أي أن املمارس ال يكتشف خطأ جوهريا موجودا
 املهمة، وطبيعتها إذا كانت عملية تأكيد معقولة أو حمدودة.
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خالل تدقيق  فاهية للمجتمع منباإلضافة لذلك يوجد دور اجتماعي ملهنة التدقيق ويتمثل يف حتقيق الر 
البيانات املالية األمر الذي يساعد املؤسسات على احلصول على التمويل من خالل األسهم أو السندات أو القروض 

 )ختفيض تكلفة رأس املال(.
 المطلب الثاني: فروض ومبادئ التدقيق

 ميكن القول بأن أهم الفروض واملبادئ تدور حول ما يلي: 
 تدقيقأوال: فروض ال

قاعدة تحظى بقبول عام وتعبر عن التطبيق العلمي وتستخدم في حل نوع الفرض بأنه " kohler 1يعرف 
 ".معين من المشاكل أو ترشيد السلوك

  2وميكن تلخيص أهم فروض التدقيق فيما يلي:
 قابلية البيانات المالية للفحص: -1

البيانات  حص الوثائق والسجالت للتأكد منويعتب فرض أساسي ألن عملية التدقيق ترتكز أساسا على ف
 واملعلومات املوجودة فيها، فمن دون فحص من البديهي أن ال يكون هناك معىن للتدقيق.

 وينبع هذا الفرض من املعايري املستخدمة لتقييم جودة املعلومات احملاسبية املتمثلة يف:
 المالءمة: -1-1

علومات ت وبني القرار حمل الدراسة فاملعلومات املالئمة هي تلك املويقصد هبا وجود ارتباط منطقي بني املعلوما
 .3القادرة على إحداث تغيري يف اجتاه القرار

 4كما متكن املعلومات احملاسبية املالئمة مستخدميها من:
 تكوين توقعات عن النتائج اليت سوف ترتتب عن األحداث املاضية، احلاضرة، أو املستقبلية. -
عات احلالية أو إحداث تغيري فيها، أي أن املعلومات املالئمة تؤدي إىل تغيري درجة التأكد بالنسبة تعزيز التوق -

 للقرار حمل الدراسة.
 تقييم نتائج هذه القرارات اليت بنيت على هذه املعلومات. -
 
 

                                                 
 . 50ص د.أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، 1
 .09، ص2003ات، ديوان المطبوعات الجامعية، طواهر محمد التهامي، صديقي مسعود، المراجعة وتدقيق الحساب  2
 . 199، ص1990عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، مكتبة دار السالسل، الكويت،  3
ة للدراسات ه، جامعة عمان العربيراووحة دكتطاهر شارف يوسف القشي، مدى فعالية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة اإللكترونية، أطر 4

 . 48، ص2003العليا، األردن، 
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 قابلية الفحص: -1-2
احل ، وتعارض مصاحلهم مع مصاهمصدر إعدادو مستخدمي املعلومات  اهلوة بنيوتنبع أمهية هذا املعيار من 

معدي تلك املعلومات وبني مصدر إعدادها ازدادت أمهية هذا املعيار وكذلك احلال بالنسبة للتعارض يف املصاحل 
 بينهما.
 البعد عن التمييز: -1-3

 ويعين تسجيل احلقائق بطريقة عادلة وموضوعية. 
 القابلية للقياس: -1-4

خالل حتويل املعلومات األقل فائدة إىل معلومات أخرى أكثر فائدة فالقياس الكمي يضيف املنفعة من 
 نتيجة للعمليات احلسابية.

 :عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المدققين ومصلحة إدارة المشروع -2
بل هناك تبادل منفعة بينهما فاإلدارة تستعمل املعلومات املالية اليت قام املدقق بفحصها وأبدى رأيه حوهلا 

اذ القرار، فتستفيد من املعلومات اليت تتم مراجعتها أكثر من تلك اليت يتم مراجعتها، وهذا يدعوا إىل وجود يف اخت
 .1 تكامل وتعاون بني اإلدارة واملدقق اخلارجي حىت يساعد ويسرع عملية التدقيق

 تواطئية: خلو القوائم المالية أو أية معلومات أخرى تتقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو -3
إن املدقق غري مسؤول عن عدم اكتشاف األخطاء والتالعبات اليت مت التواطؤ فيها خاصة عند تقيده مبعايري 

 . 2التدقيق املتفق عليها 
هذا ال ينفي عنه مسؤولية اكتشاف األخطاء الواضحة عن طريق بذل العناية املهنية الالزمة، وليس له أي 

 . 3م به ومل يتمكن من اكتشافهعذر يف حالة عدم الفحص الذي قا
 وجود نظام سليم للرقابة الداخلية: -4

فوجود نظام متني للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث اخلطأ، وجيعل من املمكن إعداد برنامج التدقيق 
 بصورة ختفض من مدى الفحص واستعمال املراجعة االختيارية بدال عن املراجعة الشاملة.

 
 

                                                 
 .26، ص 2000عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون، أصول المراجعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  1
 . 46، ص2004الجزائر،  صديقي مسعود، نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة 2
 .29عبد الفاتح محمد صحن وآخرون، الرجع السابق، ص  3
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 :لمحاسبة المتعارف عليهاتطبيق مبادئ ا -5
ويؤدي إىل سالمة متثيل القوائم املالية للمركز املايل للمؤسسة ونتائج العمليات املنجزة من قبلها، وتعتب 

 سالمة القوائم املالية أو ال.على املبادئ احملاسبية هي املرجع للمدقق يف حكمه 
 كذلك في المستقبل:  العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون -6

سابات "استمرارية النشاط"، وإذا اتضح ملراجع احل الفرضية من أحد املبادئ احملاسبية الذي هو هاتهوتستمد 
أن مسريو املؤسسة يديروهنا بطريقة رشيدة وأن نظام الرقابة الداخلية سليم فيفرتض أن يستمر الوضع كذلك يف 

 لك.املستقبل، إال إذا وجد الدليل على عكس ذ
 يزاول مراجع الحسابات عمله كمدقق فقط: -7

يقوم هذا الفرض على أن مراجع احلسابات عليه التصرف يف حدود نطاق عمله، وذلك وفقا ملا متليه 
االتفاقية املبمة بينه وبني زبونه، على أن ال متس تلك االتفاقية مبعايري وقواعد املهنة وعلى رأسها االستقاللية 

 واملوضوعية.
 ستقاللية المدقق:ا -8

على الدفاتر والسجالت وطلب البيانات من اإلدارة، له احلق يف  االطالعألن املدقق يعتب حكما، فعند 
 إبداء الرأي املعارض يف تقريره.

 وميثل هذا الفرض احلجر األساسي يف عملية التدقيق، ويعتمد على نوعني من املقومات مها:
 خص املدقق وتكوينه العلمي وكفائتة وخبته العلمية.: وتتعلق بشالمقومات الذاتية -8-1
 : وهي ما تتضمنه التشريعات، وما تصدره اهليئات املهنية من أحكام وقواعد.المقومات الموضوعية -8-2

 ثانيا: مبادئ التدقيق
تفسري  ث تكون قادرة علىيإن املبدأ هو عبارة عن نتائج أو تعميمات مشتقة من مفاهيم وبديهيات حب

 جراءات والطرق احملاسبية املتبعة حقيقة يف التطبيق العلمي.اإل
ميكن تقسيم املبادئ العلمية للتدقيق إىل قسمني مبادئ الفحص، ومبادئ التقرير، حيث يعتبان الركيزتني 

 1األساسيتني يف عملية التدقيق:
 
 

                                                 
 . 52أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص د. 1
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 ميكن إجيارها فيما يلي:: مبادئ الفحص)التحقق( -0

 : قابيةمبدأ تكامل المعرفة الر  -1-1
ويعين اإلدراك التام بطبيعة نشاطات املؤسسة وآثارها الفعلية واحملتملة وعالقاهتا باألطراف األخرى، هذا من 

 جهة، ومن جهة أخرى معرفة احتياجات مستخدمي املعلومات املالية.
 :مبدأ الشمول في الفحص االختباري -1-2

ون اختبار العينة مناسب، ويشمل مجيع رغم أن الفحص االختباري عكس الشامل، ولكن جيب أن يك
 أهداف املنشأة الرئيسية والفرعية مع مراعاة األمهية النسبية.

 :مبدأ الموضوعية في الفحص -1-3
أي االبتعاد ما أمكن عن التقدير الشخصي، وذلك باالستناد إىل العدد الكايف من أدلة اإلثبات اليت تؤيد 

ال اخلطأ  واملفردات اليت تعتب ذات أمهية نسبية كبرية، واليت يكون فيها احتمرأي املدقق وتدعمه، خاصة يف العناصر 
 كبريا.
 مبدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية: -1-4

 أي فحص املناخ السلوكي للمنشأة، من نظام التسيري، املسؤولية، احلوافز، واملشاركة واالتصال.
 ميكن إجيارها فيما يلي:: مبادئ التقرير -2

 :كفاية االتصالمبدأ   -2-1
ويشري هذا املبدأ إىل أن تقرير املدقق جيب أن يكون أداة لنقل أثر العمليات االقتصادية للمؤسسة إىل مجيع 

 املستخدمني بصورة حقيقية.
 : مبدأ اإلفصاح -2-2

ملبادئ اويعين أنه على املدقق اإلفصاح عن كل معلومة من شأهنا أن تؤثر على داللة التقارير املالية، من تطبيق 
 الضعف يف نظام الرقابة الداخلية إن وجدت. طاقاحملاسبية، تغيري الطرق ون

 مبدأ اإلنصاف: -2-3
 يني.ني باملؤسسة سواء الداخليني أو اخلارجتمأي أن يكون حمتوى التقرير مراعيا لكل املرتبطني أو امله
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 مبدأ السببية: -2-4
فسرة تقرير جيب أن تكون مبنية على أسباب موضوعية وحقيقية ومأي أن كل التحفظات واملقرتحات املوجودة يف ال

 بوضوح.
 المطلب الثالث: أنواع التدقيق

ميكن تقسيم التدقيق إىل عدة أنواع وهذا حسب الزاوية اليت ينظر منها للتدقيق، ومن كل زاوية ميكن 
 استخراج العديد من األنواع نذكر فيما يلي أمهها:

 انونيأوال: من حيث اإللزام الق
 تدقيق اختياري.و  الزاوية إىل: تدقيق إجباري هاتهينقسم التدقيق من 

 التدقيق اإلجباري: -1
وهو التدقيق اليت يلزم القانون القيام به، ويعاقب املؤسسات اليت ال متتثل له، ويؤخذ هذا النوع يف أغلب 

 715ه يث ينص القانون التجاري يف مادتدول العامل حيث تلتزم شركات األموال هبا، كما هو احلال يف اجلزائر، ح
 1على ما يلي:  1993أفريل  25املؤرخ يف  08-93يف املرسوم التشريعي رقم  4مكرر 

"تعني اجلمعية العامة للمسامهني مندوبا للحسابات أو أكثر ملدة ثالث سنوات، ختتارهم من بني املهنيني 
 ."املسجلني يف جدول الصف الوطين للخباء احملاسبيني..

ديد املادة بتعيني حمافظ للحسابات لعهدة تدوم ملدة ثالث سنوات قابلة للتج هاتهفتلتزم شركات األموال يف نص 
 مرة واحدة.

من نفس القانون على "يعني القائمون باإلدارة األولون وأعضاء جملس املراقبة  609كما نصت املادة 
 2اسية".األولون ومندوبو احلسابات األولون يف القوانني األس

واملؤسسات ذات الشخص الوحيد  SARLوجيدر الذكر بأنه مت استثناء الشركات ذات املسؤولية احملدودة 
دج من إجبارية تعيني 10.000.000اليت ال يتعدى رقم أعماهلا السنوي  EURLذات املسؤولية احملدودة 

 .ماثلةمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم امل 44حمافظ للحسابات، بنص املادة 
 التدقيق االختياري: -2

وهو تدقيق يتم دون إلزام قانوين، فهو يتم برغبة من إدارة املؤسسة أو أصحاهبا بغية االطمئنان على صحة 
 املعلومات املالية، وأهنا تعكس حقيقة املركز املايل للمؤسسة ونتائج األعمال.

                                                 
 . 198، ص2003القانون التجاري بمساعدة المصالح التقنية لوزارة العمل، الديوان الوطني لألشغال التربوية،  1
 .169، صلسابقالمرجع ا 2
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 ثانيا: من حيث مجال التدقيق
 تدقيق: تدقيق كامل وتدقيق جزئي.من هذا املنظور هناك نوعني لل

 التدقيق الكامل:-1
وهو الذي خيول للمدقق إطار غري حمدد للعمل الذي يؤديه ضمن العقد املبم بينه وبني زبونه، وال تضع 

 .1اإلدارة أو اجلهة اليت تعني املدقق أية قيود على نطاق جمال عمله 
ات بات من الضروري على املدقق أن يستعمل ونظرا للحجم الكبري للمؤسسات والعدد الكبري للعملي

أسلوب العينة لصعوبة التأكد عملية بعملية على أن يبدي رأيه الفين حول مدى سالمة القوائم املالية كاملة بغض 
 على مسؤوليته. االنظر عن العينة اليت مشلها فحصه، حيث تقع كلي

 التدقيق الجزئي: -2
 لتثبيتاتاعض العمليات أو البنود دون غريها، كتدقيق: املخزون أو يقتصر عمل املدقق يف هذا النوع على ب

 أو النقدية...إخل.
ويستعمل هذا النوع من التدقيق يف حالة وجود مؤشر ملشكل حمصور مسبقا من قبل املؤسسة تريد اكتشافه، 

 وحيصل املدقق على عقد كتايب يوضح بالتفصيل حدود مهمته، وبالتايل حدود مسؤوليته.
 : من حيث توقيت التدقيقثالثا

 نفرق فيه بني نوعني من التدقيق: التدقيق املستمر والتدقيق النهائي.
 التدقيق المستمر: -1

ويف هذا النوع تستوجب زيارة املدقق عدة مرات خالل السنة بشكل منتظم أو مفاجئ، ويستعمل خاصة 
 يف املؤسسات الكبرية.
 2ومن مزايا هذا النوع:

 نطاق الفحص نظرا لكفاية املدة الزمنية. إمكانية التوسع يف 
 .اكتشاف األخطاء والتالعبات مبكرا الشيء الذي يساعد على اختاذ اإلجراءات العالجية والوقائية 
 .زيارات املدقق املتكررة واملفاجئة ختلق لدى املوظفني شعورا بوجوب اليقظة واحليطة واالنتباه 

 3ال خيلوا أيضا من السلبيات ولعل أمهها:رغم األمهية الكبرية هلذا النوع إال أنه 

                                                 
 . 43خرون، مرجع سابق، صعبد الفتاح الصحن وآ 1
 بتصرف. 1، ص.2009حولي محمد، المراجعة المحاسبية في المؤسسة االقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة باتنة،  2

بتصرف. 1نفس المرجع السابق، ص   3  
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  إمكانية تشكل عالقة خاصة وصداقات بني موظفي املؤسسة واملدقق )ومساعديه( نتيجة للزيارات
 املتكررة للمؤسسة، مما يؤثر على حياد واستقاللية املراجع عند إبداء رأيه.

 هذا النوع من  الذي حيتاجه احتمال وقوع املراجع يف الروتني والتعب وامللل نتيجة للوقت لطويل
 التدقيق.

 التدقيق النهائي:-2
 وهو الذي يبدأ بعد انتهاء الدورة احملاسبية وكل عمليات اجلرد وإقفال الدفاتر.

ويناسب هذا النوع من التدقيق املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومن مزاياه أنه يتميز باخنفاض التكاليف 
ه أنه ال ميكن من إصدار حكم سليم، حيث أن اكتشاف األخطاء والتالعب نسبيا وقصر وقته، إال أنه يعاب علي

 بعد انتهاء السنة املالية قد يرتتب عنه عدم إمكانية معاجلته يف وقته. 
 رابعا: من حيث الفحص

 ينقسم التدقيق من حيث الفحص وحجم االختبارات إىل نوعني:
 التدقيق الشامل:-1

نوع ائق، املستندات، الدفاتر واحلسابات للتأكد من صحتها، وكان هذا اليف هذا النوع يتم تدقيق مجيع الوث
 سائدا يف القدمي أين كانت املؤسسات تتميز بصغر حجمها وحجم معامالهتا.

 .1ولإلشارة فإن هذا النوع يتطلب وقت وتكلفة كبريتني الذي حيرص املدقق على مراعاهتما
 التدقيق االختباري: -2 

دقيق جزء من الكل، حيث يقوم باختيار عينة من اجملتمع )الذي قد يكون جمموعة من يقوم فيها املدقق بت
 القيود أو العمليات أو الوثائق( وخيضعها لعملية الفحص ليصل إىل النتائج النهائية، مث يعممها على كل اجملتمع.

 درجة استحالة كبري إىلويسود هذا النوع من املراجعة يف املؤسسات الكبرية اليت يكون فيها عدد العمليات  
 فحصها ككل.

 2وجتدر الشارة إىل أن احلكم الصادر عن فحص العينة ال يناسب اجملتمع ككل، وهذا راجع إىل األسباب التالية:
 .عدم متثيل العينة املختارة ملفردات اجملتمع ككل 
 .عدم االعتماد على األدوات اإلحصائية املناسبة الختيار العينة 
 يف عملية معامل اجملتمع. األخطاء الواردة 

                                                 
 .44 عبد الفتاح صحن وآخرون، المرجع السابق، ص 1
 .30 طواهر محمد التهامي، مسعود صديقي، المرجع السابق، ص 2
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 ونقسمها إىل نوعني:: خامسا: من حيث الجهة التي تقوم بالتدقيق
 التدقيق الداخلي: -1

وهو عبارة عن عملية فحص لعمليات املؤسسة ووثائقها بواسطة موظف من داخل املؤسسة تابع لإلدارة العامة،      
 يتمثل دوره يف:

 رقابة الداخلية.التأكد من التطبيق احلسن إلجراءات ال 
 .التحقق من صحة البيانات احملاسبية واملالية لعمليات املؤسسة 
 القوانني والتشريعات. احرتام 
 .التأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية 

 التدقيق الخارجي:-2
وتتم من طرف جهة خارجية مستقلة عن إدارة املؤسسة ككل، ويقوم املدقق فيها بفحص البيانات والوثائق 

 لوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل إبداء رأي حمايد حول صحة وصدق املعلومات احملاسبية.ل
 وينقسم إىل ثالث أنواع من اخلدمات املهنية:

 الخدمات التصديقية -2-1
 يف هذا النوع يكون هناك ثالثة أطراف:

 : اجلهة املصدرة للبيانات املالية.الطرف األول
 ملدقق.: االطرف الثاني

 لبيانات املالية أو صاحب املصلحة.لاجلهة املستقبلة  الطرف الثالث:
 فيقوم املدقق بإبداء رأيه حول مدى إمكانية اعتماد الطرف الثالث على مزاعم الطرف األول.

 الخدمات غير التصديقية: -2-2
 بائية واإلدارية.ارات اجلتتميز بأهنا خدمات ثنائية األطراف، فهي بني املدقق وعميله مباشرة مثل االستش

 خدمات التأكيد المهني: -2-3
هدفها حتسني جودة املعلومات وذلك لصاحل طالب اخلدمة متخذ القرار، فهي بالتايل خدمة ثنائية األطراف 

 وتعتب أحدث خدمة مهنية انظمت لتشكيلة خدمات املدقق.



 يل العلمي للتدقيق وتكنولوجيا المعلومات التأص                    األولالفصل 

43 
 

ة وهذا حىت اف مثل اخلدمات التصديقياخلدمة لتصبح ثالثية األطر  هاتهوجيري العمل حديثا على تطوير 
البيانات حىت حينئذ  ملشيف القوائم املالية، لت احملتواتخاصة يف تناول جمال قاصر من املعلومات  اتتغلب على عيوهب

 غري املالية املتوفرة يف مصادر أخرى غري القوائم املالية.
 سادسا: من حيث نوع البيانات.

مليا منذ مدة. وميكن تقسيم التدقيق حسب هذا املنظور إىل ثالث يعتب تقسيما حديثا رغم وجوده ع
 أنواع:

 تدقيق البيانات املالية: -1
ويركز هذا النوع من التدقيق على مدى موضوعية البيانات املالية، استنادا إىل املعايري احمللية أو الدولية إلعداد 

 التقارير املالية.
 تدقيق االلتزام: -2

 النوع بفحص مدى االلتزام بالسياسات اإلدارية للمؤسسة، والقوانني واألنظمة. يقوم املدقق يف هذا
 التدقيق التشغيلي: -3

 ويتم فيه تدقيق مدى كفاية وفعالية املوارد البشرية يف حتقيق األهداف املسطرة من طرف اإلدارة.
 المطلب الرابع: معايير التدقيق

الف املمارسات بني املدققني، حيث أصدر املعهد ظهرت احلاجة إىل وضع معايري للمهنة بسبب اخت
قائمة بتسع معايري  1947سنة  ASBبواسطة جملس معايري التدقيق  AICPA1األمريكي للمحاسبني القانونيني 

، وهي نفس املعايري اليت تتبعها اجلزائر، حيث مت تقسيمها إىل 2أضاف املعيار العاشر 1954للتدقيق، ويف سنة 
 تلخيصها يف الشكل التايل: ثالثة أبواب ميكن

 
 
 
 
 

                                                 
1 AICPA , 1972, Statement of auditing standards « SAS » N 01 codification of auditing standard and procedures, AICPA, NY, sec 150-202. 

المصرية والدولية واألمريكية، الجزء األول، عبد الوهاب نصر علي، خدمات مراقب الحسابات لسوق المال، المتطلبات المهنية ومشاكل الممارسة العلمية في ضوء معايير المراجعة 2
 .41، ص 2001الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
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 : معايير التدقيق المتعارف عليها2 الشكل
 

 
 المصدر:

Ray whittington, kurt pany : principles of auditing, 12th edition, mc graw- hill, new 
 york . usa, 1998, p :37  

 "العامة"المعايير الشخصية  -1
ة خص املدقق، وعامة أحيانا أخرى ألهنا متثل مطالب أساسية للمهنبش اوتسمى بشخصية ألهنا تتعلق أساس

 قبل معايري العمل امليداين وإعداد التقرير، وهي ثالثة معايري:
 التأهيل العلمي والعملي: -1-1

جب أن عند املعتمدين عليه يف اختاذ القرار، وبالتايل فمن املستو كبريتني إن لرأي املدقق أمهية وموثوقية  
 شخص ذو كفاءة عالية من العلم واخلبة املهنية.يصدر عن 

فهي ختص التأهيل العلمي، فيجب أن يكون املدقق قد تلقى تكوين عال ملما فيه باجلانب احملاسيب، 
شاركة يف ني معلوماته من وقت آلخر عن طريق املياإلداري، القانوين، وفنون االتصال والتعامل واللباقة كما عليه حت

 رات العلمية املتخصصة.امللتقيات والدو 
لي فيجب على املدقق أن يضع تكوينه العلمي على امليدان حىت يرسخ مكتسباته مأما عن اجلانب الع

 األكادميية ويتعلم كيفية توظيفها على أرض الواقع وبتيسري يف املعاين املهنية.
 

معايير العمل 

 الميداني
معايير إعداد 

 القارير

معايير عامة 

 (الشخصية)

مدى اتفاق القوائم المالية  -1

مع مبادئ المحاسبة المتعارف 

 عليها

 مدى ثبات تطبيق المبادئ -2

 المحاسبية المتعارف عليها 

 .مدى كفاية اإلفصاح -3

إبداء الرأي اإلجمالي في  -4

 القوائم

التخطيط السليم لعملية -1

المراجعة واإلشراف على 

 .المساعدين

دراسة وتقييم نظام  -2

 الرقابة الداخلية

 .جمع أدلة اإلثبات -3

  :التأهيل الكافي للمدقق -1

 "التعليم"التأهيل العلمي  -أ

 "الخبرة"التأهيل العملي  -ب

 استقاللية المراجع وحياده  -2

 .بذل العناية المهنية الالزمة-3
 

 معايري التدقيق املتعارف عليها
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 االستقاللية والحياد: -1-2
 شف عن كل احلقائق يف تقريره للمالكني، ال يهادن، والفعلى املدقق أن يكون أمينا، نزيها، صادقا، ويك

جيادل، وال يداري وال يتأثر مبصلحة شخصية أو قرابة أو نفوذ، وال يغري قراره ورأيه نتيجة خصومة، وإمنا يبدي رأيه 
 .1الفاتالفين، العلمي، املوضوعي عن اقتناع ملا توصل إليه، وال يكتم أو حيرف أو يزيف ما يكتشفه من وقائع أو خم

 العناية المهنية الالزمة: -1-3
ويقصد هبا التزام املدقق مبستوى أداء معني وهذا حسب التشريعات والقوانني اليت حتدد مسؤوليته القانونية، 

 العناية املطلوبة.بواليت متثل احلد األدىن من االهتمام 
 معايير العمل الميداني -2

يف ثالثة  الشروع يف مهمة التدقيق والقيام بتنفيذها، وتتمثل وهي تلك املعايري اليت جيب أن تتوفر عند
 معايري:
 التخطيط واإلشراف: -2-1

فمن الواجب على املدقق قبل اخلروج من مكتبه والبدء يف عملية التدقيق داخل املؤسسة وضع خطة ترتجم يف شكل 
ول إىل تلك اليت تتبع من أجل الوص برنامج التدقيق، ويتضمن هذا البنامج األهداف الواجب حتقيقها واخلطوات

األهداف، وكذلك متابعة وتقييم التقدم الذي مت يف اخلطة، وميكن تلخيص العناصر اليت تساعد يف جناح ختطيط 
 عملية املدقق فيما يلي:

 .مجع املعلومات األولية حول املؤسسة موضوع الفحص يف الزيارة األولية 
  واإلمكانيات املادية والبشرية املطلوبة.التخطيط للمدة اليت تستغرقها املهمة 
 .ختطيط املهمة بإشراك إدارة املؤسسة ملعرفة ما تنتظره من عملية التدقيق 
 .إشراك املدققني املساعدين يف وضع برنامج العمل 
 ( تقسيم املهام عليهم وتنظيمهمAuditeurs seniors & Auditeurs juniors.) 
  عملية التدقيق.املتابعة وتقييم األداء والتقدم يف  

 
 
 

                                                 
 .32، ص11، العدد26ة، عمان، المجلد صادق الحسني، استقالل المراجع دراسة تحليلية مقارنة في ضوء المعايير الدولية والتشريعات المنظمة للمهن، مجلة دراسة العلوم اإلداري 1
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 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية: -2-2
يعتب نظام الرقابة الداخلية ذلك النظام الداخلي الذي تضعه املؤسسة ليفصل يف خطوات وإجراءات أي 
عملية، وتقسيم املهام بني املوظفني حبيث يراقب كل واحد منهم عمل اآلخر، وهو ما يقلل من احتمال اخلطأ 

 ان أو االختالس.والنسي
وكلما كان هذا النظام جيدا يف هيكله وحمرتما يف تطبيقه من قبل املوظفني، كلما نقص العبء على املدقق 

 اخلارجي، ومكنه من استعمال أسلوب العينات يف مهمته.
 : 1تاليةلويقوم املدقق بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل جتميع املعلومات عن املؤسسة بالوسائل ا

 الوصف الكتايب لنظام الرقابة الداخلية. -1
 استخدام خرائط التدقيق لوصف نظام الرقابة الداخلية. -2
 إعداد قوائم االستقصاء عن نظام الرقابة الداخلية. -3

 و بعدها، يقوم املدقق بإعداد ورقة عمل تتضمن:
 نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية. -1
 داخلية.نقاط القوة يف نظام الرقابة ال -2
 التوصيات املقرتحة للمؤسسة حمل التدقيق. -3

 النتائج التالية: دراستهويرتتب على 
 توسيع إجراءات التدقيق. -0
 اختصار إجراءات التدقيق. -2
 االعتماد على أعمال املدققني الداخليني. -1

 جمع األدلة الكافية والمالئمة: -2-3
قدم إىل حكم معني عن موضوع غري مؤكد، فهو ي إن الدليل أو القرينة هو كل ما يعتمد عليه الفرد للوصول

 .2البهان ويساهم يف تكوين االعتقاد السليم وإصدار احلكم ملطلوب والقائم على أسباب موضوعية
وبالتايل فإن هذا املعيار ينص على ضرورة احلصول على أدلة كافية ومالئمة تكون أساس يعتمد عليه املدقق 

واطؤ م املالية للمؤسسة ويف نفس الوقت ملواجهة أي اهتمام ينسب إليه باإلمهال أو التيف التعبري عن رأيه حول القوائ
 يف إعداد تقرير مظلل.

                                                 
 .72 لسيد أحمد لطفي، المرجع السابق، صأمين ا 1
 .88 ، صمرجع سابقحسين القاضي، حسن دحدوح،  2
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 ز الشخصي.يحا خاليا من التيويكون الدليل كافيا ومالئما إذا كان مقنعا، ملموسا، قابل للقياس وموضوع
 ات.قظة، االستفسار واملصاداألدلة من خالل العناية، املالح هاتهوميكن للمراجع احلصول على 

 معايير إعداد التقرير -3
يعتب التقرير آخر حلقة من حلقات مهمة التدقيق، حيث ميثل املنتج املادي واألساسي واملتضمن خالصة 

 رأي املدقق إىل كافة املستخدمني.
طوات مهمة لتفصيل يف خ، سنكتفي بذكرها يف هذا املوضع وسنتناوهلا با1وتضم معايري إعداد التقرير أربع معايري

 التدقيق يف الفصل الثالث.
التقرير ما إذا كانت القوائم املالية معدة وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة عموما  حجيب أن يوض -1
« GAAP .» 
جيب أن يبني التقرير بأن تلك املبادئ مطبقة بثبات وجتانس من فرتة ألخرى أو اإلشارة إىل عكس  -2

 ذلك.
 رير ما إذا كان اإلفصاح عن املعلومات يف القوائم املالية قد مت بطريقة كاملة.جيب أن يبني التق -3
 جيب أن يتضمن التقرير رأي املدقق عن القوائم املالية كوحدة واحدة.  -4

 : القواعد العامة التي تنظم المهنةالثالثالمبحث 
ضبطه  ور املنتظر منه، وجبنظرا للدور احلساس الذي يلعبه التدقيق يف عامل األعمال، وحىت يؤدي الد 
 بقوانني. 

 المهنة أخالقيات: المطلب األول
للتدقيق بالنسبة لكل املستعملني، ومع تعارض مصاحل بعضهم البعض، أضحى من  ةنظرا لألمهية الكبري 

الضروري وجود إطار ينظم املهنة ويضع نوع من الرقابة على ممارسيها حىت ال يرتك اجملال هلم لتوجيهها حسب 
رون إن)قضية  2000ائهم، ولكي يضبط قواعد السلوك املهين واألخالقي لعملية التدقيق، وقد أكدت فضائح سنةآر 

nronE وورد كومWorld Com:2( ضرورة ذلك، وجاءت هذه القواعد يف البنود التالية 
و تقصري يف أ كل ممارسة للمهنة بالشكل الذي يرضي مجيع األطراف، وبدون مسؤولية من شأنه أن يصبح تواطؤ  -

 ممارسة هذه املهنة.
 هي دراسة حلجم األخالق عند اختاذ القرار. -

                                                 
 .08 ، ص2000يوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق لنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1
 .69 ، ص20، العدد 2007سبة، مجلة التواصل، منشورات جامعة باجي مختار عنابة، ديسمبر جاوحدو رضا، حقائق حول أخالقيات األعمال في المحا 2
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 جناز صبور بني املثالية والعامل احلقيقي.إهي فن  -
آداب وسلوك املهنة يف نفس الوقت املثالية يف احلياة الشخصية واملثالية يف احلياة االجتماعية املرتمجة يف العمل  -

 له بتحديد قواعد العمل. الذي يقوم به، واليت تسمح
فآداب وسلوكيات املهنة هي حجر األساس يف كبح رغبات األنانية لدى املدقق، وهي كما أشار اجملمع 
األمريكي للمحاسبني القانونيني تتضمن مخسة مفاهيم أو مبادئ أخالقية جيب على األعضاء املمارسني االلتزام هبا 

 1ها ومصداقيتها ووحدهتا على املستوى العاملي وهي:من أجل الرفع من شأن املهنة وتعزيز وجود
 .االستقالل واملوضوعية 
 .القدرة واملعايري الفنية 
 .املسؤوليات اجتاه العمالء 
 .املسؤوليات اجتاه الزمالء مزاويل املهنة 
 .املسؤوليات واألعمال األخرى 

 : االستقالل والموضوعية -1
 االستقالل: -1-1

ستقالل مبدأ من مبادئ التدقيق، وغياب استقاللية املدقق يؤدي إىل خماطر قد كما سبق وأن أشرنا فإن اال
 2هتدد املهنة ككل ومنها:

 خماطر املراقبة الذاتية: أي أن يقوم املدقق بتقييم عمله بنفسه. -
 خماطر املصاحل الشخصية: أين يعمل املدقق باخلصوص على تعظيم رحبه يف تعامله مع زبونه. -
 ل: تكون عندما يدافع املدقق على مصاحل زبون معني.خماطر التمثي -
 خماطر عائلية: ملا تكون للمدقق عالقات عائلية مع الزبون. -
 خماطر التحرش: عندما تكون استقاللية املهنة مستهدفة من خالل التهديدات واإلغراءات. -

 الموضوعية: -1-2
 أو كتم ته متجاهال لضغوط اآلخرين وأن ال يقوم بتغيريفعلى املدقق أن ال يكون متحيزا ألي جهة خالل قيامه مبهم

 3احلقائق.

                                                 
 .145 عبد هللا هالل، سمير الصبان، مرجع سابق، ص1
 .75جاوحدو رضا، المرجع السابق، ص 2

3 José Bouaniche, éthique de l’auditeur, revue de l’institut français d’audit interne IFAI, mars 2006, p 16. 
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 :القدرة والمعايير الفنية -2
رأيه بالكفاءة  أنه ال يستطيع إكماهلا وإبداءبوتعين القدرة أن ال يقوم املدقق بقبول مهمة التدقيق، يف حني يشعر 

ملصادقة ر احلالة الصحية للمهين، وأن ال يتحمل ااملهنية املطلوبة، وهذا سواء بسبب نقص الكفاءة، والوقت أو تدهو 
 على قوائم مالية غري متماشية مع املبادئ احملاسبية.

 :المسؤوليات اتجاه العمالء -3
 فعلى املدقق االلتزام مبعايري السلوك املهين يف تعامله مع طاليب خدماته، وتشمل:

 األمانة:  -3-1
ة وعدم يف طرح القضايا، واالستقامة يف احلياة املهنية واخلاصوتعين املصداقية يف عرض احلقائق، والصدق 

 الغش.
 النزاهة: -3-2

 .1وتعين أن رغبة املهين يف تقدمي خدمات مثالية تفوق رغبته يف حتقيق مصلحته الشخصية 
فمزاول املهنة جيب عليه أن يكون ملتزما بتقدمي خدمة تؤثر مصلحة العميل على مصلحته اخلاصة، وأن 

 ستعدا لتقدمي اخلدمة عندما يطلب منه ذلك حىت إذا اقتضى األمر التضحية ببعض االمتيازات الشخصية.يكون م
 المحافظة على سرية البيانات: -3-3

فعلى املدقق عدم اإلفصاح عن أية معلومة سرية قام باكتشافها نتيجة ملمارسته أعمال الفحص، مثل 
ل: اجلمعية ومات داخل املؤسسة مثلاجلهات املستفيدة من املع صفقات وعقود املؤسسة، ولكن يستثين من السرية

 العامة، إدارة املؤسسة، أو خارجها أمام مصلحة الضرائب أو وكيل اجلمهورية....اخل.
 األتعاب المشروطة: -3-4

فهذا النوع من األتعاب مينع منعا باتا على املدقق ألنه يؤدي به إىل اخلروج على املوضوعية، ويقصد 
عاب املشروطة األتعاب اليت يرحبها املراجع بعد اجناز مهمة معينة على شروط عدم استالمها إال بعد الوصول باألت

 إىل نتائج معينة )تكون كشرط(.
 طريق احملكمة ال تعتب شرطية. نوميكن اإلشارة إىل أن األتعاب اليت ميكن حتديدها ع

 : وتتضمن العناصر التالية:المسؤولية اتجاه الزمالء -4

 
                                                 

 .60 ، ص1998محد الفيومي، عوض لبيب، أصول المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر،   1
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 التعاون: -4-1
وتعين تبادل أعضاء املهنة املعارف الفنية فيما بينهم، فاخلصوصية والسرية حول التطورات العلمية ال تصح 

 بني زمالء املهنة.
 ويتجسد ذلك بتنظيم امللتقيات والدورات التكوينية وهذا حتت إشراف اهليئات املهنية.

 التأييد: -4-2
وطرف خارجي،   عضاءاألزرة بعضهم البعض يف حالة نشوب نزاع بني أحد جيب على مزاويل املهنة تأييد ومؤا

 كما على املهين أن يتحاشى أي تصرف من شأنه اإلضرار بسلطة زميله أو إضعافها.
 عدم المزاحمة: -4-3

فعلى املدقق عدم عرض خدماته على عمالء زمالئه، وأن ال يقبل حىت بطلب العمالء خلدماته على حساب 
 زمالئه.

 طلب الثاني: مسؤوليات المدققالم
األساس القانوين ملسؤولية املدقق وهذا باختالف املراحل اليت مر هبا التدقيق،  وجهات النظر حولاختلفت 

 1وميكن التمييز بني مرحلتني أساسيتني:
 المرحلة األولى: المدقق موظف في المؤسسة

، فكان املدقق يقدم خدماته حسب طلب النظرة عندما كان التدقيق مدمج مع احملاسبة هاتهوقد سادت 
العمالء فيقدم أحيانا خدمات حماسبية، وخدمات تدقيق أحيانا أخرى، حيث كان ينظر إليه على أنه موظف يتلقى 

الفكرة وذلك  تههاتعليمات من اإلدارة وتنتهي مسؤوليته يف حدود العقد املبم مع املؤسسة، وما لبث أن سقطت 
 .مع ظهور شركات املسامهة

 المرحلة الثانية: المدقق وكيل عن المساهمين
بدأت هذه املرحلة مع ظهور نظرية الوكالة، والتطور الذي شهدته مسؤولية املدقق، فأصبح وكيل عن اجلمعية 

 العامة للمسامهني حيث يتم تعيينه بقرار منها.
ينهما، أي لوال السببية ب لعالقةلدقق فإنه يفرتض بالضرورة أن يكن هناك خطأ ضرر وعند ذكر مسؤولية امل

 . 2اخلطأ ملا كان الضرر
 وتنقسم أساسا مسؤولية املدقق إىل قسمني: مسؤولية قانونية )مدنية وجزائية( ومسؤولية مهنية:        

                                                 
 .108حسين القاضي، حسين دحدوح، مرجع سابق، ص  1

2 Benmansour med el bachir : commissariat aux comptes, séminaire par le conseil de l’ordre national. Hôtel l’Aurassi. Avril 2006, P 7. 
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 املسؤولية القانونية: -1
ونية ننظرا للدور احلساس الذي يلعبه املدقق، بات من الضروري تقنني مسؤوليته، وتنقسم املسؤولية القا

 "القضائية" بدورها إىل مسؤولية مدنية وجزائية.
 المسؤولية المدنية: -1-1

 :  08/91من القانون رقم 45من القانون اجلاري، واملادة  14مكرر  715تنص املادة 
وهنا طاء اليت يرتكبعن األخ ،"حمافظو احلسابات يعدون مسؤولون مسؤولية مدنية اجتاه الشركة موضوع املراقبة أو اهليئة

أثناء تأديتهم مهامهم، ويتحملون بالتضامن سواء اجتاه الشركة أو اهليئة أو اجتاه الغري األضرار النامجة عن خمالفة 
أحكام املادة، وال يكونون مسؤولني مدنيا عن املخالفات اليت يرتكبها القائمون باإلدارة أو أعضاء جملس اإلدارة 

 .1يرهم للجمعية العامة أو لوكيل اجلمهورية رغم إطالعهم عليها"حسب احلالة، إىل أن يكشفوا عنها يف تقر 
وبالتايل فنص املادة يشري أن املدقق مسؤول اجتاه طرفني، الطرف األول هو املؤسسة فهو مسؤول عن أي 

 تقصري يف أداء مهمته، تقدمي معلومات غري كافية يف التقرير أو عدم الكشف عن املخالفات للجمعية العامة.
 لطرف الثاين فهم الغري )مسامهني، بنوك...اخل( وكل املتضررين. أما ا

 المسؤولية الجزائية: -1-2 
 على ما يلي: 08-91من القانون  52ويقصد باجلزائية "العقابية"، حيث تنص املادة 

كل تقصري يف   هافظوا احلسابات واحملاسبون املعتمدون املسؤولية اجلزائية اجتاحم"ميكن أن يتحمل اخلباء احملاسبون و 
 . 2القيام بااللتزام القانوين" 

فاملدقق ميكن أن يكون هو املسؤول األول عن اخلطأ أو متواطئ، ففي احلالة األوىل يكون املدقق مسؤول مسؤولية 
 3جزائية عند قيامه باملخالفات اليت نص عليها القانون التجاري وهي:

 .08-91من القانون  54ملهنة: وهو ما نصت عليه املادة املمارسة غري القانونية وعدم احرتام شفافية ا -
 829دقق بالرغم من عدم املالئمات القانونية حسب املادة القبول عمدا أو املمارسة أو االحتفاظ بوظائف امل -

 من القانون التجاري.
من القانون  6مكرر  715عدم احرتام مبدأ االستقاللية وممارسة مهنة التدقيق يف احلاالت اليت ال جتوز )املادة  -

 اجلاري(.

                                                 
 .202 القانون التجاري، مرجع سابق، ص1

2 Alain Mikol, les auditeurs financiers, édition d’organisation paris, 1999 ;p 105. 
 .656، ص  1991لسنة  20الجريدة الرسمية رقم  08-91القانون  3
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 من القانون التجاري. 830إعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشركة املادة  -
 من القانون التجاري. 830إخفاء السر املهين حسب املادة  -
 التجاري. من القانون  830عدم الكشف إىل وكيل اجلمهورية عن الوقائع اإلجرامية اليت علم هبا، حسب املادة  -
 املسؤولية املهنية -2

راجع يف حال 
ُ
إن املسؤولية املهنية أيضا ال تقل أمهية، فإن كانت املسؤولية القانونية )القضائية( هتدد امل

ارتكابه خطأ فادحا بالسجن والغرامات املالية فان املسؤولية املهنية تتوعده بالتوقيف املؤقت أو الشطب الكلي من 
 .جدول قائمة املهنيني

على املسؤولية التأديبية للمراجع اجتاه املنظمة الوطنية اليت ميكن أن ترتتب  08-91من القانون  53وتنص املادة  -
 عن خمالفته أو تقصريه يف القواعد املهنية واليت ميكن حصرها يف:

 .خمالفة والتنظيمات املهنية 
 .اإلمهال املهين 
 .السلوك املخالف لشرف املهنة 

 :اإلطار القانوني للتدقيق في الجزائرالمطلب الثالث 
، 27/04/1991املؤرخ يف  08-91مل يظهر اإلطار القانوين للمراقبة يف اجلزائر إال بعد صدور القانون 

 والذي حيدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة اخلبري احملاسب، حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد.
فألغى كل األحكام املخالفة له، السيما القانون  01029/06/2املؤرخ يف  01/10وصدر مؤخرا القانون 

 .2( أشهر06يف انتظار إلغائه بالكامل بعد إصدار النصوص التطبيقية يف أجل ال يتعدى ) 1 91/08
 07يف اجلريدة الرمسية رقم  27/01/2011ة يف ي( تسعة مراسيم تشريع09وكما كان مسطرا، مت إصدار )

 .02/02/2011املؤرخة يف 
 ط مهنة حمافظ احلسابات، ألن موضوع حبثنا يعتب من أحد وظائفه.انقعلى ركز وسوف ن

 أوال: تنظيم مهنة محافظ الحسابات في الجزائر
سوف نتطرق إىل تعريف شخص حمافظ  91/08الذي ألغى القانون  01/10استنادا إىل القانون 

 تحاق باملهنة.احلسابات، اخلصائص املهنية واملعنوية حملافظ احلسابات وشروط االل
 

                                                 
 .13ص  83المادة  11/07/2010في  المؤرخة 42الجريدة الرسمية رقم   01/10القانون  1
 . 13ص  81نفس القانون المادة : 2
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 تعريف حمافظ احلسابات -1
 حسب القانون التجاري -1-1

يف القانون التجاري املعدلة باملرسوم التشريعي رقم  4مكرر  715مت تعريف حمافظ احلسابات يف املادة 
  1كما يلي:  1993أفريل  25املؤرخ يف  93/08

نيني و أكثر ملدة ثالث سنوات ختتارهم من بني امله" تعني اجلمعية العامة العادية للمسامهني مندوبا للحسابات أ
وناب عنه الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات  2011املسجلني على جدول املصف الوطين )الذي مت حله يف مارس 

ة يالتابعة لوزارة املالية ( وتتمثل مهمته الدائمة باستثناء أي تدخل يف التسيري، يف التحقيق يف الدفاتر واألوراق املال
 " للشركة ويف مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها

كما يدققون يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلالة يف الوثائق 
ة، ناملرسلة إىل املسامهني حول الوضعية املالية للشركة وحساباهتا، ويصادقون على انتظام اجلرد وحسابات الشركة واملواز 

وصحة ذلك ويتحقق مندوبو احلسابات إذا ما مت احرتام مبدأ املساواة بني املسامهني وجيوز هلم أن يقوموا طيلة السنة 
 بالتحقيقات أو الرقابات اليت يروهنا مناسبة.

 كما ميكن استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجال.
حلسابات إال يف حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من وإذا مل تقم اجلمعية العامة بتعني مندويب ا

لشركة جوء إىل تعيينهم أو استبداهلم مبوجب أمر من رئيس احملكمة التابعة ملقر اللامندويب احلسابات املعينني، يتم 
 بناء على طلب من جملس اإلدارة أو جملس املديرين.

لفة بتنظيم بواسطة السلطة املك لالدخارتلجأ علنياً ميكن أن يقدم هذا الطلب كل معين ويف الشركات اليت 
 عمليات البورصة ومراقبتها.

 2010جوان  29المؤرخ في  10/01حسب القانون  -1-2
على ما يلي: " يعد حمافظ احلسابات يف مفهوم هذا القانون كل شخص ميارس بصفة  22نصت املادة 

ها صحة حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقت عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة املصادقة على
 لألحكام التشريعية املعمول هبا".

 على ما يلي: يطلع حمافظ احلسابات باملهام اآلتية: 23كما نصت املادة 

                                                 
 . 184ص  – 1993 –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –القانون التجاري  1 
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  يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا األمر
 املالية وممتلكات الشركات واهليئات. بالنسبة للوضعية

   يفحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون
 للمسامهني أو الشركات أو حاملي احلصص.

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

  يقيد شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة
 أو املسريين للشركة املعنية مصاحل مباشرة أو غري مباشرة.

 أن  تهومن طبيع اطلع عليه، يعلم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو
 يعرقل استمرار استغالل املؤسسة أو اهليئة.

  وختص منه املهام فحص قيم ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول هبا، دون
 التدخل يف التسيري.

 اخلصائص املهنية واملعنوية ملهنة حمافظ احلسابات  -2
 المؤهالت 2-1

 ساسية:أ ثالثة جماالتباملؤهالت التكوين النظري والتطبيقي، والذي يشمل املعرفة يف  ويقصد
 يف جمال احملاسبة وتقنياهتا وآليات التنظيم احملاسيب وكذلك التحكم يف جمال املراجعة. املعرفة-أ

لف أنواع املؤسسات تال القانوين، حيث يعرف حمافظ احلسابات مسؤوليته وحدود مهنته، وكذلك خماجمليف  املعرفة-ب
 والقوانني اليت تنظم كل نوع منها.

وم املماثلة، الضرائب املباشرة والرس )قانون وهلذا فعلى املراجع اإلحاطة بالقانون التجاري والقانون اجلبائي
م ققانون الضرائب غري املباشرة، قانون اإلجراءات اجلبائية، قانون التسجيل والطابع وكذلك قانون الضرائب على ر 

 ، اإلجراءات املدنية واإلدارية وقانون اإلجراءات اجلزائية.(األعمال
يف جمال التسيري واإلدارة، وهذا حىت يتمكن من فهم هياكل وتنظيمات املؤسسات ومراكز املسؤولية  املعرفة-ج

 والقرار.
 االستقاللية )التنافي( 2-2

 ثالثة زوايا : وميكن تفسري املسؤولية أو فهمها من عدة زوايا، نذكر منها
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 أ/ الزوايا األخالقية
  :1وتشمل ضرورة حتلي املراجع بالتايل

 .احلياد 
 .اإلخالص 
 .الشرعية املطلوبة 

 ب/ الزاوية المهنية
  2وشرعت فيها حاالت التنايف ملزاولة املراجعة يف املؤسسة :

لس مراقبة اء جملس املديرين وجماألقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبا يف ذلك القائمني باإلدارة وأعض -1
 الشركة.

القائمون باإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة أو أزواج القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين  -2
( من رأس مال الشركة وإذا كانت هذه الشركة نفسها 1/10أو جملس مراقبة الشركات اليت متلك عشر )

 ل هذه الشركات.( من رأس ما1/10متلك عشر )
أزواج األشخاص الذين يتقاضون حبكم نشاط دائم غري نشاط حمافظ احلسابات أجرة أو مرتب إما من  -3

 القائمني باإلدارة أو من أعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة.
األشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظائف حمافظ احلسابات يف أجل مخس سنوات  -4

 من تاريخ إهناء وظائفهم. ابتداء
األشخاص الذين كانوا دائمني باإلدارة وأعضاء يف جملس املراقبة يف أجل مخس سنوات ابتداء من تاريخ  -0

 إهناء وظائفهم. 
حاالت التفاين واملوانع لنفس اهلدف وهو حتقيق ممارسة املهنة بكل استقاللية  10/01كما حدد القانون 
 من هذا القانون ما يلي متنافيا مع املهنة:  64دة فكرية وأخالقية، واعتبت املا

 ات التجارية واملهنية.مهكل نشاط جتاري السيما يف شكل وسيط أو وكيل مكلف باملسا 
  لة خضوع قانوين.صكل عمل مأجور يقتضي قيام 
 ريكل عهدة إدارية أو عضوية يف جملس مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص عليها يف القانون التجاري غ 

لذلك تنص على ما يلي: " ميكن حملافظي  12/21من هذا القانون  46تلك املنصوص عليها يف املادة 
                                                 

 .24سمية رقمالجريدة الر –المادة الرابعة  –قانون أخالقيات مهنة محافظ الحسابات  – 15/04/1996المؤرخ في  136 – 96المرسوم التنفيذي رقم  1
 .185ص  -1999الجزائر –ديوان المطبوعات الجامعية  –القانون التجاري  6مكرر  715المادة  2
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احلسابات أن يشكلوا شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية حمدودة أو شركات مدنية أو جتمعات ذات 
مل ن حيمنفعة مشرتكة باستثناء األشكال األخرى للشركات ملمارسة مهنهم كل على حدى، شريطة أ

 الشركاء اجلنسية اجلزائرية".
 .اجلمع بني مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى نفس الشركة أو اهليئة 
 .كل عهدة برملانية 
 .كل عهدة انتخابية يف اهليئة التنفيذية للمجالس احمللية املنتخبة 

ة بصفة سابات مهام التعليم والبحث يف جمال احملاسبكما أشار القانون إىل أنه ال يتناىف مع مهنة حمافظ احل
 تعاقدية أو تكميلية.

 أيضا أنه مينع حمافظ احلسابات من: 65ونصت املادة 
 القيام مهنيا مبراقبة حسابات الشركات اليت ميتلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غري مباشرة. -
 اشرة أو باملسامهة أو اإلنابة عن املسريين.القيام بأعمال التسيري سواء بصفة مباشرة أو غري مب -
 قبول ولو بصفة مؤقتة مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري. -
 قبول مهام التنظيم يف حماسبة املؤسسة أو اهليئة املراقبة أو اإلشراف عليها. -
 ا.ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباهت -
 شغل منصب مأجور يف الشركة أو اهليئة اليت راقبها بعد أقل من ثالث سنوات من انتهاء عهدته.  -

 على ما يلي:  66كما نصت املادة 
من القانون التجاري ال ميكن  6مكرر  715" زيادة على حاالت التنايف واملوانع املنصوص عليها خصوصا يف املادة 

عنويني كمحافظي حسابات لدى الشركات أو اهليئات الذين حتصلوا منها خالل تعيني األشخاص الطبيعيني أو امل
 الثالث سنوات على أجور أو أتعاب أو امتيازات أخرى، السيما يف شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات".

إىل أعضاء شركات حمافظة  65و 64وتوسع نفس حاالت التنايف واملوانع وتلك املذكورة يف املادتني 
 ت.احلسابا

على أنه " مينع حمافظ احلسابات من القيام بأية مهمة يف املؤسسات اليت تكون  67وكذلك نصت املادة 
 له فيها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة ".

 فنصت على ما يلي: 68أما املادة 



 يل العلمي للتدقيق وتكنولوجيا المعلومات التأص                    األولالفصل 

57 
 

لسلطة نفس ا( للحسابات أو أكثر فإن هؤالء جيب أن ال يكونوا تابعني ل2" إذا استخدمت شركة أو هيئة حمافظنين )
 وأال تربطهم أية مصلحة وأال يكونوا منتمني لنفس شركة حمافظة احلسابات".

 " فقد نصت على أنه:69أما املادة "
" إذا أراد حمافظ احلسابات أن ميارس نشاط منافيا من األنشطة السالفة الذكر بصفة مؤقتة يتعني عليه طلب إغفاله 

( واحد من تاريخ بداية نشاطه، ومتنح جلنة االعتماد املوافقة 1اه شهر)من اجلدول لدى جلنة االعتماد يف أجل أقص
 إذا كانت املهمة اجلديدة للمهين ال متس بطبيعتها باملصاحل األخالقية للمهنة".

على ما يلي: " مينع حمافظ احلسابات من السعي بصفة مباشرة أو غري مباشرة لدى  70كما أشارت املادة 
 ".اختصاصاهتم القانونيةيفة تدخل ضمن الزبون لطلب مهمة أو وظ

كما مينع من البحث عن الزبائن بتخفيض األتعاب أو منح تعويضات أو اختيارات أخرى، وكذا استعمال 
 أي شكل من أشكال اإلشهار لدى اجلمهور.

 وتطبق هذه املوانع أيضا على الشركات أو التجمعات املمارسة للمهنة.
 يلي:جاء يف نصها ما  71أما املادة 

من  302و 301* يتعني على حمافظ احلسابات كتم السر املهين حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املادتني 
 قانون العقوبات.

* وخيضع لنفس االلتزامات حمافظ احلسابات املرتبص وكذلك مستخدمو "عمال" حمافظ احلسابات وكذلك الشركاء 
 يف شركات أو جتمعات حمافظة احلسابات.

 كما يلي:   72اءت االستثناءات للسر املهين يف املادة وج
 " ال يتقيد حمافظ احلسابات بالسر املهين يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون السيما:

 * بعد فتح حبث أو حتقيق قضائيني.
 * مبقتضى واجب اطالع اإلدارة اجلبائية على الوثائق املقررة.

 * بناءا على إرادة موكليهم.
ما يتم استدعاؤه للشهادة أمام جلنة االنضباط والتحكيم التابعة للمجلس الوطين للمحاسبة )وزارة * عند
 املالية(.

 :  ما يليحيث نصت على  73كما جاءت العقوبات يف املادة   
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  2.000.000دج إىل022.222" يعاقب كل من ميارس مهنة حمافظ حسابات بطريقة غري شرعية بغرامة من 
 دج.

 ( أشهر وسنة وبضعف الغرامة.6العودة يعاقب مرتكب املخالفة باحلبس ملدة ترتاوح بني ) ويف حالة -
ممارسا غري شرعي للمهنة كل شخص غري مسجل يف اجلدول أو مت توقيفه مؤقتا أو  74حيث اعتبت املادة  -

 لقانون.شطبه من اجلدول والذي ميارس أو يواصل يف أداء العمليات املنصوص عليها يف أحكام هذا ا
كما يعد ممارسا غري شرعي أيضا للمهنة كل من ينتحل صفة حمافظ للحسابات أو تسميات شركات حمافظة   -

 احلسابات أو أية صفة أخرى ترمي إىل خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات والتسميات.
 الزاوية المادية )األتعاب ( -ج

 سلم يلتزم به كلوهذا عن طريق  ،لقانونإن أتعاب حمافظ احلسابات كانت دائما حمددة عن طريق ا
 ون.املهني

 24لحقامل 04يف اجلريدة الرمسية  14/01/2007، ظهر سلم جديد يف 1994نوفمب  07فبعد سلم 
حيدد جماالت لعدد الساعات اليت يستغرقها حمافظ احلسابات وهذا حسب جمال قيمة التثبيتات حيث  يبني ذلك.

دج / للساعة تفتح جماالت لقيمة  500وبوضع معدل ساعي الستغالل للمؤسسة، يمها وإيرادات اغري املعاد تقي
 أتعاب حمافظ احلسابات.

ظهر املرسوم التنفيذي لوضع دفرت شروط لتعيني حمافظ احلسابات على أساسه،  27/21/2211ويف 
 1فصارت األتعاب عبارة عن مناقصة.

 شروط االلتحاق بالمهنة -3
من هذا القانون أنه  8ريا يف شروط ممارسة املهنة، حيث نصت املادة تغ 01/10لقد أحدث القانون 

 ملمارسة مهنة حمافظ حسابات جيب أن تتوفر الشروط التالية:
 أن يكون جزائري اجلنسية. -1
أن يكون حائزا على الشهادة اجلزائرية حملافظ احلسابات أو شهادة معرتف مبعادلتها ممنوحة من معهد  -2

لتابع للوزير املكلف باملالية أو املعاهد املعتمدة من طرفه. ويتم االلتحاق مبعهد التعليم التعليم املختص ا
املتخصص أو املعاهد املعتمدة يف طريق إجراء مسابقة للمرتشحني احلائزين على شهادة جامعية يف 

 االختصاص.

                                                 
 .23-99من المرسوم التنفيذي  9المادة  1 
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 أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية. -3
 حكم بارتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة.أن ال يكون قد صدر يف حقه  -4
أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأال يكون مسجال يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات )  -5

 يرسل طلب اعتماد إىل اجمللس الوطين للمحاسبة(.
 أن يؤدي اليمني القانونية أمام اجمللس القضائي.-6

فس القانون أنه "ال ميكن حملافظ احلسابات أن يسجل يف اجلدول ما مل يكن من ن 10كما نصت املادة 
 له عنوان مهين خاص".
 .أن حمافظ احلسابات ميارس نشاطه يف كامل اإلقليم الوطين 11وأكدت املادة 

 أنه يسند لكل حمافظ حسابات مكتب واحد يتوىل تسيريه حلسابه اخلاص وحتت مسؤوليته. 12وأضافت املادة 
جانفي حدد شروط ومعايري  27املؤرخ يف  31-11صوص مكتب حمافظ احلسابات، فإن املرسوم التنفيذي * وخب

 ملكتب حمافظ احلسابات وأمجلها فيما يلي:
 ( من هذا املرسوم تنص على ما يلي: 02املادة ) -

يف جدول الغرفة  ل"يلزم املرتشح ملمارسة مهنة حمافظ احلسابات بإثبات وجود حمل مهين عند إيداع طلب التسجي 
 الوطنية حملافظي احلسابات".

 ( بأن احملل ميكن أن يكون ملكا أو مستأجرا للمهين ملدة سنة على األقل.03وتفصل املادة ) 
 ( بأنه جيب أن تتوفر يف احملل املهين للشخص الطبيعي أو املعنوي شروط 04وتضيف املادة )

ا تقتضيه لمهين بتنفيذ مهامه يف أحسن الظروف حسب ماملساحة واملرافق الصحية والتجهيزات اليت تسمح ل
 العهدات املسؤول عنها.

 ( بأنه " جيب على املرتشح للمهنة سواء كان تنصبا طبيعيا أو معنويا، ألن 05كما نصت املادة )
يرفق طلب التسجيل يف اجلدول نسخة من عقد امللكية أو عقد إجيار احملل وكذا حمضر معاينة إثبات وجود 

 يعده حمضر قضائي". احملل
 ثانيا : تعيني حمافظ احلسابات

 أشكال: ثالثة حتت 10/01يتم تعيني حمافظ احلسابات حسب القانون التجاري والقانون 
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 التعيني يف النظام األساسي )عن طريق اجلمعية العامة التأسيسية(  -1
 08-93ة باملرسوم التشريعي رقم : ، واملعدل59 -75من القانون التجاري يف ظل األمر  609نصت املادة  -

 ومندوبو احلسابات األولون يف القوانني األساسية".... على أنه "يعني القائمون باإلدارة األولون 
من نفس القانون أنه " تثبت اجلمعية العامة التأسيسية تعيني واحد أو أكثر من مندويب  600كما نصت املادة   -

اجللسة اخلاص باجلمعية عند االقتضاء إثبات قبول مندويب احلسابات احلسابات كما جيب أن يتضمن حمضر 
 وظائفهم".

 التعيني عن طريق اجلمعية العامة العادية للمسامهني: -2
من القانون التجاري على أنه: " تعني اجلمعية العامة العادية للمسامهني مندوبا  4مكرر  75تنص املادة 

تارهم من بني املهنيني املسجلني على جدول الغرفة الوطنية حملافظي للحسابات أو أكثر ملدة ثالث سنوات، خت
 احلسابات".

: " تعني اجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت 10/01من القانون  26كما جاء يف نص املادة 
لني يف جدول جبعد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفرت الشروط حمافظ احلسابات من بني املهنيني املعتمدين واملس

 الغرفة الوطنية".
كيفيات تعيني حمافظي احلسابات على أساس دفرت شروط، ونوجزها   32-11وأضاف املرسوم التنفيذي 

 فيما يلي:
 ( من هذا املرسوم " خالل أجل أقصاه شهر بعد إقفال آخر دورة لعهدة حمافظ احلسابات يتعني على 03املادة )

املسري أو اهليئة املؤهلة إعداد دفرت الشروط بغية تعيني حمافظ أو حمافظي  جملس اإلدارة أو املكتب املسري أو
 احلسابات من طرف اجلمعية العامة".

 ( فنصت على ما جيب أن يتضمنه دفرت الشروط، 04أما املادة ) جزه فيما يلي:نو 
 ج.ر عرض عن اهليئة أو املؤسسة، وملحقاهتا احملتملة ووحداهتا وفروعها يف اجلزائر ويف اخلا -
ملخص املعاينات واملالحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة اليت أبداها  -

 ، وكذا حمافظ أو حمافظي احلسابات للفروع إذا كان الكيانعهدهتمحمافظ أو حمافظي احلسابات املنتهية 
 يقوم بإدماج احلسابات.

 التقارير الواجب إعدادها.العناصر املرجعية املفصلة ملوضوع مهمة حمافظة احلسابات و  -
 الوثائق اإلدارية الواجب تقدميها. -
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 منوذج رسالة املرتشح. -
 منوذج التصريح الشريف الذي يبني وضعية االستقاللية اجتاه الكيان طبقا ألحكام التشريعية. -
 منوذج التصريح الشريف بعدم وجد مانع حيول دون ممارسة املهنة. -
 قنية.املؤهالت واإلمكانيات املهنية والت -

من هذا املرسوم أن حمافظ احلسابات املرتشح يتحصل من الكيان عن ترخيص  05كما أشارت املادة 
 : ما يليعلى  باالطالعمكتوب لتمكينه من القيام بتقييم مهمة حمافظة احلسابات ويسمح له 

 .تنظيم الكيان وفروعه 
 .تقارير حمافظي احلسابات للسنوات املالية السابقة 
 حمتملة ضرورية لتقييم املهمة. معلومات أخرى 

على العناصر املذكورة أعاله يف عني املكان، دون نقل الوثائق أو بنسخها خالل أجل حيدده  االطالعيتم 
 دفرت الشروط.

 طالعهمامن نفس املرسوم أنه يلتزم حمافظ احلسابات ومساعدوه بالسر املهين عند  6كما أضافت املادة 
 كيان الذي يعتزمون إخضاعه ملهمة حمافظة احلسابات.على الوثائق وعلى وضعية ال

 فحددت ما جيب على حمافظ احلسابات توظيفه يف عرضه وذكرت ما يلي: 7أما املادة 
 .املوارد املرصودة 
 .املؤهالت املهنية للمتدخلني 
 .برنامج عمل مفصل 
 .التقارير التمهيدية اخلاصة واخلتامية الواجب تقدميها 
 آجال إيداع التقارير. 

أنه جيب أن تتوافق اآلجال والوسائل اليت جيب أن يرصدها حمافظ احلسابات للتكفل  08وأضافت املادة 
( سنوات مالية متتالية موافقة لعهدة 3باملهمة مع األتعاب املناسبة اليت تكون حمل تقييم مايل للمهمة ملدة ثالث )

 اليت مت على أساسها التقييم املبدئي.حمافظة احلسابات مع مراعاة احلفاظ على املعايري القاعدية 
فتبني أنه ميكن أن ترتتب على عدم احرتام االلتزامات من قبل حمافظ احلسابات املعني يف إطار  9أما املادة 

 العرض التقين العقوبات املالية املنصوص عليها يف دفرت الشروط.
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يني أو ترشح املهنيني كأشخاص طبيعتنص على أنه جيب أن حيدد دفرت الشروط إمكانية  10وكذلك املادة 
تقاللية كما  ومبدأ االسيفانأشخاص معنويني " شركات " كما جيب على اخلصوص توضيح إلزامية احرتام حاالت الت

يشرتط أن ال ينتمي املتعهدون املعنيون إىل نفس املكتب أو إىل نفس الشبكة املهنية طبقا لألحكام التشريعية املعمول 
 هبا.

على أنه يف حالة جتديد عهده حمافظ احلسابات املنتهية عهدته ال تلزم اهليئة أو املؤسسة  11ة ونصت املاد
 بإعداد دفرت الشروط جديد.

أنه جيب أن يتضمن دفرت الشروط كل التوضيحات اليت تسمح بتنقيط العرض  12وجاء يف نص املادة 
( 2/3ن )ه جيب أن ال يقل تنقيط العرض التقين عالتقين والعرض املايل من اجل اختيار حمافظ احلسابات. غري أن

 ثلثي سلم التنقيط.
نصت على أنه تقوم اهليئات واملؤسسات امللزمة بتعيني حمافظ حسابات أو أكثر بتشكيل جلنة  13واملادة 
 تقييم العروض.

قيام لحيث تقوم اللجنة بعرض نتائج تقييم العروض حسب الرتتيب التنازيل على جهاز التسيري املؤهل ل
 مبعاينتها وعرضها على اجلمعية العامة قصد الفصل يف تعيني حمافظ أو حمافظي احلسابات املنتقني مسبقا.

( مرات عدد حمافظي 3غري أنه جيب أن يعادل عدد حمافظي احلسابات املزمع استشارهتم على األقل ثالث )
 احلسابات املزمع تعيينهم.

حمافظ احلسابات املقبول رسالة قبول العهدة للجمعية العامة للهيئة ( على أنه يرسل 14وأخريا تنص املادة )
 ( أيام بعد تاريخ وصل استالم تبليغ تعيينه.8أو املؤسسة املعنية خالل أجل أقصاه مثانية )

أما إذا فشلت املشاورات أو مل تتمكن اجلمعية العامة من تعيني حمافظ للحسابات ألي سبب كان، يعني 
 ن طريق احملكمة.حمافظ احلسابات ع

 التعيين عن طريق المحكمة -3
 ( على ما يلي:4مكرر  715كما ذكر سابقا، نصت املادة )

" إذا مل يتم تعيني اجلمعية العامة مندويب احلسابات ، أو يف حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من 
ابعة ملقر الشركة أمر من رئيس احملكمة الت مندويب احلسابات املعينني، يتم للجوء إىل تعيينهم أو استبداهلم مبوجب

 بناءا على طلب من جملس اإلدارة أو جملس املديرين".
 ( تنص على ما يلي: 8مكرر  715وإضافة إىل ما تقدم، فإن املادة ) 
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( رأمسال الشركة، يف الشركات اليت تلجأ علنية 1/10" جيدر ملساهم أو عدة مسامهني ميثلون على األقل )
أن يطلبوا من العدالة، وبناء على سبب مبر، رفض مندوب أو مندويب احلسابات الذين عينتهم اجلمعية لالدخار، 

 ."العامة
وإذا متت تلبية الطلب، تعني العدالة مندوبا جديدا للحسابات، ويبقى هذا األخري يف وظيفته حىت قدوم 

 مندوب احلسابات الذي تعينه اجلمعية العامة.
 محافظ الحساباتثالثا : عهدة ومهام 

 العهدة -1
 . 1( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة3حتدد عهدة حمافظ احلسابات بثالث ) -
 ( سنوات. 3ال ميكن تعيني نفس حمافظ احلسابات بعد عهدتني متتاليتني إال بعد مضي ثالث ) -
تتاليتني، يتعني على حمافظ ( م2يف حالة عدم املصادقة على حسابات الشركة أو اهليئة املراقبة خالل سنتني ) -

 احلسابات إعالم وكيل اجلمهورية املختص إقليميا بذلك، ويف هذه احلالة ال يتم حتديد عهدة حمافظ احلسابات.
وهناك حالة خاصة متعلقة مبدة العهدة، وذلك يف حالة استخالف مندوب احلسابات للمندوب السابق، ألسباب  -

فإن تدخالت هذا األخري تكون حمدودة يف الوقت حيث ال ميكنه إال إكمال املدة املنع، االستقاللية، الرفض...اخل، 
 املتبقية للمندوب السابق.

 املهـام -2
 على أهم مهام حمافظ احلسابات وميكن إجيازها فيما يلي: 10/01من القانون  23نصت املادة  -
النسبة عمليات السنة املنصرمة وكذا ب يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج -1

 للوضعية املالية وممتلكات الشركات واهليئات.
يفحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات النسبية يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون  – 2

 للمسامهني أو الشركاء أو حاملي احلصص.
رقابة الداخلية املصادق عليها من جملس اإلدارة وجملس يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات ال – 3

 املديرين أم املسري.
يقدر شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقب واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا أو بني املؤسسات  – 4

 مباشرة. و غريواهليئات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة أو املسريين للشركة املعنية مصاحل مباشرة أ

                                                 
 .10/01من القانون  27المادة  1
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يعلم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه أو من طبيعته أن  -5
 يعرقل استمرار استغالل املؤسسة أو اهليئة.

 املهام فحص قيم ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول هبا، هوختص هذ
 دون التدخل يف التسيري.

من نفس القانون أنه " عندما تعد الشركة أو اهليئة حسابات مدجمة أو حسابات  24كما نصت املادة 
مدعمة، يصادق حمافظ احلسابات أيضا على صحة وانتظام احلسابات املدعمة واملدجمة وصورهتا الصحيحة وذلك 

 ".ات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرارعلى أساس الوثائق احملاسبية وتقرير حمافظي احلساب
 إعداد ما يلي: 25ويرتتب عن مهمة حمافظ احلسابات حسب املادة 

  تقرير املصادقة بتحفظ أو دون حتفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورهتا الصحيحة أو عند االقتضاء
 رفض املصادقة املبر.

 املدعمة أو احلسابات املدجمة عند االقتضاء. تقرير املصادقة على احلسابات 
 .تقرير خاص حول االتفاقيات املنظمة 
 .تقرير خاص حول تفاصيل أعلى مخس تعويضات 
 .تقرير خاص حول االختيارات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني 
 .تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات اخلمس األخرية ونسخة حسب السهم أو حسب احلصة االجتماعية 
  .تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية 
 .تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد حمتمل على استمرار االستغالل 

 حيث ترسل التقارير إىل اجلمعية العامة وإىل األطراف املعنية.
 كما يضيف القانون التجاري املهام التالية حملافظ احلسابات:

 ظ احلسابات استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجال.أنه ميكن حملاف 4مكرر  715نصت املادة  -
 (.13مكرر 715اطالع وكيل اجلمهورية باألفعال اجلنحية اليت اطلعوا عليها )املادة  -
من طرف جملس اإلدارة أو القائمون باإلدارة قبل مخسة  ةفحص مشاريع اإلدماج أو االنفصال وملحقاته املقدم -

من  750ى األقل من انعقاد مجعية الشركاء أو املسامهني املدعوين للنظر يف هذا املشروع )املادة وأربعون يوما عل
 القانون التجاري(. 
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 :إنهاء مهام محافظ الحسابات
 ميكن تقسيم أسباب توقف مهام حمافظ احلسابات إىل قسمني: 

 :األسباب العادية
ثالثة رير من اجلمعية العامة العادية عند هناية السنة الوهي ناجتة عن انتهاء عهدة حمافظ احلسابات، سواء تق

لعهدة حمافظ احلسابات، أو تلقائيا يف حالة عدم املصادقة على حسابات الشركة خالل سنتني متتاليتني وإعالم 
 وكيل اجلمهورية بذلك.

 كما تنتهي مهامه بشكل تلقائي بانتهاء العهدة الثانية على التوايل.
 :يةاألسباب االستثنائ

االستقالة: ميكن حملافظ احلسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، وجيب عليه أن يقدم 
  1إشعارا مسبقا مدته ثالثة أشهر ويقدم تقريرا عن املراقبات واإلثباتات احلاصلة.

يذ مهمته أو ففسخ العقد: ميكن أن تقدم اجلمعية العامة بفسخ عقد حمافظ احلسابات إذا وجد خطأ يف تن
لتدخله يف التسيري أو بسبب مانع جسدي وكذلك يف حال اختفاء أحد الطرفني يف العقد، ويتعلق األمر مبوت 

 حمافظ احلسابات أو احنالل الشركة حمل املراجعة )ولكن ليس بشكل آين(.
معينة أو هنائيا  ةباإلضافة إىل ذلك فإنه يفسخ العقد يف حالة تعرض حمافظ احلسابات إىل نزع االعتماد ملد

 قات قانونية من شأهنا أن تعرضه إىل عقوبة تأديبية.ارت خوهذا يف حال ارتكابه ال
 حقوق وواجبات حمافظ احلسابات

 يلي:  إن حملافظ احلسابات خالل أداءه ملهمة حقوق كما عليه واجبات حنصرها فيما
 ميكن إجيارها فيما يلي:: حقوق محافظ الحسابات  -0

 االطالعحق / 1
 يف أي وقت ويف عني املكان على السجالت احملاسبية واملوازنات واملرسالت االطالعاحلسابات كن حملافظ مي

 .10/01من القانون  31واحملاضر وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للمنظمة حسب املادة 
 حق احلصول على املعلومات والتوضيحات/ 2

رة واألعوان والتابعني للمنظمة كل التوضيحات واملعلومات وأن يقوم وميكنه أن يطلب من القائمني باإلدا
 .10/01من القانون  31بكل التفتيشات اليت يراها الزمة حسب املادة 

                                                 
 .10/01من القانون  38المادة  1
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كذلك أنه ميكن حملافظ احلسابات أن يطلب من األجهزة املؤهلة يف احلصول يف مقر   32كما تنص املادة 
 سات التابعة هلا.املنظمة على معلومات حول املؤسسة واملؤس

( ستة أشهر على األقل حملافظ احلسابات الوضعية احملاسبية 6ويقدم القائمون باإلدارة يف املنظمة كل )
 (.33للمنظمة )املادة 

 حق استدعاء اجلمعية العامة/ 3
ميكن حملافظ احلسابات استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجال، وهذا حسب ما نصت عليه 

 . 19مكرر  715من القانون التجاري واملادة  4مكرر  715ملادة ا
 حق املشاركة يف اجتماعات جملس اإلدارة/ 4

 لقغيتم استدعاء حمافظ احلسابات إىل اجتماع جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلالة، الذي ي
من القانون  12مكرر  715ادة حسابات السنة املالية املنتهية وكذا لكل مجعيات املسامهني، وهذا حسب امل

 التجاري.
 وميكن اعتبار هذا األمر حق، ويف نفس الوقت واجبا.

 ميكن إجيارها فيما يلي:: ب/ واجبات محافظ الحسابات
 السر املهين/ 1

ه من على معلومات املنظمة ال تعفي االطالعإن الصالحيات اليت مينحها القانون حملافظ احلسابات يف 
 ملهين، سوءا هو أو مساعديه أو مرتبصيه وهذا حفاظا على املؤسسة من منافسيها .واجب حفظ السر ا

 32-11من املرسوم التنفيذي  6وكذلك املادة  10/01من القانون  71ويف هذا السياق جاءت املادة 
 من قانون العقوبات. 302و 301بوجوب كتم السر املهين حتت العقوبات املنصوص عليها يف املادتني 

بأنه ال يتقيد حمافظ احلسابات بالسر املهين يف احلاالت املنصوص عليها قانونا  72ضافت املادة كما أ
 والسيما:

 .بعد فتح حبث أو حتقيق قضائيني 
  باإلدارة اجلبائية على الوثائق املقررة . االطالعمبقتضى واجب 
 . بناء على إرادة موكليهم 
 باط والتحكيم.عندما يتم استدعاءهم للشهادة أمام جلنة االنض 
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 /  توفري العناية الكافية2
 يلتزم حمافظ احلسابات بالعناية الالزمة باملهمة املوكلة إليه، وهذا من خالل النشاط التايل:

 . اإلحاطة باملعرفة الكافية حول املؤسسة بشكل عام 
 .دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية 
 لمهمة.توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة ل 
 .االستعمال اجليد لتقنيات التدقيق والفحص الشامل والدقيق 

 / اإلشراف الشخصي3
له يرغم إمكانية استعانة حمافظ احلسابات مبساعدين للقيام باملهمة فان املسؤولية تبقى على عاتقه اجتاه عم

 ل التدقيق(.)املؤسسة حم
 وتوجيه فريقه للعمل وفق ما هو متفقلذلك فهو مطالب باإلشراف على كل خطوة من خطوات املهمة، 

 عليه يف تغري الشروط وأن يكون على دراية مبستوى تقدم األشغال.
 / عدم التدخل يف التسيري4

تعتب مهنة حمافظ احلسابات مهنة حرة يتمتع فيها املهين باالستقاللية واحلياد يف إبداء رأيه حول الوضعية 
عكس يف تسيري املؤسسة حىت يتفادى االحنياز إىل إبداء صورة حمسنة لت لمؤسسة، وهذا يتناىف مع تدخلهلاملالية 

 حسن تسيريه. 
 المطلب الرابع: الهيئات المشرفة على المهنة

تولت وزارة املالية تسيري املهنة، حيث كانت هي السلطة اليت تتوىل منح االعتماد، تنظيم  1992قبل سنة 
 املهنة والوقوف عليها من كل النواحي.

ل العقدين األخريين تداولت هيئتني رئيسيتني مهمة اإلشراف على املهنة ومها : املصف الوطين )املنظمة الوطنية( خالو 
 للخباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، واجمللس الوطين للمحاسبة.

 مدين:لمحاسبين المعت/المصف الوطني )المنظمة الوطنية( للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات وا1
 91/08 من خالل القانون و... مت اإلعالن عن إنشاء املصف الوطين )املنظمة الوطنية( للخباء احملاسبني 

مت  ...و وبنص املادة اخلامسة منه، ويرأسه جملس املصف الوطين )املنظمة الوطنية( للخباء احملاسبني 1991لسنة 
، املعدل واملتمم 1992لسنة  92/20عمله باملرسوم التنفيذي رقم  اإلعالن عن تشكيله، اختصاصاته وقواعد

 الذي أضاف فيه عضوا ميثل وزارة املالية. 1997لسنة  97/458باملرسوم التنفيذي 
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 وتتمثل مهامه أساسا يف:
 تنظيم دورات وملتقيات تكوينية وتربصات يف اجملال احملاسيب واملايل. -
 .منح االعتماد ملن تتوفر فيهم الشروط -
 حتصيل االشرتاكات السنوية من املهنيني. -
 وضع جدول للمهنيني املمارسني. -
 محاية املصاحل املادية واملعنوية للمهنيني. -

 : CNC/ المجلس الوطني للمحاسبة 2
، حيث اعتب  96/318بنص املرسوم التنفيذي رقم  1996أنشأ اجمللس الوطين للمحاسبة التابع لوزارة املالية سنة 

ري ذو طابع وزاري ومهين مشرتك، مهمته األساسية هي البحث والتكوين يف اجملال احملاسيب واملايل كجهاز استشا
 وا فيه.ضوضبط املعايري احملاسبية، وكان رئيس جملس املصف الوطين ع

، مت اإلعالن عن إنشاء 11/24واملرسوم التنفيذي  10/01وبعد صدور القانون  2010ومؤخرا يف سنة  
للمحاسبة اجلديد ويتوىل سلطة اإلشراف على املهنة وتسيريها، ملغيا بذلك املنظمة الوطنية )املصف اجمللس الوطين 

، ويتوىل 1996وملغيا أيضا حىت اجمللس الوطين للمحاسبة القدمي املؤسس سنة  و...، الوطين( للخباء احملاسبني
ت واحملاسب املعتمد : اخلبري احملاسب، حمافظ احلسابامهام االعتماد والتقييس احملاسيب ومتابعة املهن احملاسبية الثالث 

 مستقلة كل واحدة عن األخرى.
على إنشاء جملس وطين للمحاسبة حتت  11/24واملرسوم التنفيذي  10/01من القانون  4وتنص املادة   

 حملاسبية.اسلطة الوزير املكلف باملالية، ويتوىل مهام االعتماد والتعيني احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهن 
 يرأس اجمللس الوزير املكلف باملالية أو ممثلة ويتشكل من :

 .ممثل الوزير املكلف بالطاقة 
 .ممثل الوزير املكلف باإلحصاء 
 . ممثل الوزير املكلف بالرتبية الوطنية 
  .ممثل الوزير املكلف بالتجارة 
 .ممثل الوزير املكلف بالتعليم العايل 
  املهين .ممثل الوزير املكلف بالتكوين 
  .ممثل الوزير املكلف بالصيانة 
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 . رئيس املفتشية العامة للمالية 
 .املدير العام للضرائب 
 احملاسيب لدى وزارة املالية.  سييقاملدير املكلف بالت 
  .ممثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر 
 .ممثل برتبة مدير عن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 
 حملاسبة. ممثل برتبة مدير عن جملس ا 
 ( أعضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للصف الوطين للخباء احملاسبني. 3ثالثة ) 
 ( أعضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات.3ثالثة ) 
 ( أعضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين.3ثالثة ) 
 ة.رهم لكفاءهتم يف جمايل احملاسبة واملالية ويعينهم الوزير املكلف باملاليثالثة أشخاص يتم اختيا 

جيب أن تتوفر يف ممثلي الوزراء على األقل رتبة مدير باإلدارة املركزية ويتم اختيارهم لكفاءاهتم يف اجملال 
 احملاسيب واملايل.

سنوات بناء على اقرتاح من الوزراء ( 6ويعني أعضاء اجمللس بقرار من الوزير املكلف باملالية ملدة ستة )
 أعاله. 2ويل اهليئات املذكورة يف املادة ؤ ومس

 (.2( كل سنتني)1/3وجتدد تشكيلة اجمللس بالثلث )
 ميارس اجمللس بعنوان االعتماد املهام التالية: 

  افظي حملاستقبال طلبات االعتماد والتسجيل يف جدول املصف الوطين للخباء احملاسبني والغرفة الوطنية
 احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين والفصل فيها.

 .تقسيم صالحية إجازات وشهادات كل املرتشحني الراغبني يف احلصول على االعتماد والتسجيل يف اجلدول 
 .إعداد ونشر قائمة املهنيني يف اجلدول 
 افقة.لف أصناف املهنيني وعرضها للمو استقبال ودراسة مشاريع قوانني أخالقيات املهنة املنجزة من خمت 

 وميارس اجمللس بعنوان التعيني احملاسيب باملهام التالية: 
 .مجع واستغالل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وتدريسها 
  حتقيق أو العمل على حتقيق كل الدراسات والتحاليل يف اجملال تطوير واستعمال األدوات واملسارات

 احملاسبية.
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  عيني احملاسبات.تاقرتاح كل اإلجراءات اليت هتدف إىل 
 .دراسة مجيع مشاريع النصوص القانونية املرتبطة باحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأهنا 
 .املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني املستوى يف جمال احملاسبة 
 لق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للتدقيقمتابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتع. 
 .متابعة تطور املناهج والنظم واألدوات املتعلقة باحملاسبة على املستوى الدويل 
 .تنظيم كل التظاهرات وامللتقيات اليت تدخل يف إطار صالحياته 

  وميارس اجمللس بعنوان تنظيم ومتابعة املهن احملاسبية باملهام التالية:
 .املسامهة يف ترقية املهن احملاسبية 
 .املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني مستوى املهنيني 
 .متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للتدقيق 
  ى الدويل.متابعة تطور املناهج والنظم واألدوات املتعلقة باحملاسبة على املستو 
 .تنظيم كل التظاهرات وامللتقيات اليت تدخل يف إطار صالحياته 

 وميارس اجمللس بعنوان تنظيم ومتابعة املهن احملاسبية املهام التالية:
 .املسامهة يف ترقية املهن احملاسبية 
 .املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني مستوى املهنيني 
 ظم واألدوات املتعلقة بالتكوين يف جمال احملاسبة على املستوى الدويل.متابعة تطور املناهج والن 
 .متابعة وضمان حتسني العناية املهنية 
 .إجراء دراسات يف احملاسبة وامليادين املرتبطة هبا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ونشر نتائجها 
  علقة هبذا مراجع أخرى متمساعدة هيئات التكوين يف احملاسبة من خالل تصور دعائم بيداغوجية و

 التكوين.
 .تنظيم أو املسامهة يف تنظيم ورشات التكوين مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة 
 رف املهنيني حتت تص عالقيام باألحباث املناسبة اليت تسمح بإعداد األدوات اجلديدة اليت توض

 احملاسبني.
 ه.على استدعاء من رئيس ابناء جيتمع اجمللس يف مجعية عامة مرتني على األقل يف السنة 
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  تتخذ اآلراء بأغلبية األعضاء احلاضرين، ويف حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس
 ا.حمرج
 .ميكن نشر تقارير اجمللس ودراساته وحتاليله وتوصياته بعد موافقة الوزير املكلف باملالية 

 ضاء اآلتية :وتنشأ لدى اجمللس الوطين للمحاسبة اللجان املتساوية األع
 جلنة تعيني املمارسات احملاسبية والواجبات املهنية. -     
 جلنة االعتماد. -     
 جلنة التكوين. -     
 جلنة االنضباط والتحكيم. -     
 جلنة مراقبة النوعية. -     

ملهنية الثالث هو الفصل بني التنظيمات ا 32إىل  11/24واملرسوم التنفيذي  10/01وأهم ما جاء به القانون 
وهي: املصف الوطين للخباء احملاسبني، الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، 

 ويرأس كل تنظيم جملس، ويف ما يلي عرض للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وجملسها.
 الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 

فإن الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات تتمتع بالشخصية املعنوية  10/01من القانون  14حسب املادة 
 وتضم األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املعتمدين واملؤهلني ملمارسة مهنة حمافظ احلسابات.

 تعد الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات جهاز مهين، وتكلف يف إطار القانون مبا يلي:
 ممارستها. السهر على تنظيم املهنة وحسن 
 .الدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليتهم 
 .السهر على احرتام قواعد املهن وأعرافها 
 ( من 2إعداد أنظمتها الداخلية اليت يوافق عليها الوزير املكلف باملالية وينشرها يف أجل شهرين )

 تاريخ إجراءها.
 .إعداد مدونة األخالقيات املهنية 
  تبطة هبذه املهن وحسن سريها.إبداء الرأي يف كل املسائل املر 
 .يسري الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات جملس وطين ينتخبه مهنيون كما ميكن إنشاء جمالس جهوية 
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  هذا  يفتعمل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات بالتنسيق مع الوزير املكلف باملالية الذي يعني
 دى اجمللس ممثال عنه.لالشأن 

 لوطنية لمحافظي الحساباتالمجلس الوطني للغرفة ا
( أعضاء منتخبني من اجلمعية العامة بني األعضاء املعتمدين واملسجلني يف جدول 9يتشكل اجمللس من )

 الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات.
( أعضاء يف اجمللس الوطين للمحاسبة بقرار من الوزير املكلف باملالية بناءا على اقرتاح رئيس 3يعيني ثالثة )

 س الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات.اجملل
 يكلف اجمللس على اخلصوص مبا يلي : 
 . إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وتسيريها 
  إقفال احلسابات السنوية عند هناية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة

 نفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة املالية املوالية.بكشف ت
  .حتصيل االشرتاكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة 
 .ضمان تعميم نتائج األشغال املتعلقة باجملال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها 
 .تنظيم ملتقيات متوين هلا عالقة مبصاحل املهنة 
 ة جهوية أو دولية متثل املهنة برتخيص من الوزير املكلف باملالية االخنراط يف كل منظم 
 .متثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدى اهليئات العمومية ومجيع السلطات وكذا الغري 
 .متثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدى املنظمات الدولية املماثلة 
 افظي احلسابات.إعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية حمل 

 قواعد السير 
 م املرتشحون املهنيون ترشحاهتم.ديق -
 يتم انتخاب أعضاء اجمللس عن طريق االقرتاع السري. -
 ( املنتخبون الذين حتصلوا على أكب عدد من األصوات.9يتم حتديد األعضاء التسعة ) -
 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.3مدة عهدة اجمللس هي ثالث ) -
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 : المنظمات المهنية الدولية والعربية المؤثرة في المهنة.5المطلب 
يوجد العديد من املنظمات غري احلكومية اليت هلا دور يف تطوير املراجعة سواءا على املستوى الدويل أو احمللي، نذكر 

 من أمهها: 
 :IFAC  للمحاسبين الدولي االتحاد/ 1

 املؤمتر قبل من رمسيا اعتمادها ومت ،1973 سنة متت يتال املبادرة نتيجة للمحاسبني الدويل االحتاد ظهر
 لدوليةا والتأكيد التدقيق معايري وإصدار وتعديل تطوير هي ومهمته ،1977 سنة ميونيخ يف للمحاسبني الدويل

ISAs املمارسة الدولية للتدقيقجلنة  وهذا من خاللIAPC جملس معايري التدقيق والتأكيد  واليت حتولت إىل
املعايري يف العديد من دول العامل وخاصة دول االحتاد األورويب  هاته، وانتشر اعتماد 2221سنة  IAASBالدولية 

 .1 وامتدت حىت لبعض الدول العربية
 مبجاالت IFAC ويهتم دولة 57 من مهنية حماسبية منظمة 75 عضوية تشمل أيضا خاصة منظمة ويعتب

 ويشمل العامل يف حملاسبةا مهنة وتنسيق تطوير إىل تؤدي اليت واألحباث عليمالت مثل األخرى، املهنية واجملاالت املراجعة
 جمال يف دولية عمل خطوط 3 بإصدار املراجعة تطبيقات جلنة قامت املثال سبيل وعلى جلان، 7 على اجمللس هذا

 : التالية املعايري بوضع االحتاد جلان قامت وقد ، مقرتحة مسودات 4 و املراجعة
 .التأكيد وخدمات للمراجعة دوليةال املعايري -
 .املعايري الدولية لرقابة اجلودة -
 .املعايري الدولية ألخالقيات املهنة -
 .معايري التأهيل الدولية -
 .العام القطاع يف الدولية احملاسبة معايري -

 : التالية اللجان قبل من االحتاد عمل برنامج ينفذ و
 .جلنة التعليم -
 .جلنة السلوك -
 .واإلدارية اليةامل جلنة احملاسبة -
 .جلنة القطاع العام -

 
                                                 

 رسالة، مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في األردن والوسائل التي تشجعهم على االلتزام بها : دراسة ميدانيةأشرف عبد الحليم محمود كراجة،   1
 .28ص  .3330،دكتوراه

http://thesis.mandumah.com/Record/181433
http://thesis.mandumah.com/Record/181433
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 :  IASB الدولية المحاسبة معايير مجلس/ 2
 احملاسبة ريمعاي جلنة هي الدولية احملاسبة معايري بوضع املكلفة اجلهة كانت 2001 حىت 1973 عام منذ

 العامل حول دوليةال احملاسبة معايري واضعي تشجيع هي هلا الرئيسية والداللة األساسي التوجه وكان IASC الدولية
 .واتساقها احملاسبة الوطنية معايري حتسني على

 . األهداف نفس على وسار ،2001 سنة IASBجملس إىل اللجنة وحتولت
 :AFAA العرب والمراجعين للمحاسبين العام االتحاد/ 3

 .ربالع واملدققني للمحاسبني ماتظومن نقابات من يتكون حيث الستينات، بداية يف وتأسس 
 املستوى ورفع املهنة ويرالعرب وتط املهنيني بني التعاون تعزيز إىل العرب واملراجعني للمحاسبني العام االحتاد يهدفو 

 .والدورات لتقياتامل تنظيم خالل من واملهارات املعارف وتبادل بينهم فيما التواصل خالل من وهذا ملمارسيها املهين
 :  ASCPAالقانونيين للمحاسبين العربي المجمع /4

 يف 1984 جانفي 12 بتاريخ رحبية غري حماسبية مهنية كهيئة القانونيني للمحاسبني العريب اجملمع تأسس
 العريب اجملمع"  اسم حتت 1994 فيفري 24 بتاريخ عمان يف رمسياً  تسجيله ومت. املتحدة اململكة -لندن مدينة

 " العرب للمحاسبني
 بعلم تقاءاالر  هبدف العريب الوطن يف احملاسبة مهنة قادة من عدد قبل من اجملمع تأسيس فكرة جاءت          

 إىل باإلضافة ة،العربي الدول جامعة يف األعضاء الدول نطاق على العالقة ذات األخرى واملواضيع والتدقيق احملاسبة
 كوسيلة عليهم ينملها اإلشراف معايري وتطبيق هلم احلماية وضمان للمحاسبني املهنية االستقاللية على احملافظة
 املستمر وتبادهلا والفنية ميةالعل املعلومات نشر وتسهيل تطوير إىل أيضاً  هدفي كما. والتدقيق احملاسبة مبهنيت لالرتقاء

 باإلضافة العلمية قاءاتوالل التدريبية والدورات والندوات واالجتماعات املؤمترات بعقد وذلك واملهنيني احملاسبني بني
 .واملهين العلمي بحثال تشجيع إىل

 والدويل، العريب يدينالصع على املهنية األوساط يف كبى مكانة القانونيني للمحاسبني العريب اجملمع اكتسب         
 بدأ فقد الدولية املهنية اتاملستوي ألعلى وفقا العريب العامل يف والتدقيق احملاسبة مهنيت بتطوير رسالته منطلق ومن

 املنتديات يف العرب لمحاسبنيل دور عن باحثاً  املهنتني هباتني املتعلقة والتشريعات القوانني مبراقبة نشأته منذ اجملمع
  الدولية،
 املؤهالت عن ستواهامب تقل ال اليت والعملية العلمية املؤهالت ذوي مبحاسبني العريب الوطن دعم على اجملمع ويعمل
 واحلديثة اجلديدة فاهيموامل األفكار ونشر وتطوير االقتصادية لألحداث مرةاملست املواكبة إىل باإلضافة املعروفة الدولية
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 مهنيت يف اعواإلبد التطور جماراة على والوسيلة القدرة ومنتسبيه أعضائه إكساب أجل من واألعمال املال عامل يف
 احملاسبة والتدقيق.

 عن لصادرةا النشرة مبوجب وذلك السبع يةالدول املهنية احملاسبية اهليئات ضمن من اجملمع صنف كما          
IAS Plus معتمد مهين عريب حماسب ملؤهل ودولياً  إقليمياً  بعداً  أضفى مما (ACPA.) 

  المبحث الرابع: اإلطار النظري لتكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات: 
قدم ول العامل هي التإن أهم مسة ملظاهر التطور احلديث والذي طغى على كل املظاهر األخرى يف جل د

 الكبري يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، حىت صارت متثل لوحدها معيار لقياس مدى التقدم ومواكبة العصر.
 المطلب األول: مفاهيم أساسية حول المعلومات

 ط هبا.أخرى ميكن أن ختل مصطلحات عدة وبني بينها البداية يف نفرق أن بد ال املعلومات مصطلح يتم فهم لكي
 تعريف المعلومات وأهميتها: -0

 ...واملعرفة البيانات ترتبط مبصطلح املعلومات عدة مصطلحات أخرى كاحلقائق،
 .1اإلنسانية القدرة به تسمح ما بقدر املالحظة طريق عن صدفة تبينت األشياء من جمموعة هي :الحقائق
 متثل جمردة عناصر فهي بعد ترتجم ومل تعاجل مل خام عناصر جمموعة ويطلق عليها أيضا املعطيات، وهي :البيانات

 مثل كمية تكون وقد األمحر اللون مثل نوعية تكون قد قياس أو مالحظة نتيجة مصدرها اخلام شكله يف حدث
 .2باملوضوعية  تتسم دوما وهي °25احلرارة  درجة

 القياس، أجهزة مثل وليةأ مصادر من استقائها مت اليت املعلومات من منظمة غري أجزاء هي كذلك البيانات
 أو داخل من عليها احلصول مت اخل،  ...والكتيبات والسجالت كالتقارير ثانوية مصادر ومن اخل ....األشخاص

 .3املؤسسة  خارج
بني  عالقة ال اليت اخلام واإلحصاءات احلقائق أو والرموز والكلمات األرقام عن تعب قد البيانات أن أي

 .من يستعملها سلوك أو فعل رد يف تؤثر وال حقيقي معىن أي هلا ليس أي بعد وتستخدم تقرأ ومل البعض، بعضها
 .املعلومات توليد أساس ألهنا للمنظمات بالنسبة مهمة فهي ذلك رغم ولكن

                                                 
 . 267ص  . 2009اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار المعلومات، تكنولوجيا الصيرفي، إدارة محمد 1 

2 Jean Yves Prax : le manuel du knowledge management :une approche de 2é génération, Dunod, paris، 2003, P 06. 
3 Jean Brilmon , Les Meilleurs Pratiques du Management , édition Dunod, Paris, 2003, P 444. 
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 جتمع واليت البديهية واملسلمات املرتابطة والبيانات والقيم واملعلومات اخلبات من جمموعة أهنا على تعرف :المعرفة
 واجلمع التجارب من واالستفادة التعلم احلكم، التقييم، على تساعد اليت املناسبة البيئة توفر كي البعض، بعضها مع
 .1واملعلومات اخلبات بني

 رسم املعلومات، ودمج حتليل يف ما شخص يتمتع هبا اليت والقدرات اإلمكانيات أهنا على كذلك وتعرف
 قدرة استنتاجيه قدرة حتليلية، قدرات أي املطروحة، للمشاكل حلول وإجياد اخلطط وضع االسرتاتيجيات،

 . 2وعفوية تلقائية بصورة األشياء ببعض القيام قدرة االستقاللية، اإلشراف، التحاور،
 المعلومات تعريف: أوال

 مت ت اليتالبيانا وليدة فهي القرارات الختاذ أساس لتكون هادفة بطريقة معاجلتها متت اليت البيانات هي املعلومات
 أو تغيري ستعمل على ومنظم صحيح بشكل ومعاجلتها وترتيبها تنظيمها إعادة مت ما وإذا معني موضوع عن مجعها
 أو أو املنظمات لألفراد بالنسبة سواء القرار اختاذ عملية يف تؤثر سوف وبالتايل لإلنسان املعرفية احلالة تعديل

  3اجملتمعات. 
نصبح  عادة فنحن به اإلحساس أو مساعه أو رؤيته ميكن أو ملسه ميكن شيئا تكون ال قد فاملعلومات وعليه

 .املوضوع ذلك يف املعرفية حالتنا على تغيري طرأ إذا ما مبوضوع أو ما بشيء علم على
هي  املعرفة وان .أخرى جهة من املعرفة ومبصطلح جهة، من البيانات مبصطلح مرتبط املعلومات فمصطلح

 الذين حيولون اآلخرين واملستخدمني القرار صناع قبل من املعلومات واستثمار الستخدام نهائيةوال اهلامة احلصيلة
 .معرفة إىل املعلومات

 والمعرفة بالبيانات المعلومات عالقة
 : التايل الشكل يف موضحة والبيانات باملعرفة املعلومات وعالقة

 
 
 
 
 

                                                 
  .93 – 9ص ،  2003عمان،  والتوزيع، للنشر الفاروق دار والترجمة، التعريف لخدمات توب تيب  :ترجمة جميع،لل المعلومات بالكويل، إدارة جون جامبل، بول 1 

2 Dominique Foray: L'économie de la connaissance, 3é édition, la découverte, paris, 2004, P 09. 
 . 11ص ، 2005األردن، عمان، ع،والتوزي للنشر أسامة دار ،المعلومات تكنولوجيا ، الجاسم جعفر 3 
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 .المعرفةو  والمعلومات البيانات بين العالقة : تصور 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .31 ص: ، 2007 األردن، عمان، ، املسرية دار ، اإلدارية املعلومات نظم : اجلنايب القادر عبد الدين عالء قنديلجي، إبراهيم عامر :المصدر
 

تزويدها  أو وصفها طريق عن وحتليلها ترمجتها عملية متت اليت ( املعطيات ) البيانات هي فاملعلومات إذن
 ميكن ترمجة حبيث معني غرض عن تعب ومصنفة منقحة بيانات على للحصول معني موقف أو ظرف أو مبجال إما

 :التالية باملعادلة ذلك
 الظرف + املعطيات = املعلومات

 وغرض ذلك وهدف ومعىن داللة ذات معلومات إىل تتحول وتصنيفها وترتيبها وتنقيحها البيانات معاجلة فعند
 : 1يف  وتتمثل البيانات، من املعلومات إلنتاج الالزمة العمليات وهي مراحل، عدة على مبرورها

 األحداث؛ أو العمليات على املرتقبة البيانات تسجيل -
 تسجيلها؛ وصحة البيانات صحة من التأكد -
 أو مناطق البائع أو السلعة حبسب املبيعات تبويب مثل للمستخدم معىن ذات تصبح حيث البيانات تبويب -

 ؛التوزيع

                                                 
1 Thomas Danenport, Laurence Prusak :working Knowledge; How Organisation manage , Harvard Business school Press , 2000, p 03. 

 المعرفة المعلومات

 قرارات /منتجات

معالجة بواسطة 

 الحاسوب

مصادر من داخل وخارج 

 المؤسسة

 البيانات

 وسائل وتكنولوجيا 

 معلومات واتصاالت
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 النشاط أو مستوى املنتجة السلعة رقم حسب السلعي املخزون كرتتيب مقدما حمدد ألساس وفقا البيانات ترتيب -
 املخزون؛ قيمة أو
 ؛...املتداولة أو الثابتة األصول األرصدة، و باجملاميع املراجعة ميزان مثل البيانات تلخيص -
 معىن؛ إلعطائها البيانات بعض على احلسابية املعاجلات بعض إجراء أي احلساب -
 إليها؛ احلاجة عند استدعاؤها ميكن حبيث البيانات ختزين -
 يكثر تداوهلا؛ ال اليت أو القدمية املخزنة البيانات استدعاء إمكانية أي السرتجاعها املخزونة البيانات تنشيط -
 بسيطة؛ وسائل باستعمال ملفات عدة نسخ عملية اإلنتاج )النسخ( أي إعادة -
 .صور خمتلفة يف النهائي للمستخدم املعلومات توصيل هو املعلومات لنظم النهائي فاهلدف التوصيل أو التوزيع -

 مرحلة من أول معلومات، إىل حتويلها طريق يف البيانات عليها متر اليت اخلطوات خمتلف لنا يوضح التايل، والشكل
  .القرارات اختاذ عملية يف مستعمليها فطر  من هلا النهائي االستخدام وهي مرحلة آخر إىل اجلمع
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 القرارات اتخاذ عملية في تستخدم معلومات التي إلى وتحويلها البيانات : جمع 4الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .75 ص: ، 2005 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار املعاصرة، املنظمات يف اإلدارية املعلومات نظم إدريس، الرمحان عبد :المصدر
 

متخذ  تساعد معىن ذات معلومات إىل لتتحول مراحل عدة على متر البيانات أن أعاله الشكل من يتضح
 .املنظمة أهداف حتقيق إىل يؤدي الذي املناسب التصرف اختيار يف القرار

 
 

اإلدارات  المنافسون الحكومة 

 ماليةال
وحدات  العمالء الموردون 

 األعمال

 جميع البيانات

 تبويب

 تصنيف

تشغيل 

 وتلخيص
 تخزين

 استرجاع

 توزيع

متخذ قرار 

 )أ(
متخذ قرار 

 )ب(

متخذ قرار 

 )ج(

 التصرف 

 أهداف ورسالة المنظمة
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 ثانيا: أهميتها
 حياتنا يف ألمهيتها نظرا املكاسب من جمموعة حتقيق إىل يؤدي املناسب الوقت ويف املناسبة املعلومات توفر إن

 1اآلتية:  النقاط يف أمهيتها تكمن حيث وجمتمعاتنا، وملؤسساتنا اخلاصة
 أي أو نشاط أي إجناح يف أساسي دور وهلا واجملتمع الفرد قرارات لتطوير ومطلوبة ضرورية املعلومات 

 مشروع؛

 املسؤولية؛ اتمستوي خمتلف وعلى القطاعات مجيع يف السليمة القرارات ضمان  

 والتخصصات؛ املوضوعات خمتلف يف العلمي البحث دعامات من أساسية دعامة املعلومات  

 املستقبل؛ يف املشكالت هذه من احلد تكفل واختيارات الفنية املشكالت حلل حديثة وأساليب بدائل توفري 

 بالفعل؛ احةاملت املعرفة من االستفادة وعلى لآلخرين اخلبات نقل يف املعلومات تساعد  

 من األفراد جمموعة أو فرد عند عقلي بتصور تزوده حيث املعلومات من املستفيد لدى املعرفة مستوى زيادة 
 األهداف؛ أو األنشطة من جمموعة أو

 املستعني االتصال وكذلك مستوياته، بكل اجملتمع يف اإلنساين االتصال عملية أساس هي املعلومات 
 املختلفة؛ مؤسساته كل عمل حمور فهي لتايلوبا االلكرتونية باحلاسبات

 يوفر نظام أن البد احلرجة املواقف هذه ولتجنب األزمات خالل دورها ويتعاظم قيمتها تزداد املعلومات 
 احمليط من حيكمه أن ميكن مبا التنبؤ على القرار متخذ تساعد اليت املعلومات املنظمة يف اإلدارية املعلومات

قرارات  لصناعة وذلك املطلوبة والنوعية واجلودة املناسب والوقت املناسب لكمبا وذلك وهتديدات فرص
 تطورها؛ ومسارات باألزمة يتعلق ما بكل اإلملام وإمكانية الفرص من واالستفادة التهديدات ملواجهة

 حيويا ومصدرا قوة أصبحت أهنا حيث القومي االسرتاتيجي املستوى على وحيوي مهم دور هلا املعلومات 
االقتصادية،  الدبلوماسية، املنافسة مثل أهداف لتحقيق وذلك األخرى القوى مصادر يدعم تزايدام

 عن تعب وهي2 املعلومات حرب مصطلح ظهور إىل أدى الذي الشيء .اخل ...املسلحة القوات استخدام

                                                 
1 Jean Yves Prax, op cit. P 67 . 

 . 288 سابق، ص مرجع ،الصيرفي محمد 2 
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تدمري  أو ختريب استغالل، إلنكار، عمل أي أهنا على فتعرف اآلن العامل يسود للحرب جديد مفهوم
 .األفعال هذه مثل ضد واحلماية العدو أو املنافس معلومات

 :وهي املعلومات حلرب أشكال عدة هناك أن على اتفاق وهناك
 والسيطرة؛ التحكم معلومات حرب -
 املخابرات؛ حرب -
 االلكرتونية؛ احلرب -
 النفسية؛ احلرب -
 االلكرتونية؛ التدمري حروب -
 االقتصادية؛ املعلومات حرب -
 .االفرتاضية احلرب -
 ميكن إجيارها فيما يلي:: وأنواعها المعلومات تصنيف-2

  :المعلومات تصنيف أوال:
  1أمهها:  املعايري من جمموعة على باالعتماد املعلومات تقسيمات خمتلف على االستدالل ميكن

 رسمية غير أو رسمية إلى المعلومات تصنيف-أ
 املنظمة، احملاسبية، ميزانيات اإلجراءات احلكومية، التشريعان الرقابية، اتاالحتياج وتشمل :الرسمية المعلومات

 .اخل...التخطيطية املتطلبات القرارات، اختاذ عمليات
 للمعلومات تكون مكملة وقد والشائعات الشخصية واخلبات واألفكار اآلراء يف وتتمثل :الرسمية غير المعلومات

 .األوىل توفر حالة يف هلا بديلة أو الرمسية
 بالمؤسسة عالقتها حيث من المعلومات تصنيف-ب

 .داخلية معلومات-خارجية معلومات :إىل وتنقسم
 البيانات بمصدر عالقتها حيث من المعلومات تصنيف-ج

 .عشوائية معلومات-منظمة معلومات
 لمستخدمها وظيفتها حيث من المعلومات تصنيف-د

 .فنية معلومات-حيوية معلومات
                                                 

 .250 ص ، 1992،القاهرة ،شمس عين مكتبة ،والمحاسبية المالية للمنظمات الكمبيوتر مبادئ، وآخرون حلمي مصطفى يحي 1 
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 للتنظيم قيمتها حيث من لوماتالمع تصنيف-ه
 .دورية معلومات-صاحلة غري معلومات-صاحلة معلومات

 تدفقها طريقة حيث من المعلومات تصنيف-و
 .أفقية معلومات-تصاعدي معلومات- تنازلية معلومات

 نفسها المعلومات طبيعة حيث من المعلومات تصنيف-ي
 .دورية معلومات مستقبلية، ماتمعلو  حالية، معلومات تارخيية، معلومات :إىل ونقسمها

 المعلومات أنواع :ثانيا
غريها  من األعمال أكثر ملنظمات بالنسبة مفيدة أنواع هناك أن إال ميكن إدراج الكثري من األنواع للمعلومات،

  1يلي: فيما األنواع هذه وتتمثل بوظائفها، ارتباطها لشدة وذلك
 أو يف األرشيف متوفرة تكون ما عادة املعلومات وهذه واملستقبلية، ضيةواملا احلالية املنظمة أوضاع عن املعلومات -

 املنظمة؛ معلومات توثيق مراكز
 املنظمة؛ معها تتعامل اليت واملنظمات العمالء عن املعلومات -
 وغريهم(؛ للمنظمة )املنافسني اخلارجي احمليط عن املعلومات -
 مصنعة؛ نصف والسلع واملنتجات املوارد عن املعلومات -
 ذاهتا؛ املعلومات مصادر عن املعلومات -
 التعدادات؛ تقارير واقع من اإلحصائية املعلومات مثل الكمية البيانات -
 الدراسة؛ حتت زالت ما أو منشورة كانت سواء املتالحقة والتطورات البحوث عن املعلومات -
 ا؟وملاذ ومىت وأين حدث؟ الذي ما وتتابعها األحداث عن املعلومات -

 يف اإلدارية ومستوياهتا وتتناسب املنظمة يف املعلومات من رئيسية فئات ثالث يوجد انه إىل هنا ونشري
 :وهي القرارات اختاذ عملية

 االسرتاتيجية؛ القرارات اختاذ يف وتستخدم العليا باإلدارة مرتبطة :استراتيجية معلومات -
 التكتيكية؛ القرارات اختاذ يف دموتستخ الوسطى باإلدارة مرتبطة :تكتيكية معلومات -
 .التشغيلية القرارات اختاذ يف وتستخدم املباشرة باإلدارة مرتبطة :تشغيلية معلومات -
 

                                                 
 .39ص  ،9111نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة، دار الشروق، القاهرة،  ،محمد محمد الهادي 1 
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 المعلومات وخصائصها. مصادر- 1 
 متتاز األمهية فهي هلذه ونظرا تنافسية ميزة حتقيق يف وفعالة هامة وأداة املؤسسة موارد من مورد أهم املعلومات تعتب

 .املادية املنظمة موارد من غريها عن تفرقها صائصخب
 المعلومات أوال: مصادر

 :تكون قد خمتلفة مصادر من استقائها يتم أنواعها باختالف املعلومات هذه أن إىل هنا نشري
 ورود العامة واخلاصة املكتبات يف املوجودة واجملالت والنشرات والدوريات والكتب املراجع مثل :ثانوية مصادر- أ

 .سابقة أوقات يف وجتهيزها جتميعها ويتم البحث، ومراكز النشر
 الشخصية االستقصاء والتجربة املالحظة املصادر، هذه من الطلب عند جتهيزها مت بيانات أي :أولية مصادر-ب

 .واالختبار
 املرتبطة وماتمن املعل قدر اكب جتميع خالله من يتم والذي نسبيا حديثا ظهر مصدر هو  :المعلومات بنوك -ج
 .االستفادة منها لتسهيل بسرعة اسرتجاعها ميكن فئات حسب وختزينها البعض بعضها مع
 العامل وتعرضها أحناء كافة من املنظمات وجتهزها وتنظمها جتمعها اليت واملعلومات البيانات وهي  :االنترنيت -د

 .منها واالستفادة للجميع االنرتنيت شبكة على مواقعها على
 :منها أشكال عدة فيأخذ املنظمة يف يتواجد معلومات نظام أي يف املتدفقة املعلومات مصادر نع أما
 اخل؛ .....الشيكات الفواتري، مثل الروتينية األنشطة يف املستخدمة العمل وثائق -
 املخزون؛ وتقارير املصروفات وكشوف املالية كالتقارير العمل أوضاع أو األداء تقارير -
 واملوازنات؛ والبامج لألداء املنظمة والقواعد والقرارات واإلجراءات التعليمات -
 .والتكنولوجية العلمية والتطورات االقتصادية والتنبؤات السكان حتليل مثل البيئية البيانات -

 .دة هبااملتواج املختلفة اإلدارية املستويات مع واملتفاعلة باملنظمة احمليطة البيانات مصادر يوضح التايل والشكل
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 المنظمة في المعلومات : مصادر5 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .25 ص: ذكره، سبق مرجع :اجلاسم جعفر :المصدر
 املعلومات منها تستقي معينة مصادر اإلدارة مستويات من مستوى لكل أن أعاله الشكل من يتضح

 .املستويات هذه أهداف ختدم اليت الضرورية
 :من عليها تتحصل قد املنظمة حتتاجها اليت واملعلومات

 املنظمة، مستوياهتم داخل مبختلف واملديرين األقسام ورؤساء املشرفني مثل األشخاص يف تتمثل :داخلية مصادر
 على التجميع يتم وأيضا قد بالفعل، وقعت اليت لألحداث طبقا رمسي أساس على إما هنا املعلومات جتميع ويتم

 .الرمسية غري واملناقشات تاالتصاال خالل من رمسي غري أساس
 وهذه .احلكومية واهليئات الصناعية واالحتادات املهنية والنشرات واملنافسني واملوردين العمالء مثل : خارجية مصادر
 من هامة قاعدة املديرين تعطي اليت والتنافسية البيئية باملعلومات املنظمة متد املصادر

 .ناسبةامل القرارات اختاذ يف تساعدهم املعلومات
 

 واالستراتيجياتاألهداف 

 والسياسات 

 اإلدارة العامة 

 ستفادة من المعلومات مراكز اال القرارات 

 اإلدارة اإلشرافية 

 التقارير

 اإلحصاءات

 الوثائق 

 الكشوف 

 اإلدارة الوسطى 

 قواعد البيانات  

 بيانات اقتصادية 

 بيانات مالية 

 بيانات إنتاج 

 الرقابة  بيانات 
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 خصائصها. :ثانيا
 ذاته اآلن يف فانه واجباته أداء على تعينه اليت والقوة بالطاقة يتزود لكي الغذاء إىل اإلنسان حيتاج مثلما
 خصائص عامة بعدة تتميز فاملعلومات وعليه .اإلنسان لعقل والفكري الروحي الغذاء بوصفها املعلومات إىل حيتاج

  1وهي:  عادية، غري وأخرى
 : يف وتتمثل : العادية الخصائص 1-

 متثيل املعلومات الصياغة( فيمكن )إعادة التشكل على هائلة قدرة ذات فاملعلومات والسيولة التميع * خاصية
 ناطقة؛ أصوات أو متحركة رسوم أو بيانية أشكال أو قوائم صورة يف نفسها

 ملف أو إضافة واحدة قائمة يف قوائم عدة ضم تامة بسهولة فيمكن املعلوماتية، للعناصر احلالية االندماج * قابلية
 نصوص سابقة؛ من استخالصها يتم فقرات من جديد نص تكوين أو قائمة بيانات لقاعدة معني

 انسياهبا على قيود وضع إىل منتجوها يسعى لذا بالندرة تتسم اليت املادية العناصر عكس بالوفرة املعلومات * تتميز
 والطلب؛ العرض لقوانني ختضع سلعة املعلومة تصبح حىت صطنعةامل الندرة من نوع خللق
 ارتباط هناك لذلك استهالكها زيادة مع تنمو عادة فهي العكس على بل باالستهالك املعلومات موارد تتأثر * ال
 اجلديدة؛ املعارف توليد على وقدرهتا للمعلومات اجملتمعات استهالك معدل بني

 استقباهلا؛ يف يرغب ملن املشاع على بثها أو ددةحم مسارات عب نقلها * قابلية
 للغاية؛ يسرية بوسائل معلومات من يتلقاه ما نسخ املعلومة مستقبل يستطيع حيث النسخ * سهولة
  مشوشة؛ أو صحيحة غري معلومات من صحيحة معلومات استنتاج * إمكانية
بصفة  قاطع بأنه منها ضئيل شيء على إال احلكم ميكن ال إذ اليقني عدم من درجة املعلومات معظم * يشوب

 .هنائية
 العادية غير الخصائص

 :وهي االقتصادية اخلصائص يف وتتمثل
 للمعلومات خصائص أن اعتبار على صعوبات عدة كسلعة املعلومات مفهوم يثري :كسلعة المعلومات 

 أن السلعة باعتبار كلية بصفة عامة سلعة أو خاصة سلعة ليست احلالة هذه يف فاملعلومات مميزة اقتصادية
 تتأثر تكاليفها ال خدمة أو سلعة هي العامة والسلعة واحد، شخص بواسطة كليا استهالكها بتم اخلاصة
 تطويع املعلومات أي التطويع بإمكانية فتتصف املعلومات أما .خدمتهم يتم الذين األشخاص بعدد الكلية

                                                 
 .11ص ، 2006 األردن، والتوزيع، للنشر المسيرة دار المعرفة، إدارة إلى مدخل، وآخرون علي الستار عبد 1 
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 إىل إنتاجها حاجة دون نفسها للمعلومات آخرين ادأفر  استخدام إمكانية معناه األفراد أحد الستخدام
 .اإلضافيني للمستفيدين بالنسبة منخفضة تكاليف هلا املعلومات أن كما أخرى مرة

 خالل من تبادهلا يتم واملعلومات االقتصادي التبادل مبفهوم ترتبط املنتج فكرة :كمنتج المعلومات 
 .هبا يقوم اليت للمهمة بالنسبة للمستفيد قيمة تعطي وبالتايل املعلومات منتجات

 قيمة هلا أن كما االقتصادية بالتكاليف كثرية ظروف يف املعلومات ترتبط :واالحتكار والقيمة التكاليف 
 ويف املباشر الشخصي ولالستهالك القرارات الختاذ تستخدم قد فهي خمتلفة ألغراض حتقيقها يف اقتصادية
للتحليل  ختضع كما والطلب للعرض ختضع مث ومن لبيعها يهاعل احلصول يتم قد أو التعليمية األغراض

ذلك  إىل ضف .احلجم القتصاديات وختضع املرونة وملفاهيم املتناقصة، احلدية املنفعة ذلك يف مبا اجلدي
واخلاصة،  السرية املعلومات يف احلال هو كما عليها متارس قد االحتكاري التحكم ممارسات بعض أن

 .واالخرتاعات والباءات الطبع حقوق على االحتكار وكذلك احلكومية واملعلومات

 سيتحول  والذي الفرد يف كاستثمار اعتبارها ميكن املعلومات أن أي :رأسمالي كمورد المعلومات
 املعلومات على احلصول ميكن ذلك اجل من اإلنتاجية يف تأثريا أكب عامل إىل والصاحلة اهلامة باملعلومات

وعدم  النضوب بعدم املتصلة خصائصها بنفس احتفاظها مع لالستهالك وليس كاستثمار واختزاهنا
 .الكامل االستحواذ

اآليت:  يف نوجزها املميزات من مبجموعة تتسم أن جيب نفع وذات مفيدة املعلومات تكون أن ميكن وباختصار
1  

 حقيقته؛ يف هو كما صحيح بشكل معني موقف أو حدث املعلومة تصف أن أي :الدقة -
 على شاشة اخل؛ معروضة أو أوراق على مطبوعة بيانية أو رقمية وصفية كمية املعلومة تكون قد :الشكل -
 مستفيد؛ من أكثر ختدم املعلومة أن أي :التكرار -
 ضيقة؛ أو عامة تكون فقد واألفراد واألماكن األحداث نطاق وهو :المجال -
 خارجية؛ أو داخلية مصادر من تنشا فقد :المصدر -
 املستقبل(؛ أو واحلاضر املاضي الثالثة )ختص الزمنية األبعاد تغطي فاملعلومات :الزمني المدى -

                                                 
1 A.David et E.Sutter :La Gestion de L’information dans L’entreprise, édition Afnor, diffusion Ayrolles, France, 1987, p 42. 
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 املوضوع؛ جوانب جبميع اإلحاطة على املعلومة قدرة أي :الكمال -
 تقادمها؛ أو املعلومة صالحية وكذلك إليها احلاجة عند املعلومة إىل الوصول إمكانية :التوقيت -
 جمال؛ من أكثر يف مستفيد من أكثر طرف من استعماهلا قابلية :المرونة -
 .استعماهلا ليسهل معقدة غري تكون وان مفهومة لتكون بالوضوح املعلومة تتصف أن جيب :لوضوحا -

 المطلب الثاني: مفاهيم أساسية حول تكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات
 فيما يلي:ميكن إجيارها : المعلومات وأهميتها تكنولوجيا تعريف -0

 المعلومات تكنولوجيا تعريفأوال: 
 منذ اإلنسانية احلياة يف شيء يؤثر فلم بالغة، أمهية ذات املتطورة ( بأدواهتاITاملعلومات ) تكنولوجيا تعد

 واملؤسسات الشعوب حياة يف عنها غىن ال أصبحت واليت املعلومات تكنولوجيا فيها أثرت مثلما الصناعية الثورة
 وأجهزة والبجميات احلاسوب أجهزة جمال يف املتالحقة والتطورات متسارع تقين حتول من العامل يشهده فما والدول،

 .1ويسر بسهولة وينتقل ينمو الذي املعلومات من اهلائل الكم وهذا ووسائلها، االتصاالت
 اهلادفة المنشآت األعم أنواع خمتلف تستخدمها اليت الوسائل أهم من املعلومات تكنولوجيا أصبحت لقد

 الشؤون أو التوثيق أو التخطيط واإلشراف عمليات يف ذلك كان سواء املختلفة عملياهتا يف الربح إىل اهلادفة وغري
 مواكبة ضمن متزايدا تطورا املراجعة عملية الوقت شهدت نفس ويف النشاط، أوجه من غريها أو احملاسبية أو اإلدارية

 األنظمة تدقيق يسمى ما ظهرت لذلك ونتيجة والشركات، تلك املنشآت ىلد املعلومات تكنولوجيا يف التطورات
 إصدار مت حيث به، املراجعة مهنة اهتمام وازداد مستمرة تطورات اجملال هذا احلاسوب، وشهد مراجعة أو احملوسبة
 .2اجملال  هذا يف املراجعني ترشد املهنية اليت املعايري

 املستويات اعلى عملي أو علمي املعلومات تكنولوجيا ملصطلح حمدد تعريف يوجد ال أنه إىل اإلشارة وجتدر
 أهنا من وبالرغم تكنولوجيا املعلومات، أنشأهتا اليت واألعمال البيئات لتعدد وذلك احمللية، أو العربية، أو العاملية،
 لتكنولوجيا اماستخد عن عبارة هو أن استخدامها يرى البعض أن إال اآليل احلاسب على مراحلها كل يف تعتمد

 .3اآليل احلاسب
 :املعلومات فيما يلي بتكنولوجيا املتعلقة التعاريف وميكن تلخيص أهم

                                                 
1 Wen Lin, C., & Hung, W. A selection model for auditing Idustrial Management & Data Systems, 3399 P 11. 
2 Romney, M., & Steinbart, P. Accounting Information System, New York: Person Education, USA 2006, P 34. 

 .73 ، ص3399 .والتوزيع للنشر صفاء دار األردن، عمان، األولي، الطبعة )العالقة ذات الخدمات-التدقيق-الجودة رقابة-التأكيد( الجودة ورقابة التدقيق، حلمي جمعة أحمد 3
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 املستفيدة اجلهات إىل وتقدميها املعلومات، إليصال احلديثة التكنولوجيا على تعتمد اليت واألجهزة األنظمة تلك 
 .1السبل وأيسر وقت، وأسرع جهد، بأقل

 خببة ومهارة معها التعامل ميكن وأدوات وأجهزة ومعدات وسائل على حتتوي اليت تالتقنيا من جمموعة 
 . 2واملعرفة املعلومات إنتاج جمال يف حلول على للحصول

 البامج جمال تطبيق يف خصوصا احلاسوب، على املعتمدة املعلومات أنظمة إدارة او دعم أو تطبيق أو تصميم 
 . 3بأنواعها واالتصاالت والشبكات البجمية، واحلزم البيانات اجلةومع للحاسوب، املادية واملعدات

 املتعلقة للمعرفة التقنية املؤهلة، البشرية العناصر قبل من األخرى املتطورة والوسائل احلاسوب، أجهزة استخدام 
 اىل وحتويلها جاعها،واسرت  معاجلتها وختزينها يف سرعة وحتقيق عليها، احلصول ميكن اليت البيانات ومعاجلة بتخزين

  .4املناسب الوقت يف القرارات اختاذ يف عليها االعتماد وميكن هبا موثوق معلومات
 وخزهنا املعلومات ونقلها مجيع يف املستخدمة والبجميات املادية، والوسائل والتطبيقات واألجهزة الطرق مجيع 

 . 5مستخدميها اىل وايصاهلا ومعاجلتها واسرتجاعها
اإلعالم  على تعتمد التقنية اليت :هي املعلومات تكنولوجيا أن ميكن القول السابقة التعريفات على وبناء

 .جاهزة وقابلة لالستغالل معلومات إىل لتحويلها سريع ومبسط البيانات بشكل معاجلة اآليل يف
 ثانيا: أهميتها  

 اجملاالت خمتلف يف وأمهيتها وجودها امللحة من إن ظهور تكنولوجيا املعلومات كان نتيجة للحاجات
  6تلخيص أمهيتها باآليت: والعلوم، وميكن

 املعلومات ظل تكنولوجيا ففي وغريها، التجارة، األعمال، املال، الصناعة، عامل يف الوقت حواجز مجيع ختطي  
 اسوباحل أجهزة أو االنرتنت، عن طريق وقت أي ويف ثوان، خالل الصفقات عقد باإلمكان أصبح أنه جند

 .احلديثة التقنية معدات من غريها أو االلكرتونية،
 السماح من شأنه الذي املعلومات، تكنولوجيا استخدام ظل الكمبيوتر يف شبكات استخدام يف التوسع ميكن 

 .الشبكة تلك خالل تبادل املعلومات يسمح مبا بعض، مع بعضها احلاسوب أجهزة بني املباشر باالتصال

                                                 
 األوسط، الشرق جامعة ماجستير، رسالة، الكويت دولة في الحسابات مدققي نظر وجهة من استخدامها ومعوقات التدقيق جودة ضبط في المعلومات تكنولوجيا أهمية، فيصل المطيري 1 

 .22 ، ص3392.األردن

 الموصل، جامعة ماجستير، رسالة، الشبكة على المستندة البشرية الموارد معلومات نظام تصميم في واالتصاالت المعلومات تانيتق توظيف، سلطان الجبار عبد انعام الطائي 2 
 .931 ، ص3393.القاهرة

 .999 ، صنفس المرجع، سلطان الجبار عبد انعام الطائي 3 

 عمان جامعة )هادكتور أطروحة( األردنية العامة المساهمة الشركات في المعلومات تكنولوجيا متطلبات مواكبة على الداخلية الرقابة أنظمة قدرة قياس، سويلم احمد هللا عطا الحسبان 4 
 .09 ، ص3339.األردن عمان، العليا، واالدارية المالية ساتراالد كلية العليا، ساتراللد العربية

 .332 ، ص3337.الموصل جامعة ،)هرادكتو الةرس( قية،راالع الشركات من لعينة سةراد.المحاسبية المعلومات نظم في المعلومات تقنيات استخدام، يحيى هاشم زياد السقا 5 
6 Carlin, d., & Stewart, L. A. A Big 4 Firm's Use of Information Techonology to Conrol the Audit Proces. How an Audit Support System is 
Changing Auditor Behavior, 2014, P 17. 
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 األهداف، واتساع نطاق واالجتماعية االقتصادية التطورات ملسايرة جاء املعلومات تكنولوجيا يف تطور أي إن 
 .اجملتمع شرائح لعموم ألصحاب األعمال وخدمة خدمة
 خصوصا األساليب احلديثة، إتباع خالل من العمل، جودة حتسني إىل املعلومات تكنولوجيا استخدام يؤدي 
 .والبيانات للمعلومات االرجتايل املتعلقة بالتوسع املخاطر وتقليل الوقت واختصار فالتكالي وخفض العالية الدقة
 .جديدة خدمات أو منتجات إجياد إمكانية يف املسامهة 

 ميكن إجيارها فيما يلي:: وأشكالها المعلومات نظم تعريف -2

 :المعلومات نظام أوال: تعريف
 ونظام اختاذ القرارات، لعملية املناسبة باملعلومات دارةاال لتزويد األساسي املصدر املعلومات نظام يعد

 مفيدة معلومات انتاج أجل منتظم، من بشكل بعضها مع املرتابطة واملكونات املوارد من جمموعة هو املعلومات
 من املناسب الوقت ويف املالئم بالشكل إىل املستخدمني املعلومات إيصال ختزين، معاجلة، على باحلصول تسمح
 . 1إليهم املوكلة الوظائف أداء يف مساعدهتم أجل

 ملعاجلة بطريقة منظمة بعضها مع تتفاعل واإلجراءات والبيانات األفراد من جمموعة املعلومات أنظمة ومتثل
 :أهنا على كذلك وتعرف القرار، صنع عمليات لتزويد معلومات وتقدمي البيانات

على  ميكانيكي يدوي أو يعمل البيانات، وقواعد يات،والبجم واإلجراءات والتجهيزات، األفراد، جمموعة
 . 2للمستفيدين بثها مث ومن ومعاجلتها وختزينها املعلومات مجع

 من متجانسة ومرتابطة جمموعة يتضمن الذي النظام ذلك بأنه" أيضا املعلومات نظام تعريف وميكن
 ملستخدمي مفيدة وتوصيل معلومات إنتاج غرضب البيانات ورقابة وادارة وتشغيل بتجميع تقوم والعناصر، األعمال
 . 3االتصال وخطوط قنوات من شبكة خالل من القرارات

 اليت والوثائق واالتصاالت واإلجراءات التجهيزات"عن عبارة أهنا على املعلومات أنظمة بعضهم ويعرف
  4األخرى" ملياتالع ذلك من وغري التخطيط عملية يف الستخدامها البيانات وختزن وتعاجل وتلخص جتمع

 

                                                 
 .22، ص3331، األردن والتوزيع عمان، للنشر الثقافة دار مكتبة الحاسوبية، يةالمحاسب المعلومات نظم ،قاالرز عبد قاسم 1 

 . 09، ص3393 ،األردن األوسط، الشرق جامعة ،ماجستير رسالة، األردن في التدقيق عملية فاعلية على وأثرها المحوسبة المحاسبية المعلومات نظم استخدام مخاطر، فاطمة العبيدي 2 

 .13، ص. سابق مرجع، فيصل المطيري 3 

  .21، ص 3393 األردن، عمان،، والتوزيع للنشر وائل دار اإلدارية، المعلومات تقنيات، رياض الدباغ عالء، السالمي 4 
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لتحويل  )واآللية البشرية(املوارد  تنسيق خالله من يتم إطار" :بأنه املعلومات نظام ويعرف
 . 1املشروع أهداف لتحقيق )معلومات (خمرجات  إىل )بيانات(املدخالت

 رجاتخم املدخالت إىل حتويل يف تسهم كوهنا األعمال، ملنظمات الرئيسة املوارد أحد املعلومات نظم وتعد
 األكثر بل املوارد أهم الذي جيعلها األمر الدوليني، أو احملليني والعمالء للزبائن الضرورية او السلع اخلدمات كتقدمي

 . 2األخرى املنظمات يف متوافرة تنافسية غري ميزات املنظمة تعطي جوهرية قدرات تطوير يستطيع وهو متايز
 :المعلومات أنظمة ثانيا: أشكال

 للتقدم التكنولوجي، استيعاهبا ودرجة عليها ترتكز اليت املفاهيم حسب املعلومات انظمة أشكال ختتلف
 وأنظمة املتكاملة، وأنظمة املعلومات اليدوية، املعلومات وأنظمة احلديثة، املعلومات أنظمة إىل تقسيمها وميكن

 :الشاملة املعلومات
 :  )سبةالمحو ( اإللكترونية  أو الحديثة المعلومات أنظمة -0. 2

 الوسائل باإلضافة إىل للبيانات، االلكرتونية املعاجلة أي األجهزة احلاسوبية، على تعتمد اليت األنظمة وهي
 األجهزة على تعتمد اليت أنظمة املعلومات هي أي .الصناعية األقمار اإلنرتنت، اهلاتف، مثل املتقدمة األخرى االلية

 . 3اإللكرتونية املعاجلات بياناهتا باستخدام ومعاجلة واإلخراج اإلدخال عمليات يف االلكرتونية
   :اليدوية المعلومات أنظمة -2. 2

 التقليدية واألدوات اآلالت، وبعض اليدوية الورقية، الوسائل على أساسي بشكل تعتمد اليت املعلومات أنظمة وهي
 واخراج ومعاجلة إدخال من عملياهتا مجيع جتري اليت هي األنظمة آخر مبعىن املعلومات، وتوزيع ومعاجلة مجع يف

 .4تكنولوجية أداة أي استخدام دون يدوي بشكل
  :المتكاملة المعلومات أنظمة -1. 2

 األهداف بني والتكامل التنسيق تؤمن نظم متكاملة بناء خالله من ميكن املعلومات، ألنظمة حديث مفهوم وهو
 أكثر تواجد عند ويطبق العمل، حلامر  من مرحلة أي يف اقأو اختن تكرار أي لتفادي التنفيذ وبرامج واإلجراءات

ومعاجلتها  البيانات مجع عملية تكرار جتنب هي املتكاملة املعلومات نظم من الغاية املنظمة، وتكون يف واحد نظام من
 . 5التكاليف ختفيض اىل يؤدي مما وتوزيعها

                                                 
 .70 ، صمرجع سابق، سويلم احمد هللا عطا الحسبان 1 

2 Matta, j. f., Furerst, w. l., & Barney, J. B. Information Technology and Sustained Competitive Advantage. 4, 19. A Resource Based Analysis 
MIS Quarterly, 2005, P 34. 

 .  98مرجع سابق، ص، فيصل المطيري 3 

 . 109مرجع سابق، ص، فيصل المطيري 4 
: Houghton Miflin Company, 2010, P 65.Human Resource ManagementDenisi, A. S., & Griffin, R. W.  5  
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 :الشاملة المعلومات أنظمة -4. 2
 منظمات، عدة أو واحدة منظمة داخل الوقت يف نفس األنظمة من كبرية جمموعة تطبق اليت املعلومات أنظمة وهي 

 هبا، واملتأثرة فيها املؤثرة املتغريات لكافة شاملة وتكون .نظام كل مرات يف عدة املعلومات استخدام تكرار لتجنب
 شكل على مصممة نتكو  وعادة األغراض، متعددة معلومات وتنتج متنوعة مصادر معلومات تشمل أهنا كما
 . 1الالزمة واإلدارية والبشرية الفنية املتطلبات مجيع هلا وتتوافر فرعية، وأنظمة رئيسي نظام

 : المحوسبة المحاسبية المعلومات نظم خصائص -1

 وختزين، ونقل، ومعاجلة، تشغيل، يف مهما دورا (AIS) احملوسبة احملاسبية املعلومات نظم تلعب
 الربط االتصال وشبكات ووسائل احلواسيب، خالل من املنظمة لصاحل املالية لوماتواملع البيانات واستخالص

 يستفيدون الذين وتقدميها للمستخدمني البيانات، بتشغيل احملاسبية املعلومات أنظمة املعدات. وتقوم من وغريها
 تلبية االعتبار بنظر احملاسبية أنظمة املعلومات يف احلاصلة التطورات أخذت املعلومات. وقد هذه خمرجات من

 . 2املستخدمني احتياجات
 املوارد يقوم باستخدام االقتصادية الوحدة داخل متكامل هيكل بأنه" :احملاسيب املعلومات نظام ويعرف

 املستخدمني احتياجات هبدف إشباع حماسبية معلومات اىل االقتصادية البيانات لتحويل األخرى واألجزاء املتاحة
 .3علوماتامل من املختلفني

 اإلداري نظام املعلومات من واهلام األساسي اجلزء ذلك بأنه" :احملاسيب املعلومات نظام تعريف ميكن كما
 الوحدة وداخل خارج مصادر من البيانات املالية وجتميع حبصر يقوم الذي األعمال جمال يف االقتصادية الوحدة يف

 خارج املعلومات هذه ملستخدمي مفيدة مالية اىل معلومات وحيوهلا البيانات هذه بتشغيل يقوم مث االقتصادية،
 .4 "االقتصادية الوحدة وداخل

 وتقليل نوعية اخلدمات حتسني على يعمل احملاسبية املعلومات نظم بتصميم االهتمام أن بالذكر اجلدير ومن
 ونظرا املعرفة، تبادل على لعملالقرارات وا اختاذ على القدرة وزيادة النظام، يف اإلجراءات كفاءة وحتسني التكاليف

 احملاسبية املعلومات نظم تصميم على بشكل أساسي يؤثر الذي األمر وأخرى مؤسسة بني التنظيمي اهليكل لتباين

                                                 
 . 23، صمرجع سابق، فاطمة العبيدي 1 
 . 22، ص.2010، للنشر الجديدة الجامعة دار مصر، االسكندرية، .المحاسبية المعلومات نظم، كامل سمير محمد الدين، كمال الدهرواي 2 

 .331، مرجع سابق، ص يحيى هاشم زياد السقا 3 

 لجامعةاإلدارية  والعلوم االقتصاد لكلية الخامس السنوي الدولي العلمي المؤتمر ،المعلومات تكنولوجيا بيئة في ليالداخ والتدقيق الرقابية الضوابط، عفاف زور وأبو نعيم دهمش 4 
 .01، ص 3332 االردن، عمان، األردنية، الزيتونة
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 على املتوفرة املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية ومستوى املؤسسة واسرتاتيجيتها عمل طريقة تؤثر كما اإللكرتونية،
 . 1النظم تلك تصميم

 ملختلف املستخدمني حماسبية معلومات توفري هو حماسبية معلومات نظام ألي الرئيس الغرض فإن وعليه
 .كالزبائن واخلارجيني كاإلدارة الداخليني

 :المحاسبي المعلومات نظام أوال: خصائص
 فيها، املتواجد شأةاملن حيوي يف معلومايت نظام جتعله توفرت إن ما خصائص بعدة احملاسيب املعلومات نظام يتميز
 املعلومات نظام تؤهل اليت هذه اخلصائص ومن املنشأة، هذه يف ألجلها تطور اليت لوظيفته مؤديا يكون حبيث

  2هي: وكفئا فاعال يكون ألن احملاسيب
 هاحتويل عند البيانات املالية معاجلة يف والسرعة الدقة من عالية درجة احملاسيب املعلومات نظام حيقق أن جيب 1.

 .حماسبية ملعلومات
 املتوفرة البدائل بديل من اختيار قرارات الختاذ املالئم الوقت ويف الضرورية احملاسبية باملعلومات اإلدارة يزود أن 2.

 .لإلدارة
 .االقتصادية املنشأة ألنشطة والتقييم الرقابة لتحقيق الالزمة باملعلومات اإلدارة يزود أن 3.
 األجل والطويل القصري واملتوسط التخطيط وهي املهمة وظيفتها يف ملساعدهتا الالزمة لوماتباملع اإلدارة يزود أن 4.

 .املستقبلية املنشأة ألعمال
 احلاجة وذلك عند بياناته قواعد يف املخزنة والوظيفية الكمية املعلومات اسرتجاع يف ودقيقا سريعا يكون أن 5.
 .املنشأة على الطارئة مع التغريات ليتالءم وتطويره حتديثه األمر بيتطل عندما الكافية باملرونة يتصف وأن إليه،

 واختاذ والرقابة جمال التخطيط يف املفيدة املعلومات تقدمي يف إجيابية بصورة احملاسبية املعلومات نظام ويسهم
 تكون أن نبغيي املرجوة فوائدها حتقق املعلومات ولكي وخارجها، املنظمة داخل وجهات أفراد طريق عن القرارات

 تستخدم لذا للمعلومات مناسبة تقنية بأحداث األخذ يعين ضرورة وهذا املناسب، التوقيت يف تقدم ومالئمة دقيقة
 البيانات، تلك وتداول تشغيل يف ودقة سرعة من توفره ملا وذلك تشغيل بياناهتا، يف اإللكرتونية احلاسبات املنظمات

 . 3القرارات اختاذ يف عملية كبري أثر له بالتايل وهذا

                                                 
 .03، المرجع السابق، ص كامل سمير محمد الدين، كمال الدهرواي 1 

 غزة، االسالمية، الجامعة ،)ماجستير رسالة (ميدانية سةراد .غزة قطاع في الخدمات قطاع في المالية البيانات جودة على لمحاسبيةا المعلومات نظم استخدام أثر ،منذر الداية 2 

 .23، ص 2009 ، فلسطين
 .21، ص 3393، عمان، الطبعة الثالثة، والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ،المعرفة ةدارإ لىإ المدخل، الستار عبد العلي 3 
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 حوسبة يف أجهزة احلاسوب وعلى احلديثة التكنولوجيا على يعتمد احملوسبة احملاسبية املعلومات نظام ويعتمد
 املعلومات إلدخال أجهزة احلاسوب استخدام يعين أنه أي املعلومات، حفظ دليل أنظمة حمل لتحل املعلومات
 البيانات على احلصول من الشركات ميكن هذه حنوا على شركاتوال املنظمات يف املعلومات أنظمة مع والتعامل
 . 1احلاسوب أجهزة مبساعدة وحتويلها وحفظها

 :اإللكتروني للتدقيق : المداخل المختلفة1المطلب 
 فعالية البيانات على معاجلة نظم تدقيق يف املستخدمة اإللكرتونية التقنيات تأثري مدى قياس من بد ال

 والتحقق التخطيط، البيانات على معاجلة نظم تدقيق تقنيات استخدام أثر حتديد خالل من وذلك التدقيق عملية
هي  احلاسوب تدقيق مداخل البيانات وتعتب معاجلة نظم تدقيق وتقرير الداخلية، الرقابة نظم وتقييم واإلثبات،

  ) احلاسوب احلاسوب، حول احلاسوب، خالل باستخدام(
 :بالحاسو  باستخدام التدقيق-0

 البامج اإللكرتونية، وهذه التدقيق برامج بواسطة اإللكرتونية األنظمة بتدقيق املدقق يقوم املدخل هلذا تبعا
 وتقوم معينة، تدقيق خصيصا لعملية معدة تكون أي خاصة، أو عامة تكون وقد التدقيق، عملية لتنفيذ مصممة

 .التدقيق لعملية تنفيذا مهام بعدة البامج هذه
 احلاسوبية البامج استخدام ميكن حيث عملية التدقيق، يف للحاسوب املدقق باستخدام املدخل اهذ ويتعلق

 الرقابة اختبارات تنفيذ أو التخطيط يف ذلك كان سواء عملية التدقيق مراحل كافة ويف املختلفة التدقيق عمليات يف
 مفرداهتا واختيار العينات أحجام وحتديد وثيقوالت التخطيط عملية يف هذه البامج وتستخدم التفصيلية، واالختبارات

 . 2منها الغايات هلذه تستخدم اليت البامج من وهناك جمموعة .نتائجها وتقييم
 :الخاصة التدقيق برامج -0. 0

 التدقيق، عملية حمددة يف أغراض أداء يف اخلارجي املدقق يستخدمها اليت األساليب أحد التقنية هذه وتعتب
 شكل يف املخزنة البيانات على يتسىن احلصول حىت عميل لكل اخلاص املعلومات نظام ضوء يف امجالب  هذه وتعد
 البامج هذه وتعتب التدقيق، إجراءات ألداء هذه البامج استخدام املدقق باستطاعة ويكون للحاسب، مقروء

 املدقق يقوم البامج هذه دإعدا وعند العميل، نظام مع مبا يتفق اخلاصة التدقيق مهام ببعض للقيام خمصصة

                                                 
1 Dalci, I., & Tanis, V. Benefits Computerized Accounting Information Stems on the JIT Production Systems. 2, Review of Social Economic 

& Busines Studies, 2009, P 45. 
 .32، ص3393لمحلية، نظرية وتطبيق، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، األردن،، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية واألنظمة والقوانين االقادر عبد علي الذنيبات 2 
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 مراعاة من البد البامج هذه اعداد وعند البامج، هذه يف املتخصصني أو باخلباء العميل برامج مبصممي باالستعانة
  1التالية: األمور

 .تصميم البامج قبل األهداف حتديد يتطلب وهذا التدقيق، مهمة من اهلدف مع البامج هذه تتناسب أن -
 .البنامج عند تصميم التفاصيل كافة أخذ يتم حىت العملية أو باملهمة اخلاصة التفاصيل لكافة ائيإجر  وصف -
 .وخمرجات وتشغيل مدخالت من العمليات تسلسل تبني اليت االنسياب خريطة إعداد-
 .اجملال هذا يف باخلباء باالستعانة البنامج بتصميم املدقق يقوم اخلطوات هذه على بناء -
 .العيوب من وخلوها األهداف لتحقيق مناسبتها من والتحقق البنامج باختبار القيام -
 :العامة التدقيق . برامج2- 0

 اإللكرتونية املعاجلة نظم خمتلفة من أنواع تدقيق يف استخدامها من املدقق متكن حبيث تصميمها يتم اليت البامج وهي
 وامنا معني، عميل أو معني تطبيق ختص عامة ال برامج وهي ناعة،الص أو التنظيم نوع عن النظر بغض للبيانات،

 من التحقق اختبارات إلجراء وتستخدم خمتلفة، خمتلفني ولتطبيقات لعمالء واسع مدى على استخدامها ميكن
 واخلصم املخصصات مثل والعمليات، احلسابات من لكثري وعمليات االحتساب واجملاميع االرصدة صحة

 اإللكرتوين احلاسب إمكانيات استخدام املدقق يستطيع إذ وغريها، الطلب إعادة املالية وخمزون النسب واحتساب
 2يلي: ما منها التدقيق عمليات تنفيذ بعض يف
 .احلسابية العمليات صحة من التحقق -
 .الشاذة األرصدة استخراج -
 .قصرية فرتات على املالية والتقارير القوائم إعداد يف اإللكرتوين احلاسب إمكانيات استخدام -
 .باملعلومات العكسية التغذية أسلوب من االستفادة -
 :الحاسوب خالل التدقيق-2

 تقدما الختبار أكثر أساليب تطوير أمكن للبيانات اإللكرتوين التشغيل بأنظمة املراجعني خبة تزايد مع
 بأسلوب يعرف وهو ما مغلق أسود وقصند أنه على احلاسب إىل النظر من بدال نفسها التشغيل برامج صحة

 وأنه احلاسوب حول بالتدقيق االكتفاء ميكن ال بأنه املدقق جيد احلاالت من ويف كثري احلاسوب، خالل من املراجعة
لعملية  باإلضافة واملخرجات املدخالت تدقيق من بد ال ولذلك األجهزة، داخل الداخلية االهتمام بالرقابة من بد ال

 صحيحة عملية معاجلتها وكانت صحيحة املدخالت بيانات كانت إذا أنه افرتاض على املدخل هذا يقوم التشغيل،
                                                 

 .41، ص3393ن، جمعة أحمد حلمي، المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان األرد 1 
 .23 ، ص3331في الرقابة والمراجعة لألنظمة االلكترونية للمعلومات، مركز توزيع الكتب، تجارة األزهر، القاهرة، أبو غاية سمير، االتجاهات الحديثة  2 
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 املعاجلة مراحل يف احلاسب، هبا اليت قام العمليات باختبار يقوم هنا املدقق أن أي صحيحة، تكون املخرجات فإن
 . 1تقنية  من أكثر ذلك يف مستخدما فقط، املختلفة

 بالرقابة الداخلية االهتمام من البد وأنه احلاسوب حول بالتدقيق االكتفاء ميكن ال بأنه املدقق جيد حيث
 قيام فإن عام التشغيل وبشكل عملية إىل باإلضافة واملخرجات املدخالت تدقيق من البد ولذلك األجهزة، داخل
 2التالية: األمور بسبب ضروري يصبح احلاسوب خالل من بالتدقيق املدقق

 .احلاسوب داخل موجود الداخلية الرقابة من مهم جزء . 0 
 .املرئي املراجعة مسار يف األمهية ذات الفجوات وجود 2.

 .عملي احلاسوب غري حول مبدخل االختبار عملية جيعل الذي الكبري السجالت وحجم الكبري التعامل حجم .1 
 باستخدام احلاسوب دةاملساع الطرق يسمي ما يستخدم فإنه املدخل هذا باستخدام املدقق قيام وعند

Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)  تزود الطرق اليت من جمموعة وهي 
 احتمالية وهناك ومهارة خاصة، معرفة إىل حباجة وهي احلاسوب، تطبيقات رقابة اختبار يف فعالة بوسائل املدقق
 صحة من التأكد يتم إذ االختبار، عملية يف األجهزة يستخدم املدقق يكون الذي الوقت يف للعطل النظام تعرض

 االلكرتوين والتشغيل اليدوي التشغيل بني املقارنة عن طريق ذلك ويتم املعد، البنامج ضوء يف الداخلي التشغيل
 . 3املقارنة  وإجراء آخر كمبيوتر باستخدام برنامج البيانات نفس تشغيل أو للبيانات،

  4املدقق: يستخدمها اليت الطرق هذه ألهم توضيح يلي وفيما
 :االختبارية البيانات تقنية -أ

 برامج ومعاجلتها يف بإعدادها، املدقق يقوم صاحلة غري وأخرى صاحلة معطيات تضم مدخالت وهي
 املعاجلة، عمليات صحة وكفاءة على واحلكم مسبقا احملددة بالنتائج النتائج مقارنة ليتم بالشركة اخلاصة املعاجلة

 مبعاجلتها يقوم مث ومن بإعدادها يقوم هو وومهية حقيقية عمليات باختبار املدقق يقوم دخلامل هذا وباستخدام
 لدي اإللكرتوين احلاسب برامج كانت إذا ما هو حتديد املدخل هذا من اهلدف .العميل حاسوب برامج باستخدام

 . 5احلقيقية والومهية املالية العمليات تشغل أن ميكنها العميل
 

                                                 
 .71 ، ص3393 االولى، الطبعة األردن والتوزيع عمان، للنشر وائل دار .النظري اإلطار الحاسبات تدقيق ،الحافظ عبد هاني العزب ايهاب، نظمي 1 

 .21 ، ص3333، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، نظم المعلومات المحاسبية، كامل سمير محمد دين،ال كمال وياالدهر 2 
 .77 ، مرجع سابق، صسمير غاية أبو 3 

4 Arens, E. A., & Beasley, M. Auditing and Assurance Services, 2012, P 22  . 
 العملية، ساتاوالدر للبحوث تشرين جامعة مجلة -ميدانية سةادر- االلكتروني التدقيق ظل في 233 رقم الدولي التدقيق بمعيار ردنييناأل الحسابات مدققي ماالتز مدى، غسان المطارنة 5 
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 :وازيةالمت المحاكاة -ب
 باستخدام العميل الفعلية بيانات إدخال يتم  )العميل نظام يوازي أو يشابه ( العميل نظام حياكي نظام هي

 الطريقة هذه ويف العام، خالل عدة مرات اإلجراء هذا ويطبق املخرجات نفس على حيصل أن وجيب املدقق برجميات
 املدقق ويقوم العميل، يستخدمها اليت لتلك برامج مشاهبة باستخدام الفعلية الشركة بيانات مبعاجلة املدقق يقوم

 االختبارات يف تستخدم ما غالبا الطريقة وهذه التدقيق، السنة حتت خالل مرات عدة األسلوب هذا باستخدام
 . 1االحتساب عملية مثل اجلوهرية

 :العميل نظام مع المندمج التدقيق نموذج  -ج   
 ملفات املدقق بإنشاء قيام طريق عن احلاسوب نظام داخل صغرية يةفرع نظم إجياد يتطلب املدخل هذا

 شروط حتقق اليت أو األرصدة العمليات على االستحواذ إىل هتدف املوجودة، العميل ملفات إىل اضافتها و صورية
 دققامل يقوم حبيث معني حد تتجاوز األرصدة اليت كافة إليه حيول خاص ملف مثال معينة، بصفة تتصف أو معينة
 الطريقة هذه تستخدم ما ة عاد لذلك العمليات الشاذة، يستقطب امللف هذا يكون وقد باختبارها، ذلك بعد

 الدائمة املتابعة من املدقق متكن الطريقة هذه إن األساسية حيث االختبارات خالل عادية الغري العمليات لتحديد
 البيانات طريقة عن الطريقة هذه مييز ما وهذا ،ا باستمرار وجود م يكون النموذج هذا ألن العميل لعمليات
 . 2املوازية احملاكاة عن االختبارية

 : المتكاملة االختبارات شبكة -د
 لوحدة افرتاض املدقق أساس على األسلوب هذا يعتمد حيث السابقة لألساليب امتداد النموذج هذا يعتب

 أن السابقة الطرق عن واالختالف هنا العميل، برامج خدامباست بيناهتا مبعاجلة ويقوم كاملة حقيقية غري اقتصادية
 . 3العمليات بعض على تقتصر وال متكاملة الوحدة هذه
 :المميزة العالمات ذات البيانات وتتبع التأشير تقنية -ه

 خالهلا احلسابات من مدقق يقوم عملية فالتأشري املعقدة النظم خالل البيانات تتبع على التقنية هذه تقوم
 تتبع فهو التتبع أما تفاصيل معاجلتها، ملعرفة اإللكرتوين باحلاسب معاجلتها سيتم اليت العمليات بعض على لتأشريبا

 اليت التشغيل خطوات تتبع إىل التقنية وهتدف هذه املعاجلة، عمليات خالل النتائج واظهار املعاجلة حركات مجيع
 للتقنيات تطويرا التقنية هذه وتعتب املستخدمة، التطبيق برامج خالل من االختبار حمل معينة عملية على جتري

                                                 
 .03 ، مرجع سابق، صالقادر عبد علي الذنيبات 1 

2 Arens, E. A., & Beasley, M. (2012). Auditing and Assurance Services. P 09  
 .07 ، مرجع سابق، صالقادر عبد علي الذنيبات 3 
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 أو مؤشر بوضع املدقق وقيام للعمليات، األصلية البيانات من ضمن االختبار بيانات اختيار يتم حيث السابقة
 ميكن كمرجع اإلشارة هذه استخدام يتم حبيث  Tagging Transactionsخمتارة  عمليات على عالمة
 املستخدمة التطبيق برامج خالل من االختبار حمل معينة عملية على جتري اليت طوات التشغيلخ تتبع من املدقق

  1املعاجلة لنشاطات سجل وهو  Audit logيسمى ما املدقق قد يستخدم وكذلك
 :المتزامن التشغيل تقنية -و

 تصميم يث يتمح التدقيق، أهداف لتحقيق احلاسب برامج على التعديل تتضمن تكنولوجيا عن عبارة وهي
 والتحقق إلكرتونيا أثناء معاجلتها احلقيقية البيانات فحص إىل تؤدي املعاجلة عمليات على اإلشراف صفة هلا برامج

 والبيانات العمليات هذه عن طبع تقارير ) التجاوزات ( العادية غري العمليات ضبط إىل باإلضافة أمانتها من
 اخلاصة والبيانات العمليات هذه عن تقارير العادية وطبع غري العمليات ضبط إىل التقنية هذه وهتدف هبا، اخلاصة

  .2املستمرة باملراجعة التقنية هذه تسمى هبا
 :التدقيق اشراك تقنية -ز

 وميكن إشراك التدقيق استخدام يتم عندما حيث هبا، املشتبه املعامالت حيدد اليت التدقيق إجراءات هي
 أو توضح وهي احلقيقي، بإشعار الوقت تعرف املنهجية هذه حصوهلا، عند هبا شتبهامل باملعامالت املدققني إعالم
 . 3املدقق جهة على رسالة تعرض

 :الحاسوب حول التدقيق-1
ظل  يف عليه (Auditing Around The Computer) ويطلق التدقيق مداخل أحد هو

 باملعاجلة، اجلانب املتعلق ويهمل فقط، واملخرجات املدخالت على يركز والذي البيانات ملعاجلة اإللكرتونية األنظمة
 يقوم حيث احملاسيب، النظام نتائج تأثريه على حيث من اإللكرتوين احلاسب وجود عن هنائيا النظر يصرف أنه مبعىن
 عمليات من احلاسوب داخل جيري مبا االهتمام واملخرجات، وعدم باملدخالت املدقق اهتمام على املدخل هذا

 . 4واملخرجات املدخالت ضبط يف العامة تساعد الرقابية األمور أن بافرتاض تشغيلية،
 على املدخالت بالرتكيز يقوم اسود، كصندوق احلاسوب جهاز اىل املدخل هذا يف املدقق وينظر

 األصلية املستندات بالرجوع إىل املدخالت من بالتحقق املدقق يقوم اليدوية، األنظمة تدقيق يف كما واملخرجات
 إىل وإدخاهلا إعدادها يف املناسب وتوفر التفويض فيها القانونية الشروط توفر ومدى ودقتها صحتها من التحققو 

                                                 
 .72 ، ص3393.االسكندرية الجامعي، التعليم دار .وتحليل شرح جعةاللمر الدولية المعايير، حامد وجدي حجازي 1 
 .23، ص3393، -يدانيةم سةادر-األردن في الصناعية الشركات قطاع في التدقيق مهنة على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر، إبراهيم السعدي 2 

األردنيين،  قيق من وجهة نظر المحاسبين القانونيينعبد هللا خالد أمين، أحمد مهند، التقنيات االلكترونية المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات ومدى تأثيرها على فعالية عملية التد 3 

 .27، ص3399جامعة العلوم المالية والمصرفية، عمان، األردن، 
 .74، مرجع سابق، صفاطمة العبيدي 4 
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 مع املخرجات انسجام من والتحقق املدخالت ومقارنتها مع املخرجات من بالتحقق املدقق يقوم مث احلاسوب،
 باملدخالت اخلاصة املستندات توفر :مثل الشروط توافر بعض من البد املدخل هذا استخدام وعند .املدخالت

 لفرتة هبا االحتفاظ يتم أن التدقيق، بغرض يفي الذي والتفصيل والكمية الكافية املناسب الوقت يف واملخرجات
 إىل حاجته وعدم تكاليفه وقلة بسهولته املدخل هذا وميتاز واستخدامها، الرجوع اليها لغايات الزمن من كافية

عملية  يف افرتاضية بيانات على االعتماد عدم إىل باإلضافة احلاسوبية، األنظمة يف املتخصصة واملهارات اخلبات
 األنظمة احلايل بسبب الوقت يف االستخدام قليل أصبح املدخل هذا استخدام أن االعتبار بعني األخذ مع التدقيق،
 املدخل هذا أن كما صحة التشغيل، من التحقق إىل وحباجة احلاسوب جمال يف خبات إىل حباجة اليت املعقدة

 حتسني يف يساعد والذي االختبارات يف تنفيذ احلاسوب استخدام فوائد املدقق على يضيع وأنه للعميل مكلفا يعتب
 تدقيق وكذلك املستندات، على مبراجعتها الداخلة صحة البيانات من التأكد يتم إذ التدقيق، عملية وفاعلية كفاءة

 . 1السالمة واملوضوعية  من للتأكد اخلارجة املعلومات
 :المعلومات تكنولوجيا استخدام ظل في التدقيق -4

 ومعاجلة أعماهلا تسيري املعلومات يف لتكنولوجيا استخدامها احلديثة املنظمات من الكثري على الغالبة السمة أصبحت
 حصتها وزيادة عمالئها مع تميزةعالقات م بناء يف وتساعدها الناجحة، املنشآت بناء يف تساعد فهي بياناهتا،
 أمام احلسابات تدقيق مهنة وضعت لتكنولوجيا املعلومات حدثت اليت التطورات هذه االنتاجية، وحتسني السوقية
 . 2عالية جبودة خدماهتا تقدمي يف لتستمر وأساليبها أدواهتا لتطوير كبري حتدي
 حال يف القصور البشري جوانب بعض على غلبالت يف التدقيق مهنة تساعد سوف التكنولوجيا هذه ان حيث
 عليه يطلق والذي املراجعة يف عملية املعلومات تكنولوجيا استخدام ويعين الرأي، وابداء املالئم املهين احلكم ممارسة

" Audit Automation " ملساعدة املعلومات تكنولوجيا األنظمة باستخدام من نوع أي تطبيق عملية هي 
 . 3املراجعة أعمال وتوثيق والرقابة يطالتخط يف املراجع

 مبراجعة ويقوم املراجع ونشرها، وختزينها ومعاجلتها املعلومات لتجميع إلكرتونية وسائل بأهنا أيضا تعرف كما
 عامة تكون وقد املراجعة لتنفيذ عملية مصممة البامج وهذه اإللكرتونية املراجعة برامج بواسطة اإللكرتونية األنظمة

 ينظر حيث معينة، مراجعة لعملية خصيصا تكون معدة أي خاصة، أو مراجعة، عملية أي يف استخدامها ميكن أي
 استخدام كان إذا ما لتحديد وتقومي مجع عملية أهنا على تكنولوجيا املعلومات استخدام ظل يف التدقيق عملية إىل

                                                 
 .22، مرجع سابق، ص إبراهيم السعدي 1 

جلة على أدلة تدقيق ذات جودة عالية، م حمدونة طالل، حمدان عالم، مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق )التدقيق االلكتروني( في فلسطين، وأثر ذلك على الحصول 2 

 . 31، ص3331(، 9) 97ة الدراسات اإلنسانية، الدراسات اإلسالمية، سلسل
 .29، مرجع سابق، صالقادر عبد علي الذنيبات 3 
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 بكفاءة، مواردها واستخدام بفعالية هدافهاأ وحتقيق بياناهتا سالمة وتأكيد أصول املنشأة محاية يف يسهم احلاسب
 اليدوي التدقيق عن األهداف يف ختتلف ال املعلومات تكنولوجيا استخدام ظل يف عملية التدقيق أن يتضح حيث

مكونات  كافة املعلومات تكنولوجيا ظل يف التدقيق عملية تتضمن كما اجلمهور، وخدمة الرأي حيث إبداء من
 . 1البيانات وقاعدة والبامج األجهزة وهي اآليل، احلاسب نظام

 للمحاسبني على الدويل عن االحتاد الصادر (ISA 401) رقم الدويل املعيار من 12 رقم الفقرة وتنص
 طريق عن أو يدويا احملاسبية البيانات ومعاجلة تشغيل مت سواء للمراجع احملددة املراجعة أهداف تتغري ال " أنه

 . 2اإللكرتوين احلاسب استخدام
 استخدام أن إال يف التدقيق، املعلومات تكنولوجيا استخدام بيئة ظل يف يتغري مل للمراجعة العام اهلدف فإن وعليه

 وعلى احملاسبة على يؤثر وقد املالية، املعلومات واتصال واسرتجاع وختزين معاجلة طريقة من يغري اإللكرتوين احلاسب
 .كةالشر  يف املستخدمة الداخلية الرقابة نظم

 :المعلومات تكنولوجيا استخدام ظل في التدقيق أهداف -0. 4
  3التايل: يف املعلومات تكنولوجيا استخدام ظل يف التدقيق أهداف تتمثل
 وصول من توصيل األجهزة وشبكات اإللكرتوين احلاسب وأجهزة للبيانات الداخلية الرقابة فعالية من التأكد 1.
 .التدمري أو التعديل أو النسخ هبدف هلم، املصرح غري
 .اإلدارة تفويض مبوجب يتم وتطويرها مجاالب  امتالك أن من التأكد 2.
 .كامل وبشكل بدقة أخرى تتم إلكرتونية سجالت وأي والتقارير وامللفات املالية العمليات معاجلة أن من التأكد 3.
 .لسياسات اإلدارة طبقا اجلتهامع مث متييزها يتم أخطاء هبا اليت املصدرية البيانات أن من التأكد 4.
 .واالكتمال والسرية بالدقة تتميز اإللكرتوين احملاسيب املعلومات نظام ملفات أن من التأكد 5.

 :المعلومات تكنولوجيا استخدام ظل في التدقيق أهمية -2. 4
 لألسباب وذلك وباحلاس استخدام دون اإللكرتونية احملاسبية العمليات تدقيق يف مهمته أداء للمدقق ميكن ال

 4التالية:

 .احملاسبية للبيانات اإللكرتوين التشغيل نتيجة التدقيق واجراءات مهام يف املستمر التطور   -

                                                 
 .14جمعة أحمد حلمي، المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، مرجع سابق، ص 1 

 .19، ص3393، مرجع سابق، المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقجمعة أحمد حلمي،  2 
3 Wen Lin, C., & Hung, W. Op. Sit. P 25. 

 .17، صالمدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، مرجع سابقجمعة أحمد حلمي،  4 
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 من للعديد املايل املركز على آثار من التدقيق عن يرتتب ملا التدقيق عملية ألداء الالزم الوقت توفري  -
 .املنشآت

 بطبيعة ودراية املدقق معرفة لدى يكون بأن تتطلب للمعلومات اآللية املعاجلة ظل يف التدقيق عملية أن ومبا
 يف املدقق مشاركة أن حيث الرقابة والتدقيق جوانب تصميم يف املدقق مشاركة األفضل من فإنه اإللكرتوين النظام

 قيقحت يف تساهم أهنا كما املتقدمة التشغيل حالة نظم يف وضرورية حساسية أكثر تكون سوف النظام تصميم
  1التالية: األمور

إلمكانية  نظرا اإللكرتوين باحلاسب والتالعب التحايل احتمال وتقليل الشاذة األمور اكتشاف ضمان  -
 .أفضل حماسبية رقابية نظم وضع

 .والغش األخطاء اكتشاف احتمال من وتزيد والقرائن األدلة جلمع أفضل أساليب استخدام من املدقق متكن -

 .للتدقيق مسار توافر وعدم املستندي الدليل بفقدان تعلقةامل املشكالت معاجلة  -

 .فيها والتعديالت اهلامة احملاسبية بالتطبيقات املتعلقة البامج لكل بنسخ املدقق تزويد  -
 العمليات املبذول على الوقت تقليل يف يساعد املختلفة التدقيق جماالت يف احلاسوب استخدام فإن وبالتايل

 جماالت يف أمهية استخدامه وتنبع عام بشكل التدقيق عملية تكاليف وتقليل احلسابية لياتالعم وعلى الكتابية
  2التالية: األمور حتقيق على يساعد أنه يف املراجعة

 .الشخصي احلكم ممارسة وعملية القرار اختاذ عملية حتسني  -

 .عام بشكل التدقيق عملية جودة حتسني -

 .التدقيق عملية إزاء العمالء لدى املتفائلة النظرة زيادة -

 .التدقيق عملية يف احلاسوب استخدامها بسبب املراجعة مكاتب شهرة زيادة  -

 .التدقيق يف احلاسوب استخدام نتيجة جدد العمالء على احلصول  -

 .احلاسوب استخدام بسبب التدقيق يف حديثة أساليب استخدام إمكانية  -

 .سهولة أكثر بدرجة املعقدة التدقيق عمليات بعض إجناز إمكانية  -

 .املديرين أو الشركاء قبل من املدققني أعمال تدقيق عملية تسهيل  -
                                                 

1 Dowling Carlin, Appropriate Audit Support System Use: The Influence of Auditor, Audit Team, and firm Factors, 84(3) .The Accounting 

Review, 2009, P33. 

 .24، مرجع سابق صالقادر عبد علي الذنيبات 2 
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 : الحسابات تدقيق مهنة في المعلومات تكنولوجيا استخدام مجاالت -1. 4
 :باآليت  احلسابات تدقيق مهنة يف املعلومات تكنولوجيا استخدام جماالت أهم متثل

 واملرتقبة، التكنولوجية احلالية التطورات ظل يف أنه جند : واملعلومات بياناتلل اإللكرتوين التبادل يف الثقة تأكيد 1.
 حكمه بدمج للمدقق تسمح اإللكرتونية سوف احلاسبات خالل من القرارات ودعم للخبة املستحدثة النظم فإن

 تكون علوماتامل وهذه ،)املعلومات إلنتاج آيل /تفاعل بشري خالل من(اإللكرتوين احلاسب خمرجات مع الشخصي
  . 1املعلومات ملستخدمي املختلفة متطلبات القرارات حتقق أن وميكن مغزى ذات
 فيها الكرتونيا املتبادلة البيانات يف الثقة تأكيد ينبغي للمعلومات الشاملة اإللكرتونية األنظمة تدقيق عند 2.

  .2التدقيق أعمال ختطيط يف النظم منهج باستخدام
 خيتلفون بدرجة املدققني هؤالء أن حيث التدقيق، عملية يف يشرتكون الذين للمدققني مستويات عدة هناك 3.

 والبامج األجهزة عند استخدام مراجعتها كيفية يف وتبادهلا للمعلومات اإللكرتونية األنظمة جمال يف واخلبة املعرفة
 فضال عليها، الرقابة وعمليات دقيقالت بني أهداف الربط حينها يف احلسابات مدقق على ينبغي حيث اإللكرتونية،

 حتتاجها اليت واملهارات واخلبات لتشغيلها اخلاصة املتقدمة والبجميات التكنولوجيا أجهزة بني بالتنسيق قيامه عن
 . 3التدقيق  عملية

 ميكن إجيارها فيما يلي: :منها الحد ومتطلبات اإللكتروني التدقيق مخاطر -5
 ترونياإللك التدقيق مخاطر أوال :

 .االكتشاف عدم الداخلية، وخماطر الرقابة وخماطر املالزمة، املخاطر :أقسام ثالثة اىل التدقيق خماطر وتنقسم
 :)المالزم (الحتمي الخطر -أ

 عوامل إن التدقيق حيث خطر مكونات من اخلطر هذا ويعتب املتوارث، أو املتأصل اخلطر أيضا ويسمى
 املهنية املنظمات عرفت فقد هلذا الدور ونظرا املراجعة عملية ختطيط عند وزهاجتا ميكن ال اخلطر هذا مؤشرات أو

 : أنه على احلتمي اخلطر

                                                 
، 3337، قاالعر الموصل، جامعة (هادكتور رسالة ( الحديثة التقنية البيئة عناصر اطار في الحسابات تدقيق مهنة تواجه التي للتحديات االستراتيجي التحليل، يحيى فيحاء البكوع 1 

  68ص
2 Moorthy, S. M., & Gopalan, H. S., The Impact of Informantion technology on interrnal auditing. 5, 9. African Journal of Busines 

Management, 2011, P11. 
 .51مرجع سابق، صأمين السيد أحمد لطفي،  3 
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 اجتمع إذا ويكون جوهريا جوهري خطأ حلدوث العمليات من معني نوع أو معني حساب رصيد تعرض قابلية "
 ضوابط أو رقابة إجراءات وجود عدم مع وذلك أخرى عمليات أو احلسابات أرصدة يف األخطاء من غريه مع

 . 1داخلية
 نظام عن طبيعة فضال املنشأة أعمال لطبيعة الفريدة باخلصائص تتأثر احلتمي اخلطر نسبة أن شك وال

 على عالوة النظام هذا بكيفية مراجعة يتعلق فيما النظام هذا يفرضها اليت والصعوبات املطبق اإللكرتوين التشغيل
 أساسا تتمثل للبيانات اإللكرتوين بنظم التشغيل املتعلقة التدقيق مسار يف فالتعديالت التدقيق، عملية أداء تعقيد

 لفرتة هبا حيتفظ قد للحاسب البيانات إدخال املستخدمة يف املستندات ألن ونظرا للعملية املستندي الدليل يف
 نظرا اإللكرتونية سبةاحملا نظم بعض يف اإلطالق للمدخالت على مستندات توجد ال قد أو الوقت من قصرية

 وذلك السنة أثناء متكرر بشكل املنشأة زيارة للمدقق بد ال النظام لذلك إىل مباشر بشكل البيانات إلدخال
 عن املدقق ملسؤولية نظرا املنشأة لدى موجودة املستندية النسخة فيه ما تزال اليت الوقت يف املعامالت لفحص

 لعملية التخطيط عند احلتمي اخلطر مستوى تقييم من للمدقق بد ال لذلك والغش واملخالفات األخطاء اكتشاف
اجلوهري  التحريف إىل يؤدي اليت واملخالفات األخطاء تلك اكتشاف يف املدقق قرارات فاعلية يزيد من مما التدقيق

 . 2املالية القوائم يف
 :الرقابة خطر -ب

 هيكل الرقابة بواسطة اجلوهرية خطاءاأل كشف أو منع عدم احتمال" :أنه على الرقابة خطر ويعرف
 ."واجراءات سياسات من حيتويه وما باملنشأة الداخلية

 من طائفة حساب أو رصيد يف حتدث اليت اخلاطئة املعلومات خماطر :بأهنا الرقابة خماطر أيضا وتعرف
 أخرى، طوائف أو أرصدة اخلاطئة يف املعلومات مع جتتمع عندما أو مبفردها، جوهرية تكون أن ميكن اليت املعامالت

 . 3الداخلية الرقابة نظام أو احملاسيب بواسطة النظام املناسب الوقت يف وتصحيحها اكتشافها او منعها ميكن ال اليت
 بيئة يف ملخاطر الرقابة يكون قد حيث والرئيسية، املالية البيانات لضمان الرقابة خماطر تقدير املدقق وعلى

 من املخاطر تنتج أن حيث ميكن خاطئة، رئيسية ملعلومات قوي احتمال وجود عند امالش تأثريا املعلومات أنظمة
 وتدابري املساندة وأنظمة والصيانة كتطوير البامج احلاسوب تستعمل اليت املعلومات ألنظمة شاملة بنشاطات عجز
 .املعلومات ألنظمة احلقيقي االمن

                                                 
 .933، ص مرجع سابق، فيصل المطيري 1 

 .47مرجع سابق، ص، هيمإبرا السعدي 2 
 .71، مرجع سابق، صفاطمة العبيدي 3 
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 تتم اليت الرقابة الداخلية هيكل عن خيتلف للمعلومات اآللية املعاجلة ظل يف الداخلية الرقابة هيكل أن ومبا
 على ينطوي اآللية الرقابة الداخلية هيكل أن حيث خمتلفة ملناهج وفقا يتم الرقابة خطر تقدير فإن يدوي بشكل
  1مها: األخطار من نوعني ضد للوقاية األخرى الرقابية الضوابط بعض

 الوحدة إىل الوصول األشخاص من كبري عدد إلمكانية نظرا ةالسري البيانات ملفات إىل الوصول خطر -
 .البيانات ملعاجلة املركزية

 خالل من وذلك املنفذين بواسطة والتالعب الغش حاالت إخفاء بقصد املراجعة مسار ضياع خطر  -
 .مستمرة بصفة الرئيسية امللفات حتديث يتم حيث الرئيسية للملفات الفورية التحديث عمليات

 : االكتشاف عدم خطر -جـ
 القوائم اجلوهرية يف واملخالفات األخطاء اكتشاف يف املدقق فشل احتمال االكتشاف خبطر ويقصد "

 .احملاسبية الداخلية الرقابة نظام خالل من اكتشافها أو حدوثها منع يتم مل اليت املالية
 الرقابة احلتمي وخطر اخلطر(ة الثالث ملكوناته مشرتك احتمال ميثل املراجعة خطر أن إىل اإلشارة وجتدر

 أو زيادة خالل املراجع من قبل من للتحكم القابل الوحيد العنصر االكتشاف خطر ويعتب  )االكتشاف وخطر
 .  2األساسية  االختبارات حجم ختفيض
 ليلبتح القيام طريق التدقيق عن عملية وتنفيذ ختطيط مرحليت يف االكتشاف خطر يف التحكم املدقق يستطيع حيث
 طريق عن االكتشاف خطر نسبة للمدقق تقليل وميكن الرقابة، خطر وتقدير فحص وكذلك احلتمي اخلطر وتقييم
 وفروع ملواقع متكررة زيارات عمل طريق عن هبذا االختبار املدقق ويقوم الداخلية، الرقابة بنظم االلتزام باختبار القيام

 كلما االختبار هبذا القيام أمهية وتزداد الرقابة أنظمة تشغيل الحظةوذلك مل شهريا أو أسبوعيا املراجعة حمل املنشأة
  . 3وتعقيدا تقدما اآللية املعاجلة نظم ازدادت
 املعلومات استخدام تكنولوجيا خماطر بعض سرد ميكن فانه املعلومات تكنولوجيا استخدام درجة اختلفت ومهما

 4االتية: باملخاطر
 : عن ناجتة بشرية خماطر 1.

 .احلاسوب تشغيل طأخ-
 .والبامج األنظمة وحتليل البجمة خطأ-

                                                 
 االسالمية، الجامعة( ماجستير رسالة(، غزة قطاع في األهلية المنظمات حالة سةدرا الرقابة أهداف تحقيق على  COSOالطار وفقا الداخلية الرقابة نظام هيكل أثر، السالم عبد بدوي 1 

 .21، ص3399، فلسطين غزة،

 .11، مرجع سابق، صفاطمة العبيدي 2 
 .29، ص3392، والتوزيع للنشر الصفاء دار األردن، عمان، للمعلومات، االلية المعالجة ظل في جعةراالم، لطيفة فرجاني  3
 .49ص ،3399 األردن، عمان، ،والتوزيع شرللن صفاء دار األولي، الطبعة ( العالقة ذات الخدمات-التدقيق-الجودة رقابة-التأكيد ( الجودة ورقابة التدقيق، حلمي أحمد جمعة 4 
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 .واالنظمة والبامج لألجهزة به مصرح غري استخدام-
 .االستخدام وسوء والتالعب االحتيال خماطر-
 .املعلومات أمن خماطر-

 :مثل املالئمة البيئية الظروف توافر عدم عن ناجتة مادية خماطر 2.
 .الكهربائية الطاقة تذبذب أو تعطل-
 .أخرى أسباب او منخفضة حرارة أو عالية رطوبة وجود بسبب اإللكرتونية األجهزة تعطل-
 .احلاسوب واخرتاقات القرصنة خالل من للمستخدمني اخلصوصية انتهاك-
 .والبامج لألجهزة اخلاطئة الصيانة-
 .االتصال توشبكا اإللكرتونية الوسائط مع متطورة اثبات أدلة وجود عدم خماطر-

 : المعلومات تكنولوجيا استخدام مخاطر من للحد والمتطلبات ثانيا: الشروط
 تلك للحد من التالية الشروط توافر من بد ال أنه ،) 2011القانونيني للمحاسبني العريب اجملمع(يف  ورد

 :املخاطر
 املعلومات تأمني يعد إذ لى الشبكة،ع التعامل يف القضايا أخطر من واألمان األمن قضية تعد:  والحماية األمن -أ

 حتصني على باحلرص وذلك لنشاطاهتا، الشركة عند ممارسة االعتبار بعني أخذها ينبغي اليت املهمة األمور من املالية
 املعلومات هذه تكون وأن احلماية تأمني أجل من شأنه ما كل تبذل وأن املصرح هبا، غري االخرتاقات من النظام
 .للمتطفلني الشرعي غري الوصول من آمنة
 .املوضوعة ووفقا للسياسات احلاجة عند للعمل جاهز النظام أن من بالتأكد وذلكالنظام:  جاهزية -ب
 ما حسب تتم التشغيل إجراءات من أن بالتأكد وذلكالتشغيل:  مرحلة خالل اإلجراءات وتكامل سالمة -جـ
 .ناسبالوقت امل يف هبا ومصرح دقيقة معلومات وتوفر خمطط هو
 تلك استخدام وكذلك خمرجات النظام، هي املعلومات أن من بالتأكد وذلكالشبكة:  على الخصوصية-د

 عمالء من معها للمتعاملني اخلصوصية لتأمني عنصر املنشآت إدارة وضعتها اليت السياسات مع يتماشى املعلومات
 .وغريهم وموردين

 اإلدارية السياسات مع يتماشى املعلومات مبا سرية تكفل اليت الشروط توفر من التأكد خالل منالسرية: -ه
 .الغرض هلذا احملددة

 اجلهات من وغريمها املالية واإلدارة الشركة إدارة حترص أن مبعىنالمراقبة : -و
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 مرحلة من بدءا استخدامه مراحل مجيع خالل النظام تطبيق عملية تراقب أن بالنظام العالقة ذات
 .املخرجات مرحلة إىل وصوال البيانات تلك تشغيل مبرحلة اومرور  البيانات، إدخال

 اإلدارة بسبب أن وذلك لإلدارة، مستمرة ومسؤولية مكملة مسالة تعتب املخاطر تقييم عملية فإن لذلك
 عالقتها منظور من ينظر إليها أن جيب املخاطر تقييم وعملية حتقيقها، سهولة وتفرتض أهداف وضع تستطيع ال

 املايل لألداء فقط ليس خيتب التهديدات الذي التقييم وهو الرقابية، والضوابط واألهداف والفرص غريللت بالنسبة
 . 1وأهدافها املنظمة السرتاتيجيات بالنسبة أيضا ولكن والرقابة،

 أكب يف أساليبها للنهوض هبا وإلعطاء موثوقية اىل تطوير حباجة التدقيق عملية نستخلص أن سبق مما
 إعطاء التدقيق املختلفة وهذا يف عملية مراحل يف املعلومات تكنولوجيا استخدام يساهم حيث املالية،البيانات 
تكنولوجيا  استخدام يساهم حيث املهنية، املتطلبات مع تتماشى يؤديها املدقق اليت اخلدمات بأن معقولة تأكيدات
 ظروف املنافسة، ظل للمدقق يف السوقية احلصةزيادة  وبالتايل جدد، عمالء يف توفري اإلمكانية جلذب املعلومات

 مهمة التدقيق. يف املبذول واجلهد الوقت املهام، وتقليل أداء وفاعلية كفاءة وحتسني التشغيلية، التكاليف وتقليل
 :خالصة الفصل

ركزنا يف هذا الفصل األول على أهم األسس النظرية حول تكنولوجيا املعلومات وكل ما يتصل هبا من  
حات من نظام املعلومات واالتصال، وكذا التدقيق بشكل عام، تطوره التارخيي، أهم أنواعه، وقواعده وتنظيمه مصطل

على املستوى الدويل ويف اجلزائر بشكل خاص، وخاصة مع التغريات اليت تشهدها املهنة يف اآلونة األخرية جراء تغري 
 حلسابات كوهنا موضوع حبثنا.القوانني اليت حتكمها، وركزنا الضوء على مهنة حمافظ ا

واستعملنا هذا العرض ليكون املدخل أو األرضية للوصول إىل هدف البحث أال وهو حماولة لتطوير مهام  
 املراجعة القانونية يف اجلزائر باالستعانة بتكنولوجيا املعلومات لتطبيق املعايري الدولية للتدقيق.

 
 
 

 
 

                                                 
 لجامعة اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية لخامسا السنوي الدولي العلمي المؤتمر، المعلومات تكنولوجيا بيئة في الداخلي والتدقيق الرقابية الضوابط، عفاف زور أبو نعيم، دهمش 1 

 .34، ص3332األردن،  عمان، األردنية، الزيتونة
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 IFACتزايد االهتمام مبعايري احملاسبة والتدقيق، تأسس االحتاد الدويل للمحاسبنينتيجة ل
، وقامت جلنة املمارسات الدولية 1دولة 42منظمة وهيئة حماسبية متثل  63مبوجب اتفاقية بني  27/12/1277يف

ألول مرة سنة  ISAبإصدار املعايري الدولية للتدقيق  IFACلالحتاد الدويل للمحاسبني  التابعة IAPCللتدقيق
 من املعايري. جمموعة، حيث جاءت على شكل مثانية فصول حيتوي كل فصل على 1991

إىل جملس معايري التدقيق والتأكيد  IAPCجلنة املمارسات الدولية للتدقيق تغري اسم  2001ويف بداية سنة 
 .IAASBالدولية 

لتدخل حيز التطبيق  2015ألخرية يف أكتوبر وإصدار النسخة ا ISAومت مراجعة املعايري الدولية للتدقيق 
 ،2معايري منها 2وما بعد، حيث مت تعديل وإعادة صياغة  2016ديسمب 15لتدقيق القوائم املالية املنتهية يف 

حاولنا من خالل هذا معيار، حيتوي كل معيار على جمموعة من الفقرات،  36وبالتايل أصبح لدى املدققني اليوم 
 الفصل تلخيصها.

حتتوي املعايري الدولية للتدقيق على املبادئ واإلجراءات اجلوهرية، اإلرشادات واإليضاحات املتعلقة مبراجعة و 
 .3القوائم املالية

 فيما يلي: املعايرياته هل الستةوتتمثل الفصول 

 . 299- 200املبادئ العامة واملسؤوليات: تضم املعايري من  -1
 . 422- 300ملعايري منتقييم األخطار واالستجابة هلا: وتضم ا -2
 . 599 – 500أدلة التدقيق: وتضم املعايري من  -3
 . 699 - 600االستفادة من أعمال مهنيني آخرين: تضم املعايري من  -4
 . 722 – 700نتائج وتقارير التدقيق: تضم املعايري من  -0
 .522 – 522 جماالت متخصصة: تضم املعايري من -6

 يات:المسؤولالمبادئ العامة و  المبحث األول:
 .265 و220،230،240،250،260، 210، 200ويضم املعايري 

 
 

                                                 
 1أمين عبد هللا خالد، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط3، 3337، ص12

2 http://www.leconomiste.com/article/1006811-audit-des-nouvelles-normes-arrivent, le 21/05/2017 à 05h22. 
 .71، ص.3331 - 9ط-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن 3+9الحسابات المتقدمة الجزء  أحمد دحدوح حسين، مراجعة3

http://www.leconomiste.com/article/1006811-audit-des-nouvelles-normes-arrivent
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 :: األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية200المعيار 
 ويعتب هذا املعيار معيار املعايري أو اإلطار النظري لكل املعايري األخرى، حيث حيتوي على:

 هدف التدقيق:
التدقيق هو متكني املدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانات املالية قد أعدت وفقا  إن هدف 

إلطار حمدد وهذا من كافة النواحي األساسية وأهنا تعب بصورة حقيقية وعادلة عن نتائج عمليات املؤسسة ولكن 
 .1سيري املؤسسةرغم ذلك فإن املدقق ال ميكن أن يؤكد استمرارية املؤسسة وكفاءة اإلدارة يف ت

 المبادئ العامة للتدقيق:
 2إن املبادئ العامة للتدقيق الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني ملزمة لكل مدقق وتتمثل يف:

 االستقاللية. -1
 األمانة. -2
 املوضوعية.  -3
 الكفاءة والعناية املهنية. -4
 السرية. -0
 السلوك املهين. -6
 املعايري الفنية "التقنية" -7

الية ملدقق التقيد باملعايري الدولية للتدقيق يف مهامه، وأن عليه االعتقاد بأن البيانات املوهذا يعين أنه على ا
 3تتضمن معلومات مضللة بصورة جوهرية وعدم افرتاض ضرورة صحتها إىل حني الوصول إىل قرائن )أدلة( تدعمها.

 نطاق التدقيق:
ية ذات الصلة، يري الدولية، اهليئات املهنويقصد به إجراءات التدقيق واليت حيددها املدقق وفقا للمعا 

  4القوانني والتشريعات وشروط كتاب التكليف بالتدقيق )األمر باملهمة(.
 التأكيدات المعقولة:

يهدف التدقيق وفقا ملعايريه الدولية إىل توفري تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية ككل خالية من  
 أدلة اإلثبات. أخطاء جوهرية وهذا استنادا إىل مجيع

                                                 
 .34هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص 1 

 .162محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، مرجع سبق ذكره، ص 2 
 . .28ص ، 2002لبنان، الحقوقية، المنشورات دار ، 2الطبعة ، 2الجزء المالية، البيانات تدقيق صبح، يوسف دداوو 3 

ص  ،3394، أوت 9، المجلد IFAC، االتحاد الدولي للمحاسبين 3397/3394كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة   4 

990. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن استعمال االختبارات )العينات( ووجود احتمال التواطؤ وكون أغلبية األدلة مقنعة 
 . 1وليست حامسة حتد من قدرة املدقق يف اكتشاف األخطاء اجلوهرية 

 املسؤولية عن البيانات املالية:
بيانات ملالية، بينما تبقى مسؤولية إعداد وعرض الإن مسؤولية املدقق تتمثل يف إبداء رأي حول البيانات ا

  2املالية من مسؤولية اإلدارة وال تعفيها عملية التدقيق من مسؤوليتها.
 :: االتفاق على شروط التكليف بالتدقيق210المعيار 

 كتاب التكليف بالتدقيق:
يق إرسال  ر قبل البدء يف عملية التدقيق على العميل طلب خدمات املدقق بشكل رمسي عن ط 

كتاب التكليف رمسيا للعميل ليؤكد موافقته على تعيينه وهذا قبل املباشرة يف املهمة لتجنب أي سوء تفاهم حوهلا 
  3وحيتوي كتاب التكليف بالتدقيق أساسا على: 

 .اهلدف من املهمة 
 .مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية 
 .نطاق التدقيق 
  التكليف.شكل التقرير ووسائل إيصال نتائج 
 .مسؤولية املدقق 
 .االطالع غري املشروط على الوثائق والسجالت الالزمة 
 .الرتتيبات املتعلقة بتخطيط عملية التدقيق 
 .أسس احتساب األتعاب وكيفية تسديدها 

كما ميكن إعادة تغيري التكليف بالتدقيق من قبل العميل يف حال حدوث أي تغيريات أو مستجدات تدعو 
بل إكمال املدقق ملهمته، وعليه من جهته أيضا دراسة ذلك قبل املوافقة على تغيري التكليف واالتفاق إىل ذلك وهذا ق

معا على الشروط اجلديدة إذا اقتنع بأن هناك مبرات معقولة هلذا التغيري، أما يف حالة عدم وجودها فعلى املدقق 
  4حاب.عدم املوافقة على تغيري التكليف األصلي األول باب عليه االنس

 يقدم منوذج لكتاب التكليف. 26وامللحق 
 

                                                 
 .994المرجع، ص  نفس  1
 .933المرجع، ص  نفس  2
 .133أحمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق الحديث، مرجع سابق، ص 3
 .22داوود يوسف صبح، مرجع سابق،ص 4
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 : : رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية220المعيار 
الغرض من هذا املعيار هو ضبط إجراءات أعمال التدقيق سواءا يف مؤسسة التدقيق، أو اليت يتكلف هبا 

 املساعدون يف التدقيق الفردي.
ذ )الشركاء يف مؤسسة أو املهين املنفرد( ملزمة بتنفيوينص هذا املعيار على أن مؤسسة التدقيق  -

سياسات وإجراءات رقابة اجلودة اليت صممت للتأكد من أن كافة أعمال التدقيق قد متت حسب املعايري 
 الدولية أو الوظيفة املناسبة.

 1وتتمحور جودة أعمال التدقيق حول:  
ملهنية تقاللية، األمانة، املوضوعية والسرعة واالتصاف بااملهارات والكفاءات املهنية: من االلتزام مببادئ االس

 والكفاءة وإجناز املهام بالعناية الالزمة.
 توزيع المهام واإلشراف على المساعدين:

حيث يتم التوزيع حسب الكفاءة، مع احلرص على التوجيه واملتابعة لألعمال على كافة املستويات بدرجة 
 2وهذا من خالل: مقنعة ومعقولة
 .برنامج التدقيق ومتابعة درجة التقدم 
 .توثيق األدلة ونتائج التدقيق 
 .حتقيق أهداف التدقيق 
 .تقدير املخاطر 
 .االطالع على االستفسارات العالقة 
 .تسوية االختالفات يف اآلراء املهنية بني األفراد ودراسة مستوى التشاور 
 يق املقرتح.دراسة املستويات املقرتحة وتقرير التدق 

 قبول المحافظة على العمالء:
 سواء العمالء احلاليني أو املتوقعني مع األخذ بعني االعتبار األمانة اليت تتمتع هبا إدارة العميل.

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

                                                 
 .27نفس المرجع، ص 1 

 .03نفس المرجع، ص 2 
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 . 73، صمرجع سابق  -اإلطار النظري واإلجراءات العملية –حسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي، مراجعة الحسابات المتقدمة  :لمصدرا

 : وثائق التدقيق230المعيار 
لك قرائن بأن عملية كذوينص هذا املعيار أن على املدقق توثيق األمور املهمة واليت توفر له قرائن لدعم رأيه،  

 التدقيق قد متت وفقا للمعايري الدولية للتدقيق.
ويعين التوثيق أوراق العمل األساسية املعدة من قبل املدقق، واليت تضم معلومات خمزنة إما يف األوراق أو 

  1الوسائل اإللكرتونية أو أية وسيلة أخرى، حيث تساعد على ختطيط، تنفيذ ومتابعة عملية التدقيق.
 شكل ومضمون أوراق العمل: 

ينبغي أن تكون أوراق العمل مهيأة بشكل مفصل لكي توفر فهما دقيقا لعملية التدقيق. يسجل املدقق 
املعلومات املتعلقة باملنشأة حمل التدقيق، بتخطيط عملية التدقيق، إضافة إىل طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق 

 يها.النتائج واالستنتاجات املستخرجة من أدلة اإلثبات اليت مت احلصول علاليت مت تنفيذها وصوال على تسجيل 
  2ويتأثر شكل ومضمون أوراق العمل بـ: 

                                                 
 .921، المرجع السابق، ص 3397/3394عالقة ألخرى والخدمات ذات الكتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد ا 1 
 .990حسين القاضي، حسين دحدوح، مرجع سابق، ص 2 

 أعمال التدقيق سياسات وأهداف الرقابة على جودة : 3الجدول 
 العنصر)السياسة( الهدف

يجب على موظفي مؤسسة التدقيق االلتزام بمبادئ االستقالل واألمانة والموضوعية والسرية 
 المتطلبات المهنية والسلوك المهني.

على المؤسسة أن تكون مزودة بأفراد من الذين حصلوا وحافظوا على المعايير الفنية والكفاءة 
 المهارات والكفاءة ة للقيام بإنجاز مهامهم بعناية.المهنية المطلوب

يجب أن تعهد أعمال التدقيق إلى أفراد يمتلكون درجات من التدريب المهني والكفاءة المهنية 
 توزيع المهام المطلوبة في مثل هذه الحالة.

شراف ومتابعة لألعمال على المستويات كافة، وذلك لتوفير  ينبغي أن يكون هناك توجيه وا 
 التفويض قناعة معقولة بان العمل المنجز يفي بمعايير الجودة المناسبة.

 التشاور يجب التشاور داخل وخارج المؤسسة عند الضرورة مع ذوي الخبرة المناسبة.
يجب على المؤسسة إجراء تقويم للعمالء المحتملين ومتابعة عالقتها مع العمالء الحاليين 

سسة عند اتخاذ قرار بقبول أو استبقاء العميل أن تأخذ بعين بصفة مستمرة، كما يجب على المؤ 
االعتبار استقاللية المؤسسة وقابليتها لخدمة العميل بشكل مالئم واألمانة التي تتمتع بها إدارة 

 العميل.

القبول والمحافظة 
 على العمالء

جراءات  ة رقابيجب على المؤسسة أن تراقب باستمرار مالءمة وفعالية تطبيق سياسات وا 
 المراقبة الجودة.
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o .طبيعة التكليف 
o .شكل التقرير 
o .طبيعة أعمال العميل وتعقيداهتا 
o .النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية للمؤسسة 
o همة.املنهجية والتقنية اخلاصة املستعملة خالل امل 

 ويعتب استعمال أوراق العمل املوحدة وسيلة مساعدة على حتسني كفاءة إعدادها ومتابعتها.
 السرية وحفظ أوراق العمل:

على املدقق أن يتبىن إجراءات مالئمة للمحافظة على السرية وسالمة أوراق العمل، واالحتفاظ  
 1القانونية.  هبا لفرتة كافية ملواجهة االحتياجات املهنية ووفق املتطلبات

 :: مسؤولية المدقق المتعلقة باالحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية240المعيار 
ينص هذا املعيار على أنه عند قيام املدقق بعملية التخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق، وكذلك عند قيامه 

جوهرية ناجتة عن  يانات املالية على أخطاءبإعداد التقرير لنتائج التدقيق، فإن عليه التفكري يف خماطر احتواء الب
 االحتيال أو اخلطأ.

 2ومصطلح احتيال يدل على فعل مقصود "متعمد" وهذا من خالل: 
 تزوير أو التالعب باملستندات والسجالت. -
 اختالس األصول. -
 تسجيل معامالت ومهية. -
 سوء تطبيق البيانات احملاسبية. -
 3يقع يف:  وأما مصطلح اخلطأ فهو غري مقصود، وقد *

 .أخطاء حسابية أو كتابية يف السجالت ويف املعامالت احملاسبية 
 .السهو أو سوء فهم احلقائق 
 .سوء تطبيق السياسات احملاسبية 

 4بعض املؤشرات الحتمال وجود أعمال الغش واألخطاء: على سبيل املثال ال احلصر:
 تتدهور احلالة املالية للمؤسسة ووجود نسب مالية غري مبشرة. -

                                                 
 .992نفس المرجع، ص 1 

 .997، ص3333، المنصورة: المكتبة العصرية، مصر، –تحليل وإطار للتطبيق –محمود السيد الناغي، دراسات في المعايير الدولية للمراجعة  2 
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 وجود رأس مال عامل غري مالئم )بالزيادة أو بالنقصان(. -
 وجود خسائر كبرية يف حسابات الزبائن وقيمة كبرية للزبائن املشكوك فيهم. -
 االعتماد الكبري على سلعة واحدة أو عميل واحد أو سلع وعمالء قليلون. -
 كافية وغري عادية.  إلزام موظفي احملاسبة واملالية على إجناز البيانات املالية يف فرتة غري -
 املعامالت غري االعتيادية خاصة قرب هناية السنة واليت هلا تأثري مهم على األرباح. -
 العمليات احملاسبية املعتمدة وغري االعتيادية. -
 املعامالت مع األطراف ذات العالقة )بني الوحدات(. -
 وجود مصاريف أتعاب كبرية باملقارنة مع اخلدمات املقدمة. -
 ات كبرية بني احلسابات واملصادقات اخلارجية املرسلة.وجود اختالف -
 إجابات اإلدارة املراوغة أو غري املعقولة على استفسارات املدقق. -
 التغريات الكبرية للبامج اآللية املستعملة دون اختبارها. -
 عدم إمكانية استخراج املعلومات من احلاسوب. -

 مسؤولية منع واكتشاف االحتيال والخطأ:
املسؤولية على عاتق اإلدارة وهذا من خالل استخدامها للنظم احملاسبية املالئمة لنظم الرقابة  تقع هاته

 الداخلية، ولكن إجراءات التدقيق السنوية هي األخرى قد تكون رادعة.
فاستنادا إىل تقدير املخاطر، فإن على املدقق أن يصمم إجراءات التدقيق حبيث تعطيه قناعة معقولة بأن 

 1حتيال واخلطأ واليت تعتب جوهرية ميكن اكتشافها. أعمال اال
 القصد الذاتي للتدقيق:

إن التدقيق عرضة ملخاطر ال ميكن جتنبها، وذلك ألن بعض األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية ال ميكن 
ورة عدم اكتشاف طاكتشافها، بالرغم من أن ختطيط عملية التدقيق قد مت حسب املعايري الدولية للتدقيق. وتعتب خ

األخطاء اجلوهرية الناجتة عن االحتيال أكب منها يف حالة اخلطأ، ذلك ألن االحتيال يتضمن عادة التواطؤ وتزوير 
املعلومات سواء إقرارات أو مستندات واعتبارها صادقة ما مل تكتشف عملية التدقيق دليال يثبت العكس. إن 

لوحده فشل املدقق بااللتزام باملبادئ األساسية وباإلجراءات اجلوهرية االكتشاف الالحق ألخطاء جوهرية ال يعين 
 2املنفذة. 

 اإلجراءات املتبعة عند ظهور دالئل على وجود االحتيال أو اخلطأ:
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على املدقق أن ينظر يف تأثري اخلطأ احملتمل على البيانات املالية، فإذا كان له تأثري جوهري فإن عليه تنفيذ 
و إضافية لتأكيد أو تبديد شكوكه من وجود االحتيال أو اخلطأ. يف حالة عدم تبديد شكوكه فإن إجراءات معدلة أ

  1عليه النظر يف مصداقية املعلومات املقدمة من طرف اإلدارة وعالقتها بإخفاء هاته األخطاء واملوظفني املتورطني.
 مؤشرات ضعف أمانة أو كفاءة اإلدارة: 

 2ن إجيازها فيما يلي:هناك العديد من املؤشرات ميك
السيطرة على اإلدارة من قبل شخص واحد أو جمموعة صغرية وعدم وجود جملس أو جلنة فعالة  -

 لإلشراف عليهم.
 وجود هيكل تنظيمي معقد للمؤسسة من دون داعي لذلك. -
 الفشل املستمر يف تصحيح نقاط ضعف الرقابة الداخلية. -
 اسبة واملالية الرئيسيني.وجود نسبة عالية من التغيريات بني موظفي احمل -
 وجود تغيريات متكررة يف املستشارين القانونني أو املدققني. -

 اإلبالغ عن االحتيال والخطأ:
هناك عدة جهات ينبغي للمدقق إبالغها يف حال اكتشاف أي عملية احتيال مقصودة أو خطأ غري 

  3مقصود، أمهها:
 : إلى اإلدارة

رعة املمكنة يف حال وجود خطأ أو احتيال جسيم فعال أو يف حال على املدقق إبالغ اإلدارة بالس -
 بقاء شكوك املدقق حول ذلك، سعيا إىل دليل يثبت تصحيح البيانات املالية املتأثرة بذلك اخلطأ فيما بعد.

 : إلى المستفيدين من تقرير المدقق
ية، وإن هذا بيانات املاليف حالة استنتاج املدقق بأن االحتيال أو اخلطأ له تأثري جوهري على ال -

 التأثري مل يتم تصحيحه فإن عليه أن يبدي يف تقريره رأيا متحفظا أو معاكسا.
إذا منع املدقق من قبل املؤسسة من احلصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة لذلك، فإن عليه أن  -

 يبدي رأيا متحفظا أو ميتنع عن إبداء الرأي يف البيانات املالية.
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 : طات النظامية والتنفيذيةإلى السل
إن واجب السرية مينع املدقق عادة من إبالغ االحتيال أو اخلطأ إىل طرف ثالث، ولكن مبوجب  -

التشريع والقانون يتم جتاوز واجب السرية، فمثال يف اجلزائر جيب على املدقق إبالغ وكيل اجلمهورية عن 
 اكتشاف األخطاء واالحتيال.

 :انين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية: مراعاة القو 250المعيار 
الغرض من هذا املعيار هو حتديد مسؤولية املدقق حول مراعاة املؤسسة للقوانني واألنظمة عند  

 تدقيق البيانات املالية.
فعلى املدقق اإلدراك بأن عدم مراعاة هاته القوانني قد يؤثر بشكل أساسي على البيانات املالية ومع ذلك 

 ميكن توقع اكتشاف عدم االلتزام بكافة القوانني واألنظمة، واكتشاف عدم االلتزام يتطلب النظر بإمكانية فإنه ال
عالقته بنزاهة اإلدارة واملوظفني. إن االلتزام قد يكون سهوا أو مقصودا واعتبار تصرف ما بأنه يشكل عدم التزام هو 

ا كان فاءة املدقق، وقد يعرض املؤسسة إىل الغرامات املالية. وكلميف األخري قرار قانون تقرره احملكمة ويتجاوز عادة ك
عدم االلتزام بعيدا عن األحداث واملعامالت اليت تنعكس على البيانات كلما كان املدقق أقل إدراكا له ومتييزا إلمكانية 

 1حدوثه.
 مسؤولية اإلدارة لاللتزام بالقوانين واألنظمة:

 2االلتزام على عاتق اإلدارة، وهذا من خالل: تقع مسؤولية منع واكتشاف عدم  
  .وضع أنظمة مالئمة للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي 
 .وضع قواعد سلوكية للعمل ومتابعة تطبيقها من طرف املوظفني ومعاقبة املتجاوزين 
 .تعيني مستشارين قانونيني للمساعدة على مراعاة املتطلبات القانونية 

 االلتزام بالقوانين واألنظمة:اعتبارات المدقق حول 
إن املدقق غري مسؤول متاما عن منع عدم االلتزام ولكن إجراءات التدقيق السنوية قد تكون رادعة.  

ويعتب أكب سبب لعدم إمكانية اكتشاف عدم االلتزام هو التصور الذايت للنظام احملاسيب ولنظام الرقابة الداخلية 
م املنظمة ببعض القوانني واألنظمة قد يتسبب يف توقيف نشاطها مثل البنوك إن عدم التزا باستعمال العينات.

وعدم التزامها مبتطلبات رأس املال أو متطلبات االستثمار. على املدقق احلصول على إقرارات خطية بأن اإلدارة قد  
ريها بعني االعتبار يؤخذ تأثكشفت له عن كافة حاالت عدم االلتزام بالقوانني واألنظمة املعروفة أو احملتملة واليت س
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عند إعداد البيانات املالية أو يف حالة عدم وجود دليل معاكس، فإنه من حق املدقق االفرتاض بان املنظمة ملتزمة 
 1هبذه القوانني واألنظمة. 

 اإلجراءات عند اكتشاف عدم االلتزام:
جود رات تفيد باحتمال و كما يف حالة وجود االحتيال واخلطأ فإنه عندما يصل املدقق إىل مؤش 

عدم االلتزام، فإن عليه تقييم إمكانية تأثري ذلك على البيانات املالية، وكذلك العواقب املالية احملتملة من غرامات 
 وعقوبات اليت قد تصل إىل حد توقيف املؤسسة عن النشاط.

اإلدارة  دارة، إذا مل تقدميف هذه احلالة، على املدقق توثيق ذلك )مجع األدلة امللموسة( ومناقشته مع اإل
وحماميها معلومات مرضية بأهنا ملتزمة عليه استشارة حماميه اخلاص حول العواقب القانونية إذا كان هناك انتهاك 
للقانون. ويف حال عدم احلصول على أدلة إثبات بعدم االلتزام، فعلى املدقق عدم اإلشارة إىل شكوكه يف تقريره، 

 2وي عليه عدم االلتزام وعالقته مبصداقية إقرارات اإلدارة.وعليه النظر إىل ما ينط
   3هناك العديد منها، نذكر على سبيل املثال ال احلصر: مؤشرات حدوث عدم االلتزام:

( من قبل أحد اإلدارات احلكومية: الضرائب، الضمان االجتماعي، Contrôleاخلضوع إىل رقابة ) -
 دفع غرامات وعقوبات. الرقابة على اجلودة واألسعار...إخل، أو

 منح امتيازات إىل استشاريني أو أطراف ذات عالقة أو موظفني أو موظفني حكوميني. -
 دفع عموالت وأتعاب مرتفعة بشكل ملفت للنظر. -
 وجود مشرتيات بأسعار أعلى أو أقل بكثري من سعر السوق. -
 مدفوعات نقدية غري اعتيادية. -
 قدة.معامالت غري اعتيادية مع أطراف غري متعا -
 معامالت غري مصادق عليها، أو معامالت مسجلة بشكل غري مناسب. -
 تعليقات وسائل اإلعالم. -

إذا شك املدقق بأن بعض أعضاء اإلدارة العليا أو أعضاء يف جملس اإلدارة متورطون يف عدم االلتزام، فعليه 
  4اإلبالغ: 
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 إلى المستفيدين من تقرير المدقق:
 االلتزام له تأثري جوهري على البيانات املالية ومل يتم عكسه بشكل مالئم يف إذا استنتج املدقق بأن عدم

 تلك البيانات، فعليه أن يعطي رأيا متحفظا أو رأيا معاكس.
 إلى السلطات النظامية والتنفيذية:

 يتطلب من املدقق يف بعض الدول اإلبالغ عن عدم االلتزام إىل السلطات الرقابية.

 مع أولئك المكلفين بالحكومة. : االتصال261المعيار 

يتناول هذا املعيار مسؤولية املدقق املتمثلة يف االتصال مع املكلفني باحلكومة فيما خيص عملية تدقيق  
بيانات مالية. وال حيدد املعيار متطلبات تتعلق باتصال املدقق بإدارة أو مالكي منشأة ما إذا كانوا مكلفني بدور 

قق إدراك أمهية االتصاالت املتبادلة الفعالة أثناء تدقيق بيانات مالية، حيث يوفر هذا حكومي أيضا. جيب على املد
املعيار إطار عمل مهيمن التصاالت املدقق مع املكلفني باحلكومة، وحيدد بعض املسائل احملددة اليت سيتم االتصال 

ي يتم ت أهنا ذلك النظام الذتعريف حوكمة الشركا EDCOبشأهنا. حددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 1من خالله توجيه وإدارة شركات األموال.

 :دور عملية اإلبالغ

يركز هذا املعيار بشكل أساسي على إبالغ املدقق املسئولني عن احلكومة. ومع ذلك، يعتب اإلبالغ املتبادل 
 2الفاعل مهما ملساعدة:

ة عمل متينة. ة بالتدقيق يف السياق ويف تطوير عالقاملدقق واملسئولني عن احلكومة يف فهم املسائل املتعلق (أ)
 وتبىن هذه العالقة مع احلفاظ على استقاللية وموضوعية املدقق.

 املدقق يف احلصول على معلومات متعلقة بالتدقيق من املسئولني عن احلكومة. (ب)

ة وبالتايل تقليل خماطر الي)ج( املسئولني عن احلكومة يف الوفاء مبسؤوليتهم عن مراقبة عملية إعداد التقارير امل
 األخطاء اجلوهرية للبيانات املالية.

على الرغم من أن املدقق مسئول عن اإلبالغ عن املسائل اليت يتطلبها هذا املعيار، إال أن اإلدارة مسئولة 
دارة من هذه إلأيضا عن إبالغ املسئولني عن احلكومة باملسائل املتعلقة باحلكومة. وال يعفى اإلبالغ من قبل املدقق ا

 املسؤولية.
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 قد يقيد القانون أو النظام عملية إبالغ املدقق للمسئولني عن احلكومة عن بعض املسائل.

ويف بعض الظروف، قد تكون الصراعات احملتملة معقدة بني التزامات املدقق بالسرية والتزاماته باإلبالغ. 
 شورة القانونية.ويف مثل هذه احلاالت، قد ينظر املدقق يف احلصول على امل

 :األهداف

 1تتلخص أهداف املدقق فيما يلي:

إلبالغ املكلفني باحلكومة مسؤوليات املدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات املالية وإعطائهم نظرة عامة على  (أ)
 نطاق وتوقيت عملية التدقيق املخطط هلما.

 مة.للحصول على معلومات ذات عالقة بعملية التدقيق من املكلفني باحلكو  (ب)

)ج( لتزويد املكلفني باحلكومة مبالحظات تنشأ عن عملية التدقيق يف الوقت احملدد واليت تعتب هامة وذات عالقة 
 مبسؤوليتهم يف اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية.

 )د( لتشجيع االتصال املتبادل بني املدقق واملكلفني باحلكومة.

 رها فيما يلي:ميكن إجيا :المسائل الواجب إبالغها

 مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية.

يبلغ املدقق املكلفني باحلكومة عن مسؤوليات املدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات املالية، مبا يف  
 2ذلك ما يلي: 

ن قبل اإلدارة مأن املدقق مسؤول عن صياغة والتعبري عن رأي معني حول البيانات املالية اليت مت إعدادها  (أ)
 حتت إشراف املكلفني باحلكومة.

 ال يعفي تدقيق البيانات املالية اإلدارة أو املكلفني باحلكومة من مسؤولياهتم. (ب)

 نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لهما

 يعطى املدقق املكلفني باحلكومة نظرة عامة حول نطاق وتوقيت عملية التدقيق املخطط هلما. 

 

                                                 
 .321جع سابق، ص ، مر3397/3394كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  1 

 . 224،ص 2004، جامعة عين شمس، اإلسكندرية، 1حماد طارق عبد العال، موسوعة معايير المراجعة، الجزء 2 
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 :التدقيقنتائج هامة من 

 1يبلغ املدقق املكلفني باحلكومة مبا يلي:  

وجهات نظر املدقق حول اجلوانب النوعية اهلامة للممارسات احملاسبية يف املنشأة، مبا يف ذلك السياسات 
 احملاسبية والتقديرات احملاسبية واإلفصاح حول البيانات املالية.

 الل عملية التدقيق.الصعوبات اجلوهرية، إن وجدت، اليت تتم مواجهتها خ (أ)

 إال يف حال مشاركة املكلفني باحلكومة يف إدارة املنشأة: (ج)

املسائل اهلامة، إن وجدت، اليت تنشأ من عملية التدقيق واليت متت مناقشتها أو اليت  (9)
 ختضع للرتاسل مع اإلدارة.

 اإلقرارات اخلطية اليت يطلبها املدقق. (3)

 :استقاللية المدقق

 2ة، يبلغ املدقق املكلفني باحلكومة مبا يلي: ففي حالة املنشأة املدرج 

بيان بأن فريق العملية واألشخاص اآلخرين يف الشركة حسبما هو مناسب، والشركة وحيث يكون ذلك  (أ)
 ممكنا، الشركات ضمن اجملموعة قد التزموا باملتطلبات األخالقية ذات العالقة فيما يتعلق باالستقاللية.

ى اليت تدور بني الشركة والشركات ضمن اجملموعة واملنشأة، واليت يرى كافة العالقات واملسائل األخر  (ب)
 املدقق حسب حكمه املهين بأهنا قد تطبق على االستقاللية.

اإلجراءات الوقائية ذات العالقة اليت مت تطبيقها للتخلص من التهديدات احملددة على االستقاللية أو احلد  (ت)
 منها إىل مستوى مقبول.

  بالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحكومة واإلدارة:: اإل265المعيار 
 3أهم ما جاء يف هذا املعيار ما يلي:

إن من مسؤولية املدقق أن يبلغ بالشكل املناسب املكلفني باحلكومة واإلدارة عن نواحي القصور يف الرقابة 
 الداخلية اليت حددها املدقق يف تدقيق البيانات املالية.

                                                 
 .597، صالسابق نفس المرجع 1 

 .730نفس المرجع، ص  2 
 .321، ص ، مرجع سابق3397/3394 كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات المهنة 3 
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يطلب من املدقق احلصول على فهم للرقابة الداخلية فيما يتعلق بالتدقيق عند حتديد وتقييم خماطر األخطاء  
اجلوهرية، وعند إجراء تقسيمات هلذه املخاطرة على املدقق النظر يف الرقابة الداخلية من أجل تصميم إجراءات 

دد فاعلية الرقابة الداخلية، ومن املمكن أن حي تدقيق مناسبة يف ظل الظروف، ولكن ليس اهلدف إبداء رأي حول
 املدقق عيوبا يف الرقابة الداخلية ليس فقط أثناء تقييم املخاطرة هذه، ولكن أيضا يف أية مرحلة من مراحل التدقيق. 
 حيدد معيار التدقيق هذا أية نواحي قصور حمددة يطلب من املدقق اإلبالغ عنها للمكلفني باحلكومة واإلدارة.

إن هدف املدقق هو إبالغ املكلفني باحلكومة واإلدارة بالشكل املناسب عن نواحي القصور يف هدف: ال
 الرقابة الداخلية اليت حددها املدقق أثناء التدقيق، واليت يف الرأي املهين للمدقق أهنا ذات أمهية كافية لتستحق عنايتهم.

 : المتطلبات

الذي مت أداؤه، ما إذا كان املدقق قد حدد ناحية قصور  على املدقق أن حيدد على أساس عمل التدقيق
 واحدة أو أكثر يف الرقابة الداخلية.

إذا حدد املدقق ناحية قصور واحدة أو أكثر يف الرقابة الداخلية فإن على املدقق أن حيدد، على أساس 
 كل نواحي قصور هامة.عمل التدقيق الذي مت أداؤه، ما إذا كانت نواحي القصور هذه، فردية أو جمتمعة، تش

على املدقق أن يبلغ كتابة عن نواحي القصور اهلامة يف الرقابة الداخلية اليت مت حتديدها أثناء التدقيق 
 باحلكومة يف الوقت املناسب.

 1على املدقق كذلك أن يبلغ اإلدارة كتابة عند املستوى املناسب من املسئولية ويف الوقت املناسب ما يلي:

اهلامة يف الرقابة الداخلية اليت أبلغ عنها املدقق أو ينوي اإلبالغ عنها للمكلفني نواحي القصور  (أ)
 باحلكومة، إذا كان األمر من غري املناسب اإلبالغ مباشرة لإلدارة يف ظل الظروف.

نواحي القصور اهلامة األخرى يف الرقابة الداخلية اليت مت حتديدها أثناء التدقيق اليت تقوم أطراف أخرى  (ب)
 بالغ عنها، واليت هي يف الرأي املهين للمدقق ذات أمهية كافية لتستحق عناية اإلدارة.باإل

 2جيب على املدقق أن يضمن اإلبالغ الكتايب لنواحي القصور اهلامة يف الرقابة الداخلية ما يلي: 

 وصف لنواحي القصور وإيضاح ألثارها املختلفة. (أ)

                                                 
 .379، مرجع سابق، ص 3397/3394كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  1 

 .371نفس المرجع، ص  2 
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إلدارة من فهم سياق اإلبالغ. وبشكل معلومات كافية لتمكني املكلفني باحلكومة وا (ب)
 خاص على املدقق أن يوضح ما يلي:

 هدف التدقيق هو أن يبدي رأيا حول البيانات املالية. .1

احتواء التدقيق العتبار أن يكون التدقيق الداخلي مناسبا إلعداد البيانات من أجل تصميم  .2
رقابة حول فاعلية ال إجراءات تدقيق مناسبة يف ظل الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي

 الداخلية.

األمور املبلغ عنها حمدودة بنواحي القصور اليت حددها املدقق أثناء التدقيق واليت توصل  .3
 املدقق إىل أن هلا أمهية كافية لتستحق اإلبالغ عنها للمكلفني باحلكومة.

 : : تقييم األخطار واالستجابة لها المبحث الثاني

 .402و 422، 332، 322، 310، 322ويضم املعايري 
 :: التخطيط لتدقيق البيانات المالية300المعيار  

الغرض من هذا املعيار هو توفري إرشادات لتخطيط عملية تدقيق البيانات املالية، فعلى املدقق ختطيط عملية 
واحدة منضيها  ةالتدقيق حىت يتم إجنازها بطريقة فعالة )بكفاءة ويف التوقيت املطلوب(، فقد أثبتت الدراسات أن ساع

 يف التخطيط توفر لنا على األقل أربع ساعات عمل، ويشمل التخطيط طبيعة، توقيت ونطاق عملية التدقيق املتوقعة.
فعلى املدقق ختطيط عملية التدقيق لك ييتم إجنازها بطريقة فعالة، ويعين التخطيط وضع اسرتاتيجية عامة 

ق بكفاءة ويف عة وتوقيتها ومداها، وخيطط املدقق لتأدية عملية التدقيومنهج تفصيلي لطبيعة إجراءات التدقيق املتوق
 :1التوقيت املناسب، ويساعد التخطيط املالئم لعملية التدقيق املدقق على

ان العمل يتم و التعرف على اجلوانب اهلامة وإعطائها العناية املناسبة، وان املشاكل احملتملة قد شخصت،  -
 ؛إجنازه بسرعة

 ؛ل بشكل مالئم على املساعدينتوزيع األعما -
 ؛تنسيق العمل الذي مت من قبل املدققني اآلخرين واخلباء -
 ؛كافية احلصول على أدلة تدقيق -

 التحكم يف التكاليف؛ -
 .جتنب سوء التفاهم مع العميل -

                                                 
 .242، ص3331، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3، الجزء مليةاإلطار النظري واإلجراءات العحسين دحدوح، حسين القاضي، مراجعة الحسابات المتقدمة  1 
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 االعتبارات األساسية لخطة التدقيق:
 1ي:التدقيق الشاملة ه إن أهم األمور اليت تؤخذ بعني االعتبار عند قيام املدقق بوضع خطة 

املعرفة بطبيعة العمل: من خالل معرفة نوع القطاع االقتصادي الذي تنتمي إليه املؤسسة ومتطلبات  -
 اإلفصاح، طبيعة عمل املؤسسة وأدائها املايل وكذا مدى كفاءة اإلدارة.

 فهم النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية. -

 املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة. -

 ستويات األمهية النسبية.م -

 طبيعة اإلجراءات وتوقيتها ومداها. -

 التنسيق والتوجيه واإلشراف واملتابعة. -

 فهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية: 315المعيار

يتناول هذا املعيار مسئولية املدقق يف حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية من  
ل فهم املنشأة وبيئتها مبا يف ذلك رقابتها الداخلية األمر الذي يؤدي إىل توفري أساس تصميم وتطبيق االستجابات خال

 2 للمخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية.

العملية اليت يقوم األشخاص املكلفون بالرقابة أو اإلدارة أو غريهم ويعرف الرقابة الداخلية بأهنا 
 تطبيقها واحملافظة عليها من أجل توفري تأكيد معقول حول حتقيق أهداف منشأةمن املوظفني بتصميمها و 

 3ما فيما يتعلق بـــ:

 موثوقية إعداد البيانات املالية. -

 فعالية وكفاءة العمليات. -

 االمتثال للقوانني واللوائح التنظيمية املطبقة. -

 ميكن إجيارها فيما يلي: :المتطلبات

                                                 
 .215حسين القاضي، حسين دحدوح، أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية، مرجع سابق، ص 1

 .992ص  ،2008،عمان ،ر صفاء للنشر، الطبعة األولى، دا1احمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، الكتاب 2 

 .314، ص ، مرجع سابق3397/3394عالقة كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال 3 
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 طات ذات العالقةإجراءات تقييم المخاطر والنشا

جيب على املدقق أداء إجراءات تقييم املخاطر لتوفري أساس لتحديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية عند 
 مستوى البيانات املالية وعند مستوى اإلثبات.

 1جيب أن تتضمن إجراءات تقييم املخاطر ما يلي:

ن لديهم معلومات حسب حكم املدقق استفسارات من اإلدارة وآخرين داخل املنشأة من احملتمل أن تكو  (أ)
 تساعد يف حتديد خماطر األخطاء اجلوهرية النامجة عن االحتيال أو اخلطأ.

 اإلجراءات التحليلية. (ب)

 املالحظة والتفتيش. (ج)

جيب على املدقق األخذ بعني االعتبار فيما إذا كانت املعلومات اليت مت احلصول عليها من قبول املدقق 
 رار ذات عالقة بتحديد خماطر األخطاء اجلوهرية.للعميل أو عملية االستم

إذا أدى شريك العملية عمليات أخرى للمنشأة، جيب على شريك العملية اعتبار ما إذا كانت املعلومات 
 اليت مت احلصول عليها ذات عالقة أم ال بتحديد خماطر األخطاء اجلوهرية.

تعلق يها من خبة املدقق السابقة مع املنشأة واليت تإذا أراد املدقق استخدام املعلومات اليت مت احلصول عل
بإجراءات التدقيق اليت مت أداؤها يف مهام سابقة، فإنه جيب أن حيدد ما إذا كانت قد حصلت تغيريات منذ 

 التدقيق قد تؤثر على كون هذه املعلومات مناسبة للتدقيق اجلاري.

الية فريق العملية مناقشة حساسية البيانات املجيب على شريك العملية واألعضاء الرئيسيني اآلخرين ل
للمنشأة لألخطاء اجلوهرية وتطبيق إطار تقدمي التقارير املالية املنطبق على حقائق وظروف املنشأة. وجيب على 

 شريك العملية حتديد أي مسائل سيتم تبادهلا مع أعضاء فريق العملية اليت مل تتناوهلا املناقشة.

 ميكن إجيارها فيما يلي:: بما في ذلك رقابتها الداخلية فهم المنشأة وبيئتها 

 :المنشأة وبيئتها

 2جيب أن حيصل املدقق على فهم ملا يلي: 

                                                 
 .994ص  ،مرجع سابق ،احمد حلمي جمعة 1
 .319، ص ، المرجع السابق3397/3394عالقة د األخرى والخدمات ذات الكتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكي 2
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عوامل القطاع ذات العالقة والعوامل التنظيمية والعوامل األخرى اخلارجية مبا يف ذلك إطار إعداد التقارير  (أ)
 املالية املطبق.

 طبيعة املنشأة، مبا يف ذلك: (ب)

 هتا.عمليا (1)

 ملكيتها واهليكل اإلداري فيها. (2)

أنواع االستثمارات اليت تقوم هبا املنشأة وختطيط إلجرائها، مبا يف ذلك االستثمارات يف املنشآت  (3)
 ذات األهداف اخلاصة.

 طريقة هيكلة املنشأة وكيفية متويلها. (4)

ذي الويؤدي ذلك إىل متكني املدقق من فهم فئات املعامالت وأرصدة احلسابات واإلفصاح 
 سيكون متوقعا يف البيانات املالية.

)ج( اختيار املنشاة وتطبيقها للسياسات احملاسبية، مبا يف ذلك أسباب التغيري، وجيب أن يقيم املدقق فيما 
إذا كانت السياسات احملاسبية للمنشأة مناسبة لعملها وتتفق مع إطار إعداد التقارير املالية املطبق والسياسات 

 تخدمة يف القطاع املناسب.احملاسبية املس
)د( أهداف واسرتاتيجيات املنشأة وخماطر العمل املتعلقة بذلك واليت من املمكن أن تؤدي إىل أخطاء 

 جوهرية يف البيانات املالية.
 )هـ( قياس ومراجعة األداء املايل للمنشأة.

 :الرقابة الداخلية للمنشأة
ظم املتعلقة بالتدقيق. وعلى الرغم من أن مع جيب أن حيصل املدقق على فهم للرقابة الداخلية 

طة عناصر الرقابة املتعلقة بالتدقيق تكون على األرجح مرتبطة بإعداد التقارير املالية، فليست مجيع عناصر الرقابة املرتب
نصر عبإعداد التقارير املالية ذات عالقة بالتدقيق. ويعود األمر إىل احلكم املهين للمدقق لتحديد فيما إذا كان 

 ذو عالقة بالتدقيق.-فرديا أو باالشرتاك مع عناصر أخرى-الرقابة
 طبيعة ومدى فهم عناصر الرقابة ذات العالقة

لرقابة اعند احلصول على فهم لعناصر الرقابة املتعلقة بالتدقيق، جيب أن يقيم املدقق تصميم عناصر  
 ضافة إىل االستفسار من موظفي املنشأة.هذه وحيدد فيما إذا مت تنفيذها، من خالل أداء اإلجراءات باإل
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 وميكن إجيازها فيما يلي: :عناصر الرقابة الداخلية
 :بيئة الرقابة

جيب أن حيصل املدقق على فهم لبيئة الرقابة، وكجزء من احلصول على هذا الفهم، جيب أن يقيم  
 1املدقق فيما إذا:

لوك كومة(، بإحداث واحملافظة على ثقافة األمانة والسقامت اإلدارة )مع النظرة العميقة ألولئك املكلفني باحل (أ)
 األخالقي.

كانت مجيع عوامل القوة يف عناصر بيئة الرقابة توفر قاعدة مناسبة للعناصر األخرى للرقابة الداخلية، وال  (ب)
 تؤثر عليها نواحي الضعف يف بيئة الرقابة.

 عملية تقييم مخاطر المنشأة
 2ما إذا كانت املنشأة متلك عملية ملا يلي:جيب أن حيصل املدقق على فهم في 

 حتديد خماطر العمل املتعلقة بأهداف إعداد التقارير املالية. (أ)
 تقدير أمهية املخاطر. (ب)
 تقييم احتمال حدوثها. (ج)
 اختاذ القرارات ملعاجلة هذه املخاطر. (د)

ب أن حيصل ملنشأة"، جيإذا نفذت املنشأة مثل هذه العملية املشار إليها هنا فيما بعد "عملية تقييم خماطر ا
املدقق على فهم هلا والنتائج املتعلقة هبا. وحيدد املدقق خماطر األخطاء اجلوهرية اليت عجزت اإلدارة عن حتديدها، 
فيجب أن يقيم املدقق فيما إذا كانت هناك خماطر ذاتية من النوع الذي كان جيب حتديده من خالل عملية تقييم 

مثل هذه املخاطرة، فإنه جيب أن حيصل املدقق على فهم أسباب فشل تلك العملية  خماطر املنشأة. ويف حال وجود
يف حتديد املخاطرة ويقيم فيما إذا كانت العملية مناسبة لظروفها أم إذا مت حتديدها إذا كانت هناك نواحي ضعف 

 هامة يف الرقابة الداخلية يف عملية تقييم املنشأة للمخاطر.
هذه العملية أو كان لديها عملية خاصة، فإنه جيب أن يناقش املدقق مع اإلدارة فيما  إذا مل تنفذ املنشأة مثل

إذا قد مت حتديد خماطر العمل املتعلقة بأهداف إعداد التقارير املالية وكيف قد مت تناوهلا. كما أن يقيم املدقق فيما 
الرقابة  أو ميثل نواحي ضعف جوهرية يف إذا كان غياب عملية تقييم خماطر موثقة أمرا مناسبا أو حمدد يف الظروف

 الداخلية للمنشأة.
 نظام املعلومات مبا يف ذلك أساليب العمل ذات العالقة اخلاصة بإعداد التقارير املالية واإلبالغ.
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جيب على املدقق احلصول على فهم لنظام املعلومات، مبا يف ذلك أساليب العمل ذات العالقة واخلاصة  
 1ملالية، كما جيب فهم النواحي التالية:بإعداد التقارير ا

 فئات املعامالت يف عمليات املنشأة اهلامة بالنسبة للبيانات املالية. (أ)
اإلجراءات ضمن كل من تقنية املعلومات واألنظمة اليدوية اليت يتم من خالهلا مباشرة هذه املعامالت  (ب)

 البيانات ستاذ العام واإلبالغ عنها يفوتسجيلها ومعاجلتها وتصحيحها حسب الضرورة ونقلها إىل دفرت األ
 املالية.

سجالت احملاسبة ذات العالقة واملعلومات املدعمة واحلسابات املعنية يف البيانات املالية املستخدمة يف  (ج)
مباشرة وتسجيل ومعاجلة واإلبالغ عن املعامالت. ويتضمن هذا تصحيح املعلومات اخلاطئة وكيفية نقل 

 ستاذ العام. وقد تكون هذه السجالت إما يدوية أو إلكرتونية.املعلومات إىل دفرت األ
 كيف يلتقط نظام املعلومات األحداث واألوضاع باستثناء املعامالت اهلامة بالنسبة للبيانات املالية. (د)
عملية إعداد التقارير املالية املستخدمة إلعداد البيانات املالية للمنشأة مبا يف ذلك التقديرات احملاسبية  (ه)

 امة واإلفصاح.اهل
 عناصر الرقابة اليت حتيط بالقيود اليومية مبا يف ذلك القيود غري العادية لتسجيل املعامالت النادرة والتسويات. (و)

جيب أن حيصل املدقق على فهم لكيفية تبليغ املنشأة أدوار ومسؤوليات إعداد التقارير واملالية واألمور اهلامة 
 مبا يف ذلك: املتعلقة بإعداد التقارير املالية،

 االتصاالت بني اإلدارة وأولئك املكلفني باحلكومة. (أ)
 االتصاالت اخلارجية مثل االتصاالت مع السلطات التنظيمية. (ب)

 أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق
جيب أن حيصل املدقق على فهم ألنشطة الرقابة املتعلقة بالتدقيق اليت يعتب املدقق من أجلها أنه من الضروري 

على فهم من أجل تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى اإلثبات ومن أجل تصميم املزيد من إجراءات  احلصول
 التدقيق اليت تستجيب للمخاطر املقيمة. 

عند فهم أنشطة الرقابة يف املنشأة، جيب أن يفهم املدقق كيفية استجابت املنشأة للمخاطر النامجة من تقنية 
 املعلومات.
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 ر الرقابة متابعة عناص
جيب أن حيصل املدقق على فهم لألنواع الرئيسية لألنشطة اليت تستخدمها املنشأة ملتابعة الرقابة الداخلية 
على إعداد التقارير املالية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بأنشطة الرقابة اخلاصة بعملية التدقيق، وكيف تباشر املنشأة 

 اإلجراءات العالجية لعناصر رقابتها.
ا كان لدى املنشأة وظيفة تدقيق داخلي، ينبغي على املدقق فهم ما يلي لتحديد ما إذا كانت وظيفة إذ

 1التدقيق الداخلي متعلقة بعملية التدقيق:
طبيعة مسئوليات وظيفة التدقيق الداخلي وكيف تتناسب وظيفة التدقيق الداخلي مع اهليكل التنظيمي  (أ)

 للمنشأة.
 تم إجنازها، من قبل وظيفة التدقيق الداخلي.األنشطة املنجزة، أو اليت سي (ب)

جيب أن حيصل املدقق على فهم ملصادر املعلومات املتعلقة بأنشطة املتابعة للمنشأة واألساس الذي مبوجبه تعتب 
 املنشأة املعلومات أهنا موثوق منها بشكل كاف هلذا اهلدف.

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
 2دقق خماطر األخطار اجلوهرية فيما يلي:جيب أن حيدد ويقيم امل

 عند مستوى البيانات املالية. (أ)
 عند مستوى اإلثبات لفئات املعامالت وأرصدة احلسابات واإلفصاح. (ب)

 وذلك لتوفري أساس لتصميم وأداء املزيد من إجراءات التدقيق.
 هلذا اهلدف، جيب أن يقوم املدقق مبا يلي:

ول على فهم للمنشأة وبيئتها يف ذلك عناصر الرقابة اخلاصة بتلك حتديد املخاطر من خالل عملية احلص (أ)
 اليت تتعلق باملخاطر ومن خالل اعتبار فئات املعامالت وأرصدة احلسابات واإلفصاح يف البيانات املالية.

تقييم املخاطر احملددة وفيما إذا كانت تتعلق بشكل أكثر انتشارا بالبيانات املالية ككل، ومن احملتمل أن  (ب)
 تؤثر على كثري من اإلثباتات.

ربط املخاطر احملددة مع األخطاء اليت قد حتدث عند مستوى اإلثبات، أخذا بعني االعتبار عناصر الرقابة  (ج)
 ذات العالقة اليت ينوي املدقق اختبارها.

اعتبار احتمالية األخطاء مبا يف ذلك إمكانية حدوث أخطاء متعددة وفيما إذا كان اخلطأ احملتمل من  (د)
 حلجم الذي قد ينتج عنه خطأ جوهري.ا
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 ةالمخاطر التي تتطلب اعتبارات تدقيق خاص
كجزء من تقييم املخاطر على املدقق أن حيدد أي من املخاطر اليت مت حتديدها هي حسب حكم املدقق  

 خاطرة.ملخماطر هامة. وعند ممارسة هذا احلكم يستثىن املدقق أثر عناصر الرقابة اليت مت حتديدها واملتعلقة با
 1وعند ممارسة احلكم حول أي املخاطر تعتب خماطر هامة، على املدقق اعتبار مايلي على األقل:

 فيما إذا كانت املخاطرة خماطرة احتيال. (أ)
فيما إذا كانت املخاطرة تتعلق بتطورات اقتصادية أو حماسبية هامة متت مؤخرا أو تطورات أخرى، ولذلك  (ب)

 تتطلب اهتماما خاصا.
 د املعامالت.مدى تعقي (ج)
 فيما إذا كانت املخاطرة تشمل معامالت هامة مع األطراف ذات العالقة. (د)
درجة احلكم الذايت يف قياس املعلومات املالية املتعلقة باملخاطرة، خاصة تلك املتعلقة بنطاق واسع من عدم  (ه)

 اليقني يف القياس.
لعادي للمنشأة أو اليت تبدو خالفا فيما إذا كانت املخاطرة تشمل معامالت هامة هي خارج سري العمل ا (و)

 لذلك غري عادية.
عندما يقرر املدقق وجود خماطرة هامة، عليه أن حيصل على فهم لعناصر رقابة املنشأة مبا يف ذلك أنشطة الرقابة 

 املتعلقة بتلك املخاطرة.
 المخاطر التي ال توفر لها اإلجراءات األساسية لوحدها أدلة تدقيق مناسبة وكافية

يتعلق ببعض املخاطر، قد حيكم املدقق بأنه من غري املمكن أو العملي احلصول على أدلة تدقيق  فيما
مناسبة وكافية من اإلجراءات األساسية فقط. وقد تتعلق مثل هذه املخاطر بتسجيل غري دقيق أو غري مكتمل لفئات 

ع تدخل مبعاجلة آلية إىل حد كبري م املعامالت الروتينية واهلامة أو أرصدة احلسابات حيث تسمح خصائصها عادة
يدوي ضئيل أو بدون تدخل. ويف مثل هذه احلاالت، تكون عناصر الرقابة على مثل هذه املخاطر ذات عالقة 

 بالتدقيق وجيب أن حيصل املدقق على فهم هلا.
 مراجعة تقييم المخاطر

ندما يتم احلصول الل سب التدقيق عقد يتغري تقييم املدقق ملخاطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى اإلثبات خ
على أدلة تدقيق إضافية. ويف األحوال اليت حيصل فيها املدقق على أدلة تدقيق من أداء إجراءات تدقيق إضافية، أو 
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إذا مت احلصول على معلومات جديدة، متيل أي منهما ألن تتعارض مع أدلة التدقيق اليت بىن املدقق يف األصل 
 لى املدقق إعادة النظر يف التقييم وتعديل إجراءات التدقيق اإلضافية املخطط هلا تبعا لذلك.التقييم عليها فإن ع

 التوثيق
 :1على املدقق أن يتضمن ضمن وثائق التدقيق ما يلي 

 املناقشة بني فريق العملية والقرارات اهلامة اليت مت التوصل إليها. (أ)
ا يف ذلك كل يتعلق بكل ناحية للمنشأة وبنيتها، مب العناصر األساسية للفهم اليت مت احلصول عليها فيما (ب)

واحد من العناصر املكونة للرقابة الداخلية، ومصادر املعلومات اليت مت احلصول على الفهم منها وإجراءات 
 تقييم املخاطر اليت مت أداؤها.

 ستوى اإلثبات.مخماطر األخطاء اجلوهرية اليت مت حتديدها وتقييمها عند مستوى البيانات املالية وعند  (ج)
 املخاطر احملددة وعناصر الرقابة ذات العالقة اليت حصل املدقق على فهم حوهلا. (د)

 :: األهمية النسبية في تخطيط وأداء التدقيق320المعيار 
 الغرض من هذا املعيار هو توفري إرشادات حول مفهوم األمهية النسبية وعالقتها مبخاطر التدقيق.

 2كما يلي:   IASCجلنة معايري احملاسبة الدولية  وتعرف األمهية النسبية حسب
" تكون املعلومات ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو عرضها بصورة خاطئة يؤثر على القرار االقتصادي 

 ملستخدمي املعلومات".
عند تصميم خطة التدقيق فان املدقق يقوم بوضع مستوى مقبول لألمهية النسبية، وذلك الكتشاف كمية 

ومات اخلاطئة اجلوهرية، ومع ذلك فان دراسة كل من كم ونوعية التحريفات يف املعلومات جيب أن يؤخذ بعني املعل
االعتبار، ففي حالة وجود أخطاء مببالغ صغرية نسبيا، فانه عند تراكمها ميكن أن يكون هلا تأثري جوهري على القوائم 

  .3املالية
ملقبول وبني مستوى خماطر التدقيق، أي كلما مت رفع املستوى ا كما توجد عالقة عكسية بني األمهية النسبية

 .4لألمهية النسبية تقل خماطر التدقيق والعكس
 :األهمية النسبية ومخاطر التدقيق في تقييم أدلة اإلثبات

قد ختتلف تقديرات املدقق لألمهية النسبية وملخاطر التدقيق يف بداية التخطيط لعملية التدقيق عنها  يف 
تقييم نتائج إجراءات التدقيق، وحيدث ذلك بسبب تغري الظروف أو بسبب التغري يف املعرفة املتاحة لدى وقت 
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، املدقق بسبب عملية التدقيق، فعلى سبيل املثال قد ينهي املدقق عملية التخطيط للتدقيق قبل انتهاء الفرتة املالية
سنة مغايرة متاما ذا جاءت النتائج املالية الفعلية عقب هناية الولذلك يتوقع قيم معينة لنتيجة النشاط واملركز املايل، فإ

فان تقديرات األمهية النسبية وخماطر التدقيق قد تتغري أيضا، كما أن املدقق قد يتقبل عند ختطيطه لعملية التدقيق 
دقيق، وذلك تبأن حيدد مستوى معينا لألمهية النسبية يقل عن املستوى الذي ينوي استخدامه يف تقييم نتائج ال

بغرض ختفيض احتمال وجود حتريفات غري مكتشفة ولتوفري هامش أمان أكب عند تقييم أثر املعلومات احملرفة خالل 
 .1 عملية التدقيق

كما حيتاج املدقق إىل حتليل ما إذا كان جمموع األخطاء اجلوهرية واليت مل يتم تصحيحها جوهريا أم ال، ويف 
اطر ة بان املعلومات احملرفة قد تكون ذات أمهية نسبية، فان عليه التفكري يف ختفيض خمحالة توصل املدقق إىل قناع

التدقيق، وذلك بتوسيع إجراءات التدقيق أو الطلب من اإلدارة بتعديل القوائم املالية، ويف كل األحوال قد ترغب 
 .2 اإلدارة يف تعديل القوائم املالية املتعلقة باألخطاء اجلوهرية

فض اإلدارة التعديل، وان نتائج توسيع إجراءات التدقيق مل توصل املدقق إىل استنتاج أن املعلومات يف حال ر 
ة على تقريره حبيث بالتعديالت املناسباخلاطئة غري املصححة ليست ذات أمهية، فعلى املدقق يف هذه احلالة التفكري 

 .3 نظيفاال يكون 

 ة: استجابة المدقق للمخاطر المقيم111المعيار

يتناول معيار التدقيق الدويل هذا مسئولية املدقق يف تصميم وتنفيذ االستجابات ملخاطر األخطاء 
 اجلوهرية اليت حيددها املدقق ويقيمها.

 ميكن إجيارها فيما يلي: :المتطلبات
 االستجابة الكلية 

وهرية عند مستوى اجل ينبغي على املدقق أن يصمم وينفذ استجابات كلية لتتناول املخاطر املقيمة لألخطاء
 البيانات املالية.

 إجراءات التدقيق استجابة للمخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات
ينبغي على املدقق أن يصمم ويؤدي إجراءات تدقيق إضافية تستند طبيعتها وتوقيتها ونطاقها إىل املخاطر 

 جيب هلا.املقيمة لألخطاء اجلوهرية عند مستوى اإلثبات وتست

                                                 
 .74حماد طارق عبد العال، مرجع سابق، ص 1 

 .713نفس المرجع، ص 2 

 .80داوود يوسف صبح، مرجع سابق، ص 3 
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 1عند حتديد إجراءات التدقيق اليت سيتم أداؤها، على املدقق:
دراسة أسباب تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى اإلثبات لكل فئة معامالت ورصيد حساب  (أ)

 وإفصاح، مبا يف ذلك:
احتمالية وجود أخطاء جوهرية بسبب اخلصائص احملددة لكل فئة معامالت أو رصيد حساب أو  (1)

 ح )أي املخاطرة املتأصلة(.إفصا 
إذا كان تقييم املخاطر يأخذ بعني االعتبار أنظمة الرقابة ذات الصلة )أي خماطرة الرقابة(، حبيث  (2)

يقتضي من املدقق احلصول على أدلة تدقيق لتحديد فيما إذا كانت أنظمة الرقابة تعمل بفاعلية 
عة وتوقيت ية ألنظمة الرقابة يف حتديد طبي)أي إذا كان ينوي املدقق االعتماد على الفاعلية التشغيل

 ونطاق اإلجراءات اجلوهرية(.
 احلصول على أدلة تدقيق أكثر إقناعا كلما زاد تقييم املدقق للمخاطر. (ب)

 اختبار أنظمة الرقابة
يتعني على املدقق تصميم وأداء اختبارات ألنظمة الرقابة للحصول على ما يكفي من أدلة التدقيق  

 2خيص فعالية عمل أنظمة الرقابة ذات الصلة إذا: املناسبة فيما 
يتضمن تقييم املدقق ملخاطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى اإلثبات توقعا بعمل أنظمة الرقابة بشكل فعال  (أ)

)أي حيثما ينوي املدقق االعتماد على الفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة يف حتديد طبيعة وتوقيت ونطاق 
 ة(.اإلجراءات اجلوهري

إن اإلجراءات اجلوهرية لوحدها ال ميكن أن تقدم ما يكفي من أدلة التدقيق املناسبة عند مستوى  (ب)
 اإلثبات.

ينبغي أن حيصل املدقق أثناء تصميم وأداء اختبارات أنظمة الرقابة على املزيد من أدلة التدقيق املقنعة كلما 
 ازداد اعتماد املدقق على فعالية نظام رقابة معني.

 ونطاق اختبارات أنظمة الرقابة طبيعة
 3أثناء تصميم وأداء اختبارات أنظمة الرقابة، يتعني على املدقق: 

أداء إجراءات تدقيق أخرى باالشرتاك مع االستفسار هبدف احلصول على أدلة تدقيق حول فعالية التشغيلية  (أ)
 ألنظمة الرقابة، مبا يف ذلك:

                                                 
 .972احمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، مرجع سابق، ص  1 
 .223، صمرجع سابق ،3397/3394عالقة ة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات الكتيب للمراقبة الدولية للجود 2
 .971احمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، مرجع سابق، ص  3
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 خالل الفرتة قيد التدقيق. كيفية تطبيق أنظمة الرقابة يف مراحل مالئمة (1)
 الثبات الذي كان يتم به أداؤها. (2)
 جهة تطبيقها أو وسائل تطبيقها. (3)

حتديد فيما إذا كانت أنظمة الرقابة اليت سيتم اختبارها تعتمد على أنظمة الرقابة غري املباشرة، وإذا كان  (ب)
 املباشرة. تلك األنظمة غرياحلال كذلك، فإنه من الضروري احلصول على أدلة تدقيق تدعم العمل الفعال ل

 توقيت اختبار أنظمة الرقابة

ينبغي أن خيتب املدقق أنظمة الرقابة للوقت احملدد، أو خالل الفرتة، اليت ينوي فيها املدقق االعتماد على 
 أنظمة الرقابة تلك، من أجل تقدمي أساس مناسب العتماد املدقق املقصود.

 ل عليهااستخدام أدلة التدقيق التي يتم الحصو 

إذا حصل املدقق على أدلة تدقيق حول فاعلية عمل أنظمة الرقابة خالل فرتة مرحلية ، خالل فرتة مرحلية ما
 1ما، فإنه يتعني عليه:

 احلصول على أدلة تدقيق حول التغريات اهلامة اليت تطرأ على أنظمة الرقابة تلك بعد الفرتة املرحلية. (أ)

 يتم احلصول عليها للفرتة املتبقية.حتديد أدلة التدقيق اإلضافية اليت س (ب)

 استخدام أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها خالل عمليات التدقيق السابقة

عند حتديد فيما إذا كان من املناسب استخدام أدلة التدقيق بشأن فاعلية عمل أنظمة الرقابة اليت يتم 
ختبار عنصر ة الزمنية اليت قد تقتضي قبل إعادة ااحلصول عليها يف عمليات تدقيق، وإذا كان كذلك، فإن طول الفرت 

 2رقابة، فإنه يتوجب على املدقق النظر فيما يلي:

فاعلية العناصر األخرى للرقابة الداخلية، مبا يف ذلك بيئة الرقابة ومتابعة املنشأة ألنظمة الرقابة وعملية تقييم  (أ)
 املنشأة للمخاطر.

 انت يدوية أو آلية.املخاطر النامجة من خصائص الرقابة إذا ك (ب)

 فاعلية أنظمة الرقابة العامة لتقنية املعلومات. (ج)

                                                 
 .222مرجع سابق، ص، 3397/3394عالقة األخرى والخدمات ذات الكتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد  1
 .942، ص مرجع سابقاحمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة،  2
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 فاعلية الرقابة وتطبيقها من قبل املنشأة، مبا يف ذلك طبيعة ومدى االحنرافات يف تطبيق الرقابة امللحوظة يف (د)
 قابة.ر عمليات التدقيق السابقة، وفيما إذا كان هناك تغريات يف املوظفني تؤثر بشكل كبري على تطبيق ال

 إذا كان عدم وجود تغيري يف عنصر رقابة معني يشكل خماطرة بسبب الظروف املتغرية. (ه)

 خماطر األخطاء اجلوهرية ومدى االعتماد على الرقابة. (و)

إذا خطط املدقق الستخدام أدلة تدقيق من عملية تدقيق سابقة بشأن فاعلية عمل أنظمة رقابة حمددة، 
 ئمة تلك األدلة من خالل احلصول على أدلة تدقيق بشأن تغيريات يف أنظمةفإنه يتعني عليه إثبات استمرار مال

الرقابة تلك بعد التدقيق السابق. وعلى املدقق احلصول على أدلة التدقيق هذه بإجراء استفسار إىل جانب املراقبة أو 
 1الفحص لتأكيد فهم أنظمة الرقابة احملددة تلك:

أن  ستمرار مالئمة أدلة التدقيق من التدقيق السابق، فإنه ينبغيويف حال كان هناك تغيريات تؤثر على ا (أ)
 خيتب املدقق أنظمة الرقابة يف التدقيق احلايل.

ويف حال مل حتدث مثل هذه التغيريات، فإنه على املدقق اختبار أنظمة الرقابة على األقل يف كل  (ب)
ادي احتمالية عملية تدقيق لتف ثالث مرات تدقيق، كما ينبغي عليه اختيار بعض أنظمة الرقابة يف كل

اختبار مجيع أنظمة الرقابة اليت ينوي املدقق االعتماد عليها يف فرتة تدقيق واحدة مع عدم اختبار أنظمة 
 الرقابة يف فرتيت التدقيق التاليتني.

 الرقابة على المخاطر الهامة

امة، ملدقق بأهنا خماطرة هإذا خطط املدقق لالعتماد على أنظمة الرقابة على خماطرة معينة حددها ا
 يتعني عليه اختبار أنظمة الرقابة تلك يف الفرتة احلالية.

 تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة

يتعني على املدقق عند تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة ذات الصلة أن يقيم فيما إذا كانت األخطاء  
اب  أن أنظمة الرقابة ال تعمل بشكل فعال. كما أن غياليت مت الكشف عنها بواسطة اإلجراءات اجلوهرية تشري إىل

األخطاء املكتشفة بواسطة اإلجراءات اجلوهرية ال تقدم أدلة تدقيق تثبت بأن أنظمة الرقابة املتعلقة باإلثبات الذي 
 يتم اختباره فعالة.

                                                 
 .221مرجع سابق، ص ،3397/3394عالقة كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال 1
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املدقق طرح  علىإذا مت كشف االحنرافات عن أنظمة الرقابة اليت يعتزم املدقق االعتماد عليها، ينبغي 
 1استفسارات حمددة لفهم هذه املسائل وعواقبها احملتملة، وجيب أن حيدد:

 فيما إذا تقدم اختبارات أنظمة الرقابة اليت مت تأديتها أساسا مناسبا لالعتماد على أنظمة الرقابة. (أ)

 فيما إذا كانت االختبارات اإلضافية ألنظمة الرقابة ضرورية. (ب)

 ل املخاطر احملتملة لألخطاء باستخدام اإلجراءات اجلوهرية.فيما إذا كان ينبغي تناو  (ج)

 اإلجراءات الجوهرية

بغض النظر عن املخاطر املقيمة لألخطاء اهلامة، فإنه ينبغي على املدقق تصميم وأداء إجراءات أساسية 
 لكل فئة هامة من املعامالت وأرصدة احلساب واإلفصاح.

 ية.إجراءات املصادقة اخلارجية ستنفذ على أهنا إجراءات تدقيق جوهر ينبغي على املدقق النظر فيما إذا كانت 

 اإلجراءات اجلوهرية املتعلقة بعملية إقفال البيانات املالية: 

 2تتضمن اإلجراءات اجلوهرية اخلاصة باملدقق إجراءات التدقيق التالية واملتعلقة بعملية إقفال البيانات املالية:

 الية مع السجالت احملاسبية األساسية.إنفاق أو مطابقة البيانات امل (أ)

 فحص القيود اليومية اهلامة والتعديالت األخرى اليت تتم أثناء إعداد البيانات املالية. (ب)

 اإلجراءات الجوهرية استجابة للمخاطر الهامة 

إذا حدد املدقق بان خماطرة خطأ جوهري مقيمة عند مستوى اإلثبات تكون خماطرة هامة، فإنه ينبغي أن 
ؤدي إجراءات أساسية تستجيب بشكل حمدد لتلك املخاطرة. وعندما يتألف منهج املخاطر اهلامة من إجراءات ي

 أساسية فإنه ينبغي أن تتضمن تلك اإلجراءات اختبار تفصيلي.

 توقيت اإلجراءات الجوهرية

ة املتبقية من خالل عندما يتم أداء اإلجراءات اجلوهرية يف تاريخ مرحلي معني، فإن على املدقق تغطية الفرت 
 3أداء ما يلي:

 إجراءات أساسية، باالشرتاك مع اختبار أنظمة الرقابة للفرتة املعرتضة. (أ)

                                                 
 .941احمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، مرجع سابق، ص1
 .273مرجع سابق، ص، 3397/3394عالقة كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال 2
 .912ور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، مرجع سابق، ص احمد حلمي جمعة، تط 3
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 إجراءات أساسية إضافية فقط، يف حال حدد املدقق أهنا كافية.  (ب)

 تقدم أساسا معقوال لتمديد التدقيق من التاريخ املرحلي إىل هناية الفرتة.

اليت مل يتوقعها املدقق عند تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف تاريخ مرحلي، عندما يتم الكشف عن األخطاء 
فإنه يتعني على املدقق تقييم فيما إذا كان ينبغي تعديل التقييم ذي العالقة للمخاطر أو الطبيعة والتوقيت أو النطاق 

 املخطط له لإلجراءات اجلوهرية اليت تغطي الفرتة املتبقية.

 :التوثيق

 :1املدقق أن يشمل يف وثائق التدقيق ما يلي ينبغي على

االستجابات العامة لتناول املخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية عند مستوى البيانات املالية وطبيعة وتوقيت  (أ)
 ونطاق إجراءات التدقيق اإلضافية اليت يتم أدائها.

 صلة هذه اإلجراءات مع املخاطر املقيمة عند مستوى اإلثبات. (ب)

 ءات التدقيق، مبا يف ذلك االستنتاجات حيث ال تكون هذه النتائج واضحة بطريقة أخرى.نتائج إجرا  (ج)

إذا خطط املدقق الستخدام أدلة التدقيق اخلاصة بفاعلية عمل أنظمة الرقابة اليت يتم احلصول عليها يف 
لوصول هلا فيما يتعلق اعمليات تدقيق سابقة، فإن على املدقق أن يشمل ضمن وثائق التدقيق االستنتاجات اليت يتم 

 باالعتماد على أنظمة الرقابة هذه اليت مت اختبارها يف عمليات التدقيق السابقة.

 يوضح توثيق املدققني بأن البيانات املالية تتفق أو تتطابق مع السجالت احملاسبية األساسية.

 :ية: اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنظمات التي تستعمل مؤسسات خدم402المعيار 
الغرض من هذا املعيار هو توفري إرشادات حول مسؤولية املدقق يف احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 
عندما تستخدم املنظمة خدمات مؤسسات أخرى ويتوسع املعيار يف كيفية تطبيق مدقق املنظمة معيار التدقيق 

:" استجابة املدقق 330وبيئتها" واملعيار  :" حتديد وتقييم اخلطأ اجلوهري من خالل فهم املؤسسة315الدويل، 
 للمخاطر املقيمة".

فتقوم العديد من املنظمات بتكليف بعض نواحي أعماهلا ملؤسسات خدمات خارجية وحتت إشراف املنظمة 
 متثل خدمات مسك احملاسبة، خدمات النظافة، األمن...إخل.

                                                 
 .270مرجع سابق، ص، 3397/3394عالقة كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال 1 
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 ة من طرفها، وأنظمة الرقابة عليها )مثلتكون هذه املؤسسات خاضعة للتدقيق إذا كانت اخلدمات املقدم
 الرقابة على محاية األصول( جزء من نظام املعلومات للمنظمة.

 1إن أهداف مدقق املنظمة اليت تطلب خدمات مؤسسة أخرى هي:
احلصول على فهم الطبيعة وأمهية اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة اخلارجية، وأثرها على الرقابة الداخلية للمؤسسة  -

 التدقيق للوصول إىل حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية. حمل
 تصميم إجراءات تدقيق تستجيب هلذه املخاطر. -
 (.1تلتزم مؤسسة اخلدمة بتقدمي تقرير يسمى بالتقرير النوع ) -
ويشمل هذا التقرير وصف األنظمة الرقابة وألهدافها " تعده إدارة املؤسسة " وكذلك تقرير من قبل مدقق حول  -
 علية أنظمة الرقابة لتحقيق، األهداف احملددة.فا
( والذي حيتوي أيضا على وصف لتنفيذ أنظمة الرقابة تعده إدارة مؤسسة اخلدمة 2كما تقدم املؤسسة التقرير ) -

 وكذا وصف الختبارات املدقق ألنظمة الرقابة والنتائج.
، حيث تسمى هاته املؤسسة وميكن ملؤسسة اخلدمة أن تستخدم مؤسسة خدمة أخرى ألداء بعض املهام -

 ".Sub service Organisationمبؤسسة اخلدمة من الباطن "

 :: تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق450المعيار 
يتناول هذا املعيار الدويل مسؤولية املدقق عن تقييم تأثري البيانات اخلاطئة املكتشفة خالل عملية  

 طئة غري املصححة.التدقيق والبيانات اخلا
 فيعتب اهلدف األساسي للمدقق هو تقييم: 

 تأثري البيانات اخلاطئة على عملية التدقيق. -1
 تأثري البيانات اخلاطئة غري املصححة إن وجدت على البيانات املالية. -2

 ضالبيانات اخلاطئة هي اليت تنشأ عن خطأ " غري معتمد" أو احتمال " متعمد" يف املبلغ، التصنيف، العر 
 أو اإلفصاح لبند ما.

 والبيانات غري املصححة هي تلك اليت قام املدقق بتجميعها خالل عملية التدقيق واليت مل يتم تصحيحها.
وميكن أن يضع املدقق قيمة حبيث تكون البيانات اخلاطئة اليت تقل عنها غري مهمة وحىت وإن أخذت 

 جمتمعة وال حيتاج إىل جتميعها. 
 اطئة إىل:وتنقسم البيانات اخل
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 بيانات خاطئة فعلية. -1
  بيانات خاطئة تقديرية. -2

 فالبيانات اخلاطئة الفعلية هي البيانات اخلاطئة يقينا وليس هناك شك فيها.
وللبيانات اخلاطئة التقديرية هي البيانات احملاسبية املقدرة من طرف اإلدارة واليت يعتبها املدقق غري معقولة. 

 لقة واليت يعتبها املدقق غري مالئمة.أو البيانات احملاسبية املط
 1: ميكن تلخيصها فيما يلي:المتطلبات

 جتميع البيانات اخلاطئة املستخرجة : باستثناء البيانات اخلاطئة غري املهمة. 
 دراسة البيانات اخلاطئة املستخرجة خالل عملية التدقيق. 

األمهية  ملية التدقيق يقرتب من مستوىإذا كان جمموع البيانات اخلاطئة اليت مت جتميعها خالل ع 
النسبية احملدد أو كانت البيانات اخلاطئة املستخرجة والظروف اليت حصلت فيها تشري إىل احتمال وجود بيانات 
خاطئة أخرى واليت إن مت جتميعها معا ميكن أن تصبح جوهرية تطلب األمر من املدقق أن يقوم مبراجعة خطة التدقيق 

 دقيق العامة.واسرتاتيجية الت
 : اإلبالغ عن البيانات الخاطئة وتصحيحها 

 يقوم املدقق بإبالغ كافة البيانات اخلاطئة اليت مت جتميعها إىل مستوى اإلدارة املالئم ويطلب منها تصحيحها.
ينبغي على املدقق احلصول على تبير رفض اإلدارة تصحيح بعض أو مجيع البيانات اخلاطئة حىت يأخذه 

 عتبار يف تقييم ما إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من البيانات اخلاطئة اجلوهرية.بعني اال
 : تقييم تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة 

قبل تقييم تأثري البيانات اخلاطئة غري املصححة، جيب على املدقق إعادة تقييم األمهية النسبية  
للتأكد من أهنا مازالت مالئمة  320النسبية احملدودة وفقا ملعيار التدقيق الدويل احملدودة وفقا ملعيار التدقيق األمهية 

 يف سياق النتائج املالية الفعلية للمنظمة.
حيدد املدقق ما إذا كانت البيانات املالية غري املصححة جوهرية بشكل منفرد أو مبجموعها باألخذ  

 بعني االعتبار ما يلي:
 ة مثال صنف معني من املعامالت أو أرصدة احلسابات إخل.حجم طبيعة البيانات اخلاطئ -
 تأثري البيانات اخلاطئة غري املصححة على القوائم املالية ككل. -
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إذا مت اكتشاف بيان خاطئ منفرد على أنه جوهري، فال ميكن تسويته ببيان خاطئ آخر، فعلى  -
 تسوية التأثري لية ككل مبالغا فيها ولو متسبيل املثال يف حالة إيراد مبالغ فيه جوهريا، فتكون القوائم املا

 على األرباح ككل من خالل املبالغة يف املصاريف.
 التواصل مع المسؤولين عن الحركة : 

ينبغي على املدقق إبالغ املسؤولني عن احلركة عن البيانات اخلاطئة غري املصححة وتأثريها منفردة  
 وعلى القوائم املالية ككل. أو جمتمعة على الرأي الوارد يف تقرير املدقق

 : اإلقرار الخطي
يطلب املدقق إقرارا خطيا من اإلدارة أو للمسئولني عن احلكومة حول تقييمهم للبيانات اخلاطئة  

غري املصححة أهنا جوهرية أم ال وكذلك تأثريها منفردة أو جمتمعة على القوائم املالية ككل، وهذا حىت يتم إرفاقه 
 بالتقرير.

 :  قالتوثي
 : يف وثائق التدقيق ينبغي على املدقق تضمني ما يلي

 قيمة األمهية النسبية.  -1
 كافة البيانات اخلاطئة اليت مت جتميعها خالل عمليتني التدقيق، وما إذا مت تصحيحها. -2
استنتاجه فيما إذا كانت البيانات اخلاطئة غري املصححة تعتب جوهرية منفردة أو جمتمعة واألساس الذي   -3

 عليه ذلك االستنتاج. بين

 : أدلة التدقيق المبحث الثالث

تقوم البنية األساسية لعملية التدقيق وفقا لإلطار الدويل لعمليات التأكيد على وظيفة اإلثبات  
، 540،550، 530، 520، 510، 505، 501، 500وليس الفحص، ويضم هذا الفصل املعايري التالية: 

 .580و 570، 560
 :ة التدقيق: أدل500المعيار 

الغرض من هذا املعيار هو توفري إرشادات لكمية ونوعية أدلة اإلثبات اليت يتم احلصول عليها عند القيام 
 بعملية التدقيق، وإجراءات احلصول على هذه األدلة.

فعلى املدقق أن حيصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة لكي يستطيع أن يتوصل إىل استنتاجات معقولة 
 1اس الذي يبىن عليها رأيه املهين.لتكون األس
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وترتبط املالئمة والكفاية بعالقة متبادلة وتطبق على أدلة اإلثبات اليت يتم احلصول عليها من اختبارات 
الرقابة واإلجراءات اجلوهرية، فالكفاية تدل على كمية أدلة اإلثبات أما املالئمة فهي قياس لنوعيتها، ونعين باختبارات 

ختبارات حول فعالية النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية، أما اإلجراءات اجلوهرية فتعين االختبارات الرقابة تلك اال
اليت جترى على املعامالت واألرصدة واإلجراءات التحليلية اجلوهرية. ويعتمد املدقق عادة على أدلة اإلثبات املقنعة 

د. ال ادر خمتلفة أو ذات طبيعة خمتلفة لدعم نفس التأكيوليست القاطعة، وغالبا ما يسعى للحصول عليها من مص
يقوم املدقق باختبار كافة املعلومات املتوفرة، وإمنا يستعني باملعاينة اإلحصائية "استخراج عينة" واإلجراءات 

 1االجتهادية. ويتأثر اجتهاد املدقق حول كفاية )كمية(ومالئمة )نوعية( أدلة اإلثبات بعدة عوامل منها:
 ر املدقق لطبيعة األخطار املالزمة كلما زادت األخطار تطلب زيادة األدلة.تقري -
 طبيعة النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية: كما كانت ضعيفة تطلب زيادة األدلة. -
 األمهية النسبية للبند الذي يتم اختباره: فكلما كان البند ماديا أكثر تطلب أدلة أكثر. -
 ق السابقة: تساعد يف احلصول على األوىل.اخلبة من عمليات التدقي -
 موثوقية السندات املتوفرة. -

 2وتأيت املوثوقية بـ:
 مصادر المعلومات : 
 فاملصدر اخلارجي أكثر مصداقية من الداخلي. -
 كلما قل ارتباط املصدر باملؤسسة كانت املعلومات أكثر مصداقية. -
 ادت املصداقية.كلما زادت مؤهالت املصدر وكان خبري باملوضوع كلما ز  -

 : ميكن أن تكون املعلومات عبارة عن:  الطبيعة
 تقرير شفوي )أقل مصداقية(. -
 مستندات مكتوبة )مصداقية متوسطة(. -
 مالحظة مرئية )أكثر مصداقية(. -
كما ختتلف درجة إقناع أدلة اإلثبات، ففيما خيص حسابات امليزانية فتكون أكثر إقناعا كلما كان  -

ن قريبا من تاريخ امليزانية مثال: توقيت جرد املخزون يف تاريخ امليزانية أكثر إقناعا متاريخ احلصول عليها 
 جرد املخزون بعد شهرين.
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وأما فيما خيص بنود قائمة الدخل " حسابات النتيجة" فتكون أكثر إقناعا كلما كانت تغطي كل  -
 الفرتة.

ى األدلة أي بني تكلفة احلصول علكما أنه على املدقق أن يراعي العالقة بني التكلفة واملنفعة  -
 والفائدة اليت سيحصل عليها منها.

أما إذا مل يتمكن املدقق من احلصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة إلزالة شكوكه فإن عليه إبداء  -
 رأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء رأيه.

 : اعتبارات محددة لبنود مختارة " أدلة التدقيق":501المعيار 
، ويقضي هذا املعيار 500ذا املعيار إىل توفري إرشادات إضافية لتلك اليت تضمنها املعيار الدويل يهدف ه

 1األقسام التالية:
 احلضور للجرد الفعلي للمخزون. 
 املصادقة على احلسابات حتت التحصيل )املدينون(. 
 االستشارات املتعلقة بالدعاوي واملطالبات القانونية. 
 ح عن االستثمارات طويلة األجل.تقييم واإلفصا  
 املعلومات القطاعية. 
 : الحضور للجرد الفعلي للمخزون 

يف حالة كون املخزون جوهريا للبيانات املالية، فعلى املدقق أن حيصل على أدلة إثبات كافية ومقنعة تتعلق 
 ي. يكن ذلك غري عملبوجود املخزون وحالته، وذلك باحلضور فعليا لعملية اجلرد الفعلي للمخزون ما مل

يف حالة عدم متكن املدقق من حضور اجلرد الفعلي يف التاريخ احملدد، فإن عليه إجراء أو مالحظة اجلرد 
 الفعلي لبعض املخزون يف تاريخ آخر، وعند الضرورة إجراء اختبارات للمعامالت الطارئة.

تمال موقعه، فعلى املدقق دراسة احوإذا كان حضور اجلرد غري جمدي، بسبب عوامل مثل طبيعة املخزون و 
وجود إجراءات بديلة توفر أدلة إثبات كافية ومالئمة لوجود املخزون وصالحيته مثال املبيعات الالحقة )بعد تاريخ 

 اجلرد( البنود "مواد" يف كشوف اجلرد واليت مت شراءها قبل عملية اجلرد الفعلي قد يوفر دليل إثبات كاف ومالئم.
دقق عدم اإلشارة إىل حتديدات لنطاق عملية التدقيق )حتديد تاريخ اجلرد مثال كنقطة ولذلك فعلى امل

 النهاية(.
 عند ختطيط حضور عملية اجلرد الفعلي أو استعمال اإلجراءات البديلة على املدقق مراعات مايلي:
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 .توقيت عملية اجلرد 
 .مواقع االحتفاظ باملخزون 
 .احلاجة ملساعدة خبري 

 : سابات الذمم المدينةالمصادقة على ح
عندما تكون الذمم املدينة جوهرية للبيانات املالية، يقوم املدقق عادة بالتخطيط للحصول على  

 مصادقات مباشرة هلاته احلسابات.
وتوفر املصادقات املباشرة أدلة إثبات موثوقا هبا لوجود املدينني ودقة أرصدهتم، ولكن ال توفر أدلة  

 ود أرصدة مدينة غري مسجلة.قابلية التحصيل أو وج
عندما يتوقع املدقق عدم استجابة املدينون، عليه أن خيطط للقيام بإجراءات بديلة مثل اختبار  

املقبوضات النقدية الالحقة املتعلقة برصيد حساب خاص أو اختبار مستندات املبيعات أو مستندات اإلرسال أما 
ض تقييم تم تطبيق إجراءات بديلة هلا فتعامل على أهنا أخطاء وهذا لغر بالنسبة للبنود مل تستلم ردودا بشأهنا ومل ي

 أدلة اإلثبات اليت مت توفريها مبوجب عينة التدقيق.
يف حالة طلب اإلدارة من املدقق عدم إجراء االتصاالت للحصول على املصادقات املباشرة، مثال بسبب 

ذه قق به بالنيابة عن املؤسسة قد يكون أمرا حساسا، يف هنزاع مع املدين وأن املفاوضات معه جارية، فاتصال املد
احلالة على املدقق أن يتأكد من صحة هذه األسباب، وقبل املوافقة على طلب اإلدارة، على املدقق اختبار أية أدلة 

ينة دمتوفرة لدعم تفسريات اإلدارة، ويف مثل هذه احلاالت على املدقق استعمال إجراءات بديلة على احلسابات امل
 غري اخلاضعة للمصادقة عليها.

 االستفسارات المتعلقة بالدعاوي والمطالبات القانونية :
على املدقق تنفيذ إجراءات لكي يكون على علم بأية دعاوي أو مطالبات قانونية تكون املنظمة  

 طرفا فيها واليت تؤثر بشكل جوهري على البيانات املالية، وتتضمن ما يلي:
 رات مناسبة من اإلدارة.القيام باستفسا 
 .االطالع على حماضر اجتماعات جملس اإلدارة 
 .االطالع على املراسالت اجلارية مع حمامي املنظمة واالتصال به برتخيص من اإلدارة 
 .اختبار حسابات املصاريف القانونية 

دا لنطاق حتديويف حالة عدم مساح اإلدارة إعطاء اإلذن للمدقق باالتصال مبحامي املنظمة فيعتب ذلك 
 التدقيق ويعود عادة إىل إبداء رأي متحفظ أو إىل عدم إبداء رأي.
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 : التقييم واإلفصاح عن التثبيتات طويلة األجل 
عندما تكون التثبيتات طويلة األجل جوهرية يف البيانات املالية، على املدقق أن حيصل على أدلة  

ذات  ها. وتتضمن اإلجراءات عادة دراسة البيانات املاليةإثبات كافية ومالئمة تتعلق بتقييمها واإلفصاح عن
العالقة مثل أسعار السوق ومقارنتها مع القيمة الدفرتية، ففي حالة كون القيمة السوقية أقل من القيمة الدفرتية 

 فعلى املدقق اإلشارة إىل ضرورة تسجيل تدين القيمة.
 : المعلومات القطاعية

طاعية ونسبتها أو عالقتها بالبيانات املالية ككل، وعادة ال يتطلب من يراعي املدقق املعلومات الق 
املدقق أن يطبق إجراءات تدقيق تعب بالضرورة عن رأي منفرد حول املعلومات القطاعية بشكل منفرد، ومع ذلك 

بة األرباح إىل سفإن مبدأ األمهية النسبية يشمل العوامل الكمية النوعية، وأول إجراءات املدقق تقدر ذلك فمثال: ن
املبيعات، توزيع األصول والتكاليف بني القطاعات وكذلك مقارنتها بالفرتات السابقة وكفاية اإلفصاح يف حالة 

 االختالف عن الفرتات السابقة.

  : المصادقات الخارجية515المعيار 

دقيق وفقا أدلة ت يتناول معيار التدقيق الدويل هذا استخدام إلجراءات املصادقة اخلارجية للحصول على
. وهو ال يتناول االستفسارات املتعلقة بالتقاضي 022ومعيار التدقيق الدويل  332ملتطلبات معيار التدقيق الدويل 

 .021واملطالبات اليت يتناوهلا معيار التدقيق الدويل 

 إجراءات المصادقة الخارجية للحصول على أدلة التدقيق

أن موثوقية أدلة التدقيق تتأثر مبصدرها وطبيعتها وتعتمد على الظروف  إىل 022يشري معيار التدقيق الدويل 
 1املختلفة اليت مت احلصول عليها يف ظلها. ويشمل ذلك املعيار أيضا التعميمات التالية املطبقة على أدلة التدقيق:

o .يعتب إثبات التدقيق أكثر موثوقية عند احلصول عليه من مصادر مستقلة خارج املنشأة 

o إثبات التدقيق الذي حيصل عليه املدقق مباشرة أكثر موثوقية من إثبات التدقيق الذي يتم احلصول  يكون
 بصورة غري مباشرة أو باالستنتاج.

o  يعتب إثبات التدقيق أكثر موثوقية عندما يكون ملموسا يف وثيقة، سواء كان ورقيا أو إلكرتونيا أو أي شكل
 آخر.

                                                 
 .009، ص، مرجع سابق3397/3394كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  1
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عملية التدقيق، ميكن أن تكون أدلة التدقيق على شكل مصادقات خارجية وبناء عليه، واعتمادا على ظروف 
حيصل املدقق عليها مباشرة من األطراف املؤكدة أكثر موثوقية من األدلة اليت تولدها املنشأ داخليا. ويهدف هذا 

موثوقة وذات  قاملعيار إىل مساعدة املدقق يف تصميم وتنفيذ إجراءات املصادقة اخلارجية للحصول على أدلة تدقي
 عالقة.

 تعرتف معايري التدقيق الدولية األخرى بأمهية املصادقات اخلارجية كأدلة تدقيق. فعلى سبيل املثال:

o  مسئولية املدقق عن تصميم وتنفيذ الردود اإلمجالية ملعاجلة املخاطر اليت  332يناقش معيار التدقيق الدويل
افية تعتمد ستوى البيانات املالية وتصميم وتأدية إجراءات تدقيق إضمت تقييمها للبيانات اخلاطئة اجلوهرية على م

طبيعتها وتوقيتها ومداها على املخاطر اليت مت تقييمها للبيانات اخلاطئة اجلوهرية على مستوى اإلثبات وتعتب 
قييمها ، بغض النظر عن املخاطر اليت مت ت322متجاوبة معها. إضافة إىل ذلك يقتضي معيار التدقيق الدويل 

للبيانات اخلاطئة اجلوهرية، من املدقق تصميم وتنفيذ اإلجراءات اجلوهرية لكل صنف جوهري من املعامالت أو 
أرصدة احلسابات أو اإلفصاحات ويتعني على املدقق أيضا دراسة ما إذا كان سيتم تنفيذ إجراءات املصادقة 

 اخلارجية كإجراءات تدقيق جوهرية.

o أن حيصل املدقق على أدلة تدقيق أكثر إقناعا، والقيام بذلك ميكن أن  332دويل يقتضي معيار التدقيق ال
يزيد املدقق من كمية األدلة أو حيصل على أدلة أكثر موثوقية أو صلة أو كالمها. فعلى سبيل املثال، ميكن أن 

ادر د من املصيبز املدقق احلصول على األدلة مباشرة من أطراف ثالثة أو احلصول على أدلة مؤيدة من عد
أيضا إىل إجراءات املصادقة اخلارجية ميكن أن تساعد املدقق يف  332املستقلة. ويشري معيار التدقيق الدويل 

احلصول على أدلة تدقيق ذات مستوى عايل من املوثوقية واليت حيتاجها املدقق للرد على املخاطر اهلامة للبيانات 
 ال أو اخلطأ.اخلاطئة اجلوهرية، سواء كانت بسبب االحتي

o  إىل أن املدقق ميكن أن يصمم طلبات مصادقة للحصول على  242يشري معيار التدقيق الدويل
معلومات مؤيدة إضافية كنوع من الرد ملعاجلة املخاطر اليت مت تقييمها للبيانات اخلاطئة اجلوهرية بسبب 

 االحتيال على مستوى اإلثبات.

o  املعلومات املؤيدة اليت مت احلصول عليها من مصدر مستقل عن املنشأة، إىل أن  022يشري معيار التدقيق الدويل
مثل املصادقات اخلارجية، ميكن أن تزيد من التأكيد الذي يتم احلصول عليه من األدلة املوجودة يف السجالت 

 احملاسبية أو من اإلقرارات اليت قدمتها اإلدارة.
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 :الهدف

صادقة اخلارجية، إىل تصميم وتنفيذ إجراءات للحصول على أدلة يهدف املدقق، عند استخدام إجراءات امل 
 تدقيق أكثر موثوقية وصلة.

 1:ألهداف هذا املعيار، تكون للمصطلحات التالية املعاين املبنية أدناهالتعريفات: 

: أدلة تدقيق مت احلصول عليها كرد خطي مباشر من طرف ثالث )الطرف املصادق( على املصادقة اخلارجية (أ)
 قق بصورة ورقية أو إلكرتونية أو بأي صورة أخرى.املد

: طلب لكي يرد الطرف املصادق مباشرة على املدقق مشريا إىل ما إذا كان الطرف طلب املصادقة اإلجيابية (ب)
 املصادق موافقا أو غري موافق على املعلومات الواردة يف الطلب، أو يقوم بتوفري املعلومات املطلوبة.

: طلب لكي يرد الطرف املصادق مباشرة على املدقق فقط يف حال خمالفة الطرف طلب املصادقة السلبية (ج)
 املصادق للمعلومات الواردة يف الطلب.

: إخفاق الطرف املصادق يف الرد، أو الرد الكامل، على طلب املصادقة اإلجيابية أو طلب املصادقة عدم الرد (د)
 العائد دون تسليم.

ات املعلومات املطلوب مصادقتها أو الواردة يف سجالت املنشأة واملعلوم: رد يشري إىل اختالف بني االستثناء (ه)
 املقدمة من قبل املنشأة املصادقة.

 ميكن إجيارها فيما يلي:: المتطلبات

 إجراءات المصادقة الخارجية

ما  لعند استخدام إجراءات املصادقة اخلارجية، يتابع املدقق الرقابة على طلبات املصادقة اخلارجية، اليت تشم
 2يلي:

 حتديد املعلومات اليت سيتم تأكيدها. (أ)

 اختيار الطرف املصادق املالئم. (ب)

تصميم طلبات املصادقة، مبا فيها حتديد أنه مت معاجلة الطلبات بالشكل املالئم وحتتوي على معلومات  (ج)
 اإلرجاع للردود اليت سيتم إرساهلا إىل املدقق.

                                                 
 .000، مرجع سابق، ص3397/3394لخدمات ذات العالقة كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى وا 1
 .007، مرجع سابق، ص3397/3394كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  2
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 ما أمكن، إىل الطرف املصادق.إرسال الطلبات، مبا فيها متابعة الطلبات حيث (د)

 رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة:

 1يف حال رفضت اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب املصادقة فعلى املدقق أن: 

 يستفسر عن أسباب رفض اإلدارة والبحث أن أدلة تدقيق تثبت صحة ومنطقية أسبابه. (أ)

اطر دقق ملخاطر البيانات اخلاطئة اجلوهرية ذات العالقة مبا فيها خميقيم دالالت رفض اإلدارة على تقييم امل (ب)
 االحتيال، وعلى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق األخرى.

 القيام بإجراءات تدقيق بديلة مصممة للحصول على أدلة موثوقة وذات عالقة. (ج)

ادر ري معقول، أو كان املدقق غري قإذا استنتج املدقق أن رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة غ
على احلصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات عالقة عن طريق إجراءات تدقيق بديلة، فعلى املدقق االتصال مع 

 . 262املكلفني بالرقابة وفقا ملعيار التدقيق الدويل 
 .720ويل الدوجيب على املدقق أن حيدد أيضا دالالت التدقيق ورأي املدقق وفقا ملعيار التدقيق 

 ميكن إجيارها فيما يلي:: نتائج إجراءات المصادقة الخارجية
 موثوقية الردود على طلبات المصادقة 

إذا حدد املدقق عوامل تؤدي على نشوء شكوك حول موثوقية الردود على طلب مصادقة ما، فعلى املدقق  
 احلصول على أدلة تدقيق إضافية للتأكد من هذه الشكوك.

دقق أن الرد على طلب املصادقة غري موثوق، فعلى املدقق تقييم دالالت تقييم خماطر البيانات إذا قرر امل 
اخلاطئة اجلوهرية ذات العالقة، مبا فيها خماطر االحتيال، وعلى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق األخرى ذات 

 العالقة.
 عدم الرد

 قة.ق بديلة للحصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات عاليف حال عدم الرد، يقوم املدقق بعمل إجراءات تدقي
 عندما يكون الرد على طلب مصادقة إجيايب ضروريا للحصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية.

                                                 
 .004، ص المرجع السابق 1
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إذ قرر املدقق أن الرد على طلب مصادقة إجيايب ضروري للحصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية، فإن 
 دلة التدقيق املطلوبة. ويف حال عدم حصول املدقق على هذه املصادقة، فعلىإجراءات التدقيق البديلة لن تزود بأ

 .720املدقق أن حيدد دالالت التدقيق ورأي املدقق وفقا ملعيار التدقيق الدويل 
 االستثناءات 

 جيب على املدقق التحقق من االستثناءات لتحديد ما إذا كانت تعتب مؤشرا على البيانات اخلاطئة.
 السلبيةالمصادقات 

تقدم املصادقات السلبية أدلة تدقيق أقل إقناعا من املصادقات اإلجيابية. وعليه، ال يستخدم املدقق طلبات 
املصادقات السلبية كإجراء تدقيق وحيد وجوهري لتناول خماطر البيانات اخلاطئة اجلوهرية اليت مت تقييمها على مستوى 

 1ودة:اإلثبات ما مل تكن كافة األمور التالية موج
قيام املدقق بتقييم خماطر البيانات اخلاطئة اجلوهرية على أهنا متدنية وحصوله على أدلة تدقيق مناسبة وكافية  (أ)

 فيما يتعلق بالفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة على اإلثبات ذات العالقة.
امالت وط واملعأن تتألف جمموعة البنود اخلاضعة إلجراءات املصادقة السلبية من عدد كبري من الشر  (ب)

 وأرصدة احلسابات الصغرية واملتجانسة.
 أن يكون من املتوقع وجود معدل استثناء متدين. (ج)
عدم علم املدقق بالظروف أو الشروط اليت قد تؤدي إىل رفض مستقبلي طلبات املصادقة السلبية هلذه  (د)

 الطلبات.
 تقييم األدلة التي تم الحصول عليها

نت نتائج إجراءات املصادقة اخلارجية تقدم أدلة تدقيق موثوقة وذات صلة، يقوم املدقق بتقييم ما إذا كا 
 أو ما إذا كان من الضروري احلصول على أدلة إضافية.

 :–األرصدة االفتتاحية –: عملية التدقيق األولية 510المعيار الدولي 
ية تدقق لبيانات املالالغرض من هذا املعيار هو توفري إرشادات حول األرصدة االفتتاحية يف حالة كون ا

 ألول مرة أو عندما تكون البيانات املالية للفرتة السابقة قد دققت من طرف مدقق آخر.
 2على املدقق عند التكليف بالتدقيق ألول مرة أن حيصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة بأن:

 فرتة احلالية مثل: ملالية للاألرصدة االفتتاحية ال تتضمن أخطاء جوهرية تؤثر بشكل جوهري على البيانات ا
 عدم ترصيد نتيجة السنة السابقة أو وجود رصيد افتتاحي حلسابات األعباء أو النواتج...إخل.

                                                 
 .029، ص ، مرجع سابق3397/3394عالقة أكيد األخرى والخدمات ذات الكتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات الت  1
 .229احمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق الحديث، مرجع سابق، ص 2
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 .أن األرصدة اخلتامية للفرتة السابقة قد مت حتويلها بشكل سليم إىل الفرتة احلالية 
 ات احملاسبية قد يريات يف السياسأن البيانات احلسابية املناسبة قد مت تطبيقها بشكل ثابت، أو أن التغ

 أخذت بعني االعتبار ومت اإلفصاح عنها بشكل مناسب.
 :إجراءات التدقيق

 1إن كفاية ومالئمة أدلة اإلثبات اليت حيتاج املدقق واملتعلقة باألرصدة االفتتاحية تعتمد على:
  .البيانات احملاسبية املتبعة 
 لسابقة.ما إذا مت تدقيق البيانات املالية للفرتة ا 
 .األمهية النسبية لألرصدة االفتتاحية بالنسبة إىل البيانات املالية للفرتة احلالية 
 .خماطر األخطاء اجلوهرية يف بيانات الفرتة احلالية 

 :نتائج التدقيق وإعداد التقرير
بات  ثيف حالة عدم استطاعة املدقق، وبعد قيامه باإلجراءات املشار إليها أعاله من احلصول على أدلة إ

 2كاملة ومالئمة لألرصدة االفتتاحية فإن تقرير املدقق جيب أن يتضمن:
 رأيا متحفظا: ويذكر فيه مثال : -1

 .عدم اإلشراف على اجلرد الفعلي للمخزون 
 .عدم الوصول على قناعة بكمية املخزون بواسطة إجراءات التدقيق األخرى 

 عدم إبداء الرأي.  -2
 إبداء رأي متحفظ وآخر غري متحفظ.  -3

 ناك بعض احلاالت اليت متيز إبداء رأي متحفظ أو عدم إبداء رأي فيما خيص نتائج ه
 النشاط وإبداء رأي غري متحفظ حول املركز املايل: ويقوم املدقق مثال يذكر: 

o .عدم اإلشراف على اجلرد الفعلي للمخزون 
o  عدم التمكن من الوصول إىل قناعة بكميات املخزون بواسطة إجراءات التدقيق
 خرى.األ
o  والنتيجة: عدم إمكانية إبداء رأي يتعلق بنتيجة النشاط أو بالتدفقات النقدية

 للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
 ومن جهة أخرى:

                                                 
 .333، مرجع سابق، ص 10احمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، الكتاب 1
 .912جع سابق، صمحمود السيد الناغي، مر 2 
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  امليزانية تعب بصورة حقيقة وعادلة )أو متثل بعدالة من كافة اجلوانب اجلوهرية( عن املركز
 املايل للمؤسسة.

 ة االفتتاحية اسبية اخلاصة بالفرتة اجلارية واملتعلقة باألرصديف حالة عدم تطبيق البيانات احمل
بشكل ثابت ويف حالة وجود أخطاء جوهرية يف األرصدة االفتتاحية وعدم تسويتها من قبل اإلدارة 
وعدم اإلفصاح عنها بالشكل املالئم فإن على املدقق إبداء رأي متحفظ أو رأي معاكسا حسب 

 احلالة.
 :ات التحليلية: اإلجراء520المعيار 
اهلدف من هذا املعيار هو توفري إرشادات حول تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل عملية التدقيق،  

فعلى املدقق تطبيقها يف مرحلة التخطيط واملراجعة الشاملة قبل إصدار التقرير. وتعين اإلجراءات التحليلية حتليل 
 :1متعارضة مع معلومات أخرى أو خمالفة للمنشآت وتضمالنسب واملؤشرات املهمة مثل العالقات واليت تكون 

 .مقارنة معلومات الدورة مع معلومات الدورة املاضية 
  مقارنة النتائج الفعلية مع تلك املتوقعة من املوازنات التقديرية أو توقعات املدقق. مثال: قيام املدقق

 باحتساب الرصيد املتوقع للمصاريف املسجلة.
  ية للمؤسسة مع النسب السائدة يف نفس القطاع االقتصادي.مقارنة النسب املال 
  مقارنة البيانات املالية بأخرى غري مالية مثل: مصاريف املستخدمني مع عدد املوظفني، إيرادات

 فندق من احتساب عدد الغرف مضروب يف معدل سعر الغرفة ومعدل نسبة التشغيل.
 :: أخذ عينات التدقيق530المعيار 
عيار إىل تقدمي إرشادات حول طريقة استعمال عينات التدقيق وإجراءات االختبارات يهدف هذا امل 

 2االنتقائية األخرى. حيث توجد ثالث أشكال لعملية اختيار املفردات: 
: ويستعمل مع القيم العالية أو يف حالة وجود  وتسمى باالختبارات اجلوهرية %100التدقيق بنسبة  
 خماطر هامة.
 : البنود مثالاختبار بعض  
  .البنود ذات القيم العالية وذات خصائص معينة 
 .بعض البنود اليت تستخدم للحصول عل معلومات عن طبيعة املنظمة وعملياهتا وخماطر الرقابة 

                                                 
الدولية، الدار الجامعية، منصور احمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعة مع تطبيقات عملية على معايير المراجعة المصرية و 1 

 .189ص 3332اإلسكندرية،

 .439ص ،3333ر العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان،األولى، الدا حسين القاضي، مأمون حمدان، المحاسبة الدولية، الطبعة 2 
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 .بعض البنود من أجل اختبار األنشطة الرقابية 
هذا ما عدد عملياته و استخدام العينات "املعاينة" وهي ضرورية خاصة يف حالة كب حجم املشروع وت 

 يؤدي إىل ارتفاع التكاليف وزيادة الوقت.
كما ال تدخل ضمن مسمى املعاينة اإلجراءات التحليلية وعملية القيام باالستفسارات من اإلدارة  

 واملوظفني.
ولكن ميكن القول بأن املعاينة ترافقها خماطر ناجتة عن احتمال خروج املدقق نتيجة ختتلف عما لو  

لفحص الشامل للمجتمع، هاته املخاطر ال ميكن إلغاءها ولكن ميكن ختفيضها وذلك باختيار عينة ممثلة قام با
 للمجتمع.

ويف احلقيقة فإن املدقق ال يستطيع أن يعرف أن العينة اليت اختارها ممثله للمجتمع أم ال، إال بعد  
بار يق زيادة احلذر عند تصميم، اختيار، اختاالنتهاء من املعاينة، ولكن زيادة احتمال التمثيل للمجتمع عن طر 

 وتقييم العينة جيب أن تكون خصائصها تطابق خصائص اجملتمع.
فمثال، إذا كان املدقق خيتب فواتري املشروبات للتحقق من وجود ختم بعبارة )مدفوع( على كل فاتورة شراء مت دفع 

فواتري غري مسددة  8لدينا معلومات بأن هناك  فاتورة شراء، وكان 222قيمتها، وكان جمتمع الفحص يتكون من 
  من اجملتمع(. %4) أي بنسبة 

مفرده ووجدت فاتورتني يف العينة غري خمتومة )غري مسددة( فهذا يعين  02إذا اختار املدقق عينة مكونة من
 (. %4أن العينة ممثلة متاما للمجتمع ) نسبة اخلطأ 
 غري خمتومة فتكون العينة ممثلة للمجتمع تقريبا. فواتري 3أما إذا اكتشفت فاتورة واحدة أو 

 أو أكثر فواتري فهذا يعين أن العينة غري ممثلة للمجتمع. 4أما إذا مل توجد أي فاتورة أو وجدت 
اجلداول املتضمنة يف و  يؤدي عدم متثيل العينة للمجتمع أو أن نسبة متثيلها له غري غالبة إىل خماطر املعاينة.

 أكثر. ذلك توضح 12+22+25+27املالحق 
قد يكون سبب املخاطر هو املدقق نفسه أو مساعديه بسبب عدم قدرته على متييز االحنرافات أو األخطاء 
املوجودة يف العينة أو عدم استخدام إجراءات التنسيق املناسبة وبالتايل يؤدي ذلك إىل وجود خماطر غري مرتبطة 

 1 املدقق.بعملية املعاينة ولكن مرتبطة بقدرة وكفاءة 
 2: نستطيع حصرها يف خطرين: المخاطر المرتبطة بالعينات

 : وهي قسمني:املخاطر املرتبطة باالختبارات التفصيلية  -1

                                                 
 .30، ص 3393 ،استخدام العينات في التدقيق–سالم إسماعيل محمد أبو شوارب، بحث بقسم المحاسبة بالجامعة اإلسالمية في غزة  1
 .042مرجع سابق، ص، 3397/3394القة عكتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال 2
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 : خماطر الرفض اخلاطئ: 1.1
وهي أن خيرج املدقق نتيجة من العينة مثال بأن رصيد حساب معني حمرف ماديا )حيتوي على أخطاء هامة( 

صيد )لو أجري فحص شامل( ال حيتوي على حتريفات مادية، قد يؤدي ذلك باملدقق بينما واقع اجملتمع هلذا الر 
 لتوسيع حجم العينة وبالتايل زيادة تكاليف التدقيق مما يؤدي إىل التأثري على كفاءة عملية التدقيق.

 : خماطر القبول اخلاطئ: 2. 1
اقع جمتمع ريفات مادية بينما و وهي أن خيرج املدقق من العينة بأن رصيد حساب معني ال حيتوي على حت

هذا الرصيد لو فحص فحصا شامل فإنه حيتوي على حتريفات مادية، ويؤثر ذلك أيضا على فاعلية عملية التدقيق 
 ألن نتيجة حكم املدقق مل تكن صحيحة.

 : وهي بدورها قسمني: خماطر مرتبطة باختبارات الرقابة -2
 : خماطر زيادة االعتماد 2-1

ة قييم الرقابة بشكل منخفض جدا، وهي ناجتة عن تقييم املدقق ملخاطر الرقابة بناءا على العينوتعين خماطر ت
مبستوى يزيد عن مستوى خماطر الرقابة املخططة ومعىن ذلك أن اإلجراءات الرقابية يف نظام الرقابة الداخلية غري  

رار املدقق كانت إجراءات الرقابة كافية فإن قكافية مقارنة مبستوى خماطر الرقابة املقدرة خالل عملية التخطيط ولو  
 بزيادة االعتماد عليها هو قرار سليم.

 : خماطر قلة االعتماد 2-2
وتعين خماطر تقييم الرقابة بشكل مرتفع جدا وهي ناجتة عن تقييم املدقق ملخاطر الرقابة بناءا على العينة 

مستوى  أن نظام الرقابة الداخلية فعال مبا يتناسب معمبستوى تقل عن مستوى خماطر الرقابة املخططة. ومعىن ذلك 
 خماطر الرقابة املقدرة يف عملية التخطيط.

ولو كانت اإلجراءات الرقابية املوضوعة غري كافية فكان قرار املدقق بتقييم خماطر الرقابة مبستوى يقل عن 
 املستوى املخطط سليما.
 1وتوجد هناك طريقتني: طرق المعاينة:

 الطريقة اإلحصائية  -2كمية )غري اإلحصائية( الطريقة احل -1
 
 
 

                                                 
 .013، ص، مرجع سابق3397/3394عالقة كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال 1 
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 الطريقة الحكمية )غير اإلحصائية(: 
وتعتمد على حكم املدقق بدرجة كبرية فيما يتعلق بتحديد حجم العينة، طريقة اختيار مفرداهتا  

وضوعية لتقدير املخاطر موتفسري نتائجها، لذا من عيوهبا أهنا ال متكن املدقق من اخلروج بنتائج كمية وال توفر طريقة 
 وتقومي النتائج للعينة.

 : الطريقة اإلحصائية
وتعتمد على قواعد الرياضيات وقوانني االحتماالت يف اختيار العينة، وتتميز بأهنا توفر نتائج موضوعية، 

ن م حيث يتم حتديد حجم العينة ومفرداهتا بطريقة موضوعية مث تفسري نتائج االختبارات بشكل موضوعي أكثر
الطريقة احلكمية، كما متكن املدقق يف قياس خطأ املعاينة وخماطرها بشكل كمي، وتساعد على اختيار عينة مناسبة 

 جملتمع الدراسة.
 1: ميكن إجيازها فيما يلي:أساليب اختيار مفردات العينة

 :األسلوب غري اإلحصائي )غري االحتمايل(
 اختيار مفردات العينة مثال:فيعين استخدام احلكم املهين بشكل كامل يف  

  من البنود مصادفة. %5اختيار نسبة 
  أرصدة للمدينني. %10اختيار العناصر املهمة مثل أعلى 

 :األسلوب اإلحصائي )االحتمالي(
يعين إعطاء نسبة احتمال لكل مفردة من مفردات اجملتمع، ويتم اختيار املفردات بشكل عشوائي،  

 : وجتد حتتها عدة أساليب أمهها
 :االختيار العشوائي:2-1

وهي إعطاء فرصة متساوية جلميع املفردات لتكون ضمن مفردات العينة، وتعتمد على جداول  
 األرقام العشوائية.

 :العينة المنتظمة:2-2
يتم فيها تقسيم حجم اجملتمع على حجم العينة، ويتم اختيار أول مفردة بطرقة عشوائية مث اختيار  

 ة املدى )ناتج القسمة( يف كل مرة.باقي املفردات بإضاف
 
 

                                                 
 .043ص جع السابق،المر 1 
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 :االختيار الطبقي 2-3
وتستخدم إذا كان جمتمع الفحص غري متجانس، فيقسم اجملتمع لطبقات متجانسة مثل املدينني  

 ميكن تقسيمهم حسب فئات لألرصدة، مث خنتار عينة منتظمة من كل طبقة أو باجلداول العشوائية.
 :االختيار العنقودي :2-4

سم اجملتمع إىل جمموعات )عناقيد( ويتم اختيار جمموعات متثل هذه العناقيد ومن مث خنتار حيث يق 
 عينة من كل جمموعة وجيري فحص واختيار العينة.

فإذا كانت أوراق القبض على سبيل املثال حتفظ يف ملفات، فيتم اختيار ملف ومن مث اختيار عينة من هذا 
 امللف.

 ت المحاسبية: تدقيق التقديرا540المعيار 
الغرض من هذا املعيار هو توفري إرشادات حول تدقيق التقديرات احملاسبية املوجودة يف البيانات  

يف  املالية، وليس املقصود منه تطبيقه لفحص املعلومات املستقبلية. فالتقدير احملاسيب يعين التقدير لقيمة أحد البنود
 1غياب وسائل دقيقة للقياس مثل:

 يمة التثبيتات والذمم املدينة.خمصصات تدين ق -
 اإليراد املستحق. -
 الضريبة املؤجلة.  -
 خمصص اخلسائر املتوقعة من الدعاوى القضائية على املؤسسة. -
 وتعتب اإلدارة هي املسؤول عن التقديرات احملاسبية اليت تتضمنها البيانات املالية. -

 :طبيعة التقديرات المحاسبية
مصاريف اإلجيار املستحق، وأخرى معقدة مثل خمصص املخزون  هناك بعض التقديرات بسيطة مثل 

 البطيء أو امليت )الراكد(.
تقوم اإلدارة دوريا بإعادة النظر يف التقديرات احملاسبية مثل: إعادة تقدير األعمار اإلنتاجية املتبقية  

 لألصول الثابتة، مقارنة النتائج الفعلية مع التقديرات والتعديل عند الضرورة.
ن عدم التأكد أو النقص يف املعلومات قد جيعل من التقديرات عمل غري ممكن، وبالتايل على إ 

 املدقق أخذ ذلك باالعتبار عند إعداد تقريره.
 

                                                 
 .222حسين القاضي، مأمون حمدان، مرجع سابق، ص 1 
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 :إجراءات التدقيق
جيب على املدقق أن حيصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة عما إذا كانت التقديرات احملاسبية  

 ة، وأن اإلفصاح قد مت بشكل مناسب.معتدلة يف ظل الظروف احمليط
 1على املدقق تبين األساليب التالية عند تدقيق التقدير احملاسب: 

 مراجعة واختيار الطريقة واالفرتاضات اليت استخدمت من قبل اإلدارة إلعداد التقدير. -1
 استخدام تقدير مستقل ومقارنته مع تقدير اإلدارة. -2
 املعمول به. فحص األحداث الالحقة املؤيدة للتقدير -3

  تقييم نتائج إجراءات التدقيق:
على املدقق القيام بتقييم هنائي ملعقولية التقدير، وفيما إذا كان منسجم مع أدلة اإلثبات األخرى  

اليت يتم احلصول عليها خالل عملية التدقيق، واألحداث الالحقة مع وجود هامش أو جمال للنتائج املقبولة على أال 
ما إذا كان االختالف غري معقول فإن املدقق يطلب من اإلدارة تعديل التقدير وإال فإنه يعتب يكون موضوعيا. أ

 2 خطأ جوهريا.
 :: األطراف ذات العالقة550المعيار 

والغرض من هذا املعيار هو حتديد مسؤولية املدقق وإجراءات التدقيق املتعلقة باألطراف ذات العالقة 
 واملعامالت مع تلك األطراف.

على املدقق إجناز إجراءات التدقيق املصممة للحصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة تتعلق بتحديد ف
 األطراف ذات العالقة واإلفصاح عنها من قبل تأثري املعامالت املهمة لألطراف ذات العالقة على البيانات.

 ذات العالقة، حيث تعتب التعاريف املتعلقة باألطراف IAS24وقد جاءت يف املعيار الدويل للمحاسبة 
هذا األخري األطراف ذات عالقة يف حالة إمكانية أحد األطراف السيطرة على الطرف اآلخر، أو ممارسة تأثري مهم 

 على قراراته املالية أو التشغيلية.
 وتتمثل املعامالت معها يف حتويالت فيما بينها.
 :وجود األطراف ذات العالقة واإلفصاح عنها

مراجعة البيانات اليت توفرها اإلدارة فيما خيص األطراف ذات العالقة للتأكد من كماهلا  على املدقق 
 3وهذا من خالل: 

                                                 
 سابق، نفس الصفحة.المرجع ال 1 

 .931حماد طارق عبد العال، مرجع سابق، ص 2 

 .207، ص 2003والتوزيع، اإلسكندرية، محمود محمد عبد السالم البيومي، المحاسبة والمراجعة في ضوء المعايير وعناصر اإلفصاح في القوائم المالية، منشاة المعارف للنشر 3 
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 مراجعة أوراق عمل الدورة السابقة لالطالع على األطراف ذات العالقة املعروفة. -
 مراجعة اإلجراءات اليت تتبعها املؤسسة لتحديد األطراف ذات العالقة. -
 ط املدراء واملسئولني مبنشآت أخرى.االستفسار عن ارتبا -
 احلصول على أمساء املسامهني الرئيسيني. -
 مراجعة حماضر اجتماعات املسامهني وجملس اإلدارة. -
 االستفسار عن األطراف ذوي العالقة اإلضافيني من خالل املدققني السابقني. -
 تها.مراجعة إفصاحات املؤسسة عن العالقات مع األطراف ذات العالقة ومدى كفاي -

 :المعامالت مع األطراف ذلك العالقة
جيب االنتباه إىل املعامالت مع األطراف ذات العالقة سواء اليت توفرها اإلدارة أو املعامالت  

 األخرى غري احملددة، وكذا كفاية إجراءات الضبط على هذه املعامالت.
بقا قة غري حمددين ساوهناك عدة معامالت غري اعتيادية واليت تشري إىل وجود أطراف ذات عال 

  :1مثل
  معامالت ذات شروط جتارية غري اعتيادية، مثل األسعار، نسب الفائدة، الضمانات وشروط

 التسديد.
 .معامالت تفتقد لسبب جتاري حلدوثها 
 .معامالت ختتلف جوهريا عن األسلوب االعتيادي 
 معامالت مع بعض املوردين أو العمالء ذات حجم كبري مقارنة باآلخرين. 

 :نتائج وتقارير التدقيق
يف حالة عدم استطاعة املدقق احلصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة تتعلق باألطراف ذات العالقة 
وباملعامالت اجلارية مع هذه األطراف، أو استنتاجه بأن اإلفصاح عنها يف البيانات املالية كان غري مناسب، فإن 

 واألخذ بعني االعتبار ما ميكن أن يرتتب على ذلك من نتائج.على املدقق اإلشارة إىل ذلك يف تقريره 
 :: األحداث الالحقة560المعيار الدولي 

الغرض من هذا املعيار هو توفري إرشادات حول مسؤولية املدقق املتعلقة باألحداث الالحقة وتأثريها  
" األمور الطارئة 10IASيل للمحاسبة "على البيانات املالية، وتقريره النهائي، وأخذ بعني االعتبار املعيار الدو 

 2واألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية.
                                                 

 .901 حماد طارق عبد العال، مرجع سابق، ص 1 

 .144حسين القاضي، مراجعة الحسابات المتقدمة، مرجع سابق، صحسين دحدوح،  2 
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 1وتنقسم األحداث الالحقة إىل: 
 أحداث تقع حىت تاريخ تقرير املدقق.  -1
 أحداث مكتشفة بعد تاريخ تقرير املدقق وقبل إصدار القوائم املالية. -2
 أحداث مكتشفة بعد صدور القوائم املالية. -3
 ية للجمهور.طرح القوائم املال -4
 : األحداث اليت تقع حىت تاريخ تقرير املدقق-1

على املدقق إجناز اإلجراءات املصممة للحصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة تؤيد بأن كافة  
األحداث الواقعة بني تاريخ امليزانية وتقرير املدقق قد مت تشخيصها، وخاصة تلك األحداث اليت تتطلب إجراءات 

 فصاح عنها يف القوائم املالية، ويشمل ذلك:تسوية أو اإل
 .االطالع على حماضر اجتماعات املسامهني وجملس اإلدارة وجلان التدقيق املنعقدة بعد هناية الفرتة 
 .االطالع على امليزانيات التقديرية، وتوقعات التدفقات النقدية 
 وي واملتطلباتتوسيع االستفسارات الشفوية أو املكتوبة من حمامي املؤسسة عن الدعا. 
 :االستفسارات من اإلدارة عن 

 .التنازالت الفعلية عن التثبيتات أو التخطيط هلا 
  .التخطيط إلصدار أسهم أو سندات جديدة أو الدخول يف اتفاقيات للدمج أو التصفية 

تعرف لويف حالة اكتشاف املدقق ألحداث هلا تأثري جوهري على البيانات املالية، فعليه دراسة ما إذا مت ا
 بشكل مناسب، واإلفصاح عنها بشكل مالئم يف البيانات املالية.

 :حقائق مكتشفة بعد تاريخ تقرير املدقق وقبل إصدار القوائم املالية
ال يتحمل املدقق أية مسؤولية للقيام بإجراءات أو أية استفسارات حول البيانات املالية بعد تاريخ املدقق، 

 اتق اإلدارة بإعالم املدقق هبا.بل تقع املسؤولية كاملة على ع
وعند إعالمه من قبل إصدار القوائم املالية، على وقائع قد تؤثر بشكل جوهري على البيانات املالية، جيب 

 عليه دراسة ما إذا كانت القوائم املالية حباجة إىل تعديل، ومناقشة األمر مع اإلدارة الختاذ اإلجراءات املناسبة.
عديل القوائم املالية، يقوم املدقق بإصدار تقرير جديد حول البيانات املالية املعدلة، وإذا وعند قيام اإلدارة بت

 مل تقم اإلدارة بالتعديل فإن على املدقق أن يبدي رأيا متحفظا أو عكسيا يف تقريره.
 

                                                 
 .390-331 احمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، مرجع سابق، ص 1 
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 :حقائق مكتشفة بعد إصدار القوائم املالية
اليت  ملالية بوقائع كانت موجودة يف تاريخ املدقق و يف حالة إعالم اإلدارة املدقق بعد إصدار القوائم ا 

كان اكتشافها يف ذلك الوقت قد يؤدي باملدقق إىل تعديل تقريره، فإن على املدقق دراسة ما إذا كانت هناك حاجة 
 لتعديل القوائم املالية ومناقشة األمر مع اإلدارة.

ملالية إصدار تقرير جديد حول البيانات اإذا قامت اإلدارة بتعديل القوائم املالية، فعليه القيام ب 
 املعدلة.

 جيب أن يتضمن التقرير اجلديد فقرة خاصة حول موضوع التعديل وأسبابه. 
إذا مل تقم اإلدارة بتعديل القوائم املالية، فعلى املدقق إعالم اإلدارة العليا باإلجراءات القانونية اليت  

 .سيتخذها ملنع االعتماد مستقبال على تقريره
ولكن إذا اقرتب إصدار القوائم املالية التالية، فقد ال يكون من الضروري تعديل البيانات املالية  

 وإصدار تقرير جديد، بشرط أن يتم اإلفصاح فيها بشكل مناسب عن املوضوع.
 :طرح القوائم املالية على اجلمهور

ات القانونية املدقق مراعاة املتطلب يف احلاالت املتضمنة طرح األوراق املالية على اجلمهور، جيب على 
 اليت ختصه يف هذا اإلطار مثل القيام بإجراءات تدقيق إضافية لغاية تاريخ وثيقة العرض النهائية.

 :: المنشأة المستمرة570المعيار 
الغرض من هذا املعيار هو توفري إرشادات حول مسؤولية املدقق حول احرتام فرض االستمرارية يف  

 ئم املالية.إعداد القوا
فيساعد تقرير املدقق يف إضفاء الثقة على البيانات املالية، ولكن ال يعتب ضمانا الستمرارية املؤسسة  

 مستقبال.
ففي غياب معلومات عكسية، يفرتض بأن املؤسسة مستمرة يف نشاطها يف املستقبل القريب، أي  

عتيادية أصوهلا وتسديد التزاماهتا بالطرق اال أن األصول واخلصوم تسجل على أساس أن املؤسسة تستطيع حتقيق
للعمل، ويف حالة العكس، فإن املؤسسة قد ال تستطيع حتقيق أصوهلا باملبالغ املسجلة، كما قد يكون هناك تغيري يف 

ىل إمبالغ االلتزامات وتاريخ استحقاقها، وبالتايل فإن مبالغ األصول واخلصوم وتصنيفها يف البيانات املالية قد حيتاج 
 تعديل.

 
 



  ISAلتدقيقللمعايير الدولية اعرض                            الفصل الثاني      

156 
 

 :  مالئمة فرض االستمرارية
 1هناك العديد من مؤشرات املخاطر اليت تؤدي إىل الشك حول استمرارية املؤسسة، ونذكر منها: 

 :مؤشرات مالية
 .تسجيل خسائر ضخمة 
 .االعتماد بشكل كبري على العروض قصرية األجل لتمويل األصول طويلة األجل 
 تائج سلبية.ظهور النسب املالية األساسية بن 
 .تأخر توزيعات األرباح، وتسديد الديون 
 .عدم القدرة على متويل مشاريع تطوير منتجات ضرورية أو استثمارات ضرورية أخرى 

 :مؤشرات تشغيلية
 .تسجيل استقالة الكثري من اإلداريني القادة 
 .فقدان سوق رئيسي 
 .الوقوع يف مشاكل العطالة ونقص التجهيزات 

 :مؤشرات أخرى
 قضائية معلقة ضد املؤسسة، واليت يف حال جناحها قد تنتج عنها أحكام تعويضية   دعاوي

 كبرية.
 .تغيريات يف التشريع أو السياسات احلكومية يف اجملال الذي تشتغل به املؤسسة 
 :أدلة اإلثبات

عندما يثار شك حول مالئمة فرض االستمرارية، جيب على املدقق بأن جيمع أدلة إثبات كافية  
مة إلزالة الشك حول قدرة املؤسسة على االستمرار يف العمل يف املستقبل القريب، من خالل إجراءات إضافية، ومالئ

 2ومن بينها:
 .حتليل الرحبية والسيولة 
 .مراجعة األحداث الالحقة وحتليلها 
 .مراجعة اتفاقيات القروض وشروط السندات وما إذا كان هناك أي إخالل يف تطبيقها 
  حمامي املؤسسة حول الدعاوي القضائية واملطالبات.االستفسار من 
 .مقارنة النتائج احملققة مع النتائج املتوقعة 

                                                 
 .02، ص2003جانفي، 13ونيين الشهرية، العددرشا حمادة، دور مدقق الحسابات في التنبؤ بالفشل المالي للمؤسسة، نشرة المجمع العربي للمحاسبين القان 1
 238حسين القاضي، مأمون حمدان، مرجع سابق، ص 2



  ISAلتدقيقللمعايير الدولية اعرض                            الفصل الثاني      

157 
 

 :نتائج وتقارير التدقيق
يف حالة اعتقاد املدقق بأن فرض االستمرارية مالئم فعليه دراسة فيما إذا كانت العوامل اليت أدت  

أي أي يف حالة عدم اإلفصاح املناسب، فإن على املدقق إبداء ر إىل االعتقاد حتتاج إىل إفصاح يف القوائم املالية، و 
 متحفظ أو سلبيا حسبما يراه مناسبا.

أما إذا اعتقد بأن الشك بفرض االستمرارية مل يتم إزالته بشكل مناسب فعليه التأكد من كفاية  
افة فقرة تأكيد يره بإضاإلفصاح عن الظروف اليت أثارت الشك لديه، ويقوم بإبداء رأي غري متحفظ وتعديل تقر 

الشك حول االستمرارية، مشريا إىل البيانات مالية اليت تدل على ذلك مثل: اخلسارة الكبرية، رأس املال العامل 
 السليب...إخل.

أما إذا كان اإلفصاح غري مالئما يف القوائم املالية، فعليه أن يبدي رأيا متحفظا أو عكسيا أيهما  
 1مناسب.

 : قرارات الخطية: اإل580المعيار 
 2أهم ما جاء يف هذا املعيار ما يلي:

 :اعرتاف اإلدارة مبسؤوليتها عن البيانات املالية
على املدقق أن حيصل على دليل باعرتاف اإلدارة مبسؤوليتها عن تقدمي البيانات املالية بشكل عادل ويتماشى 

 على القوائم املالية. مع اإلطار املناسب للتقارير املالية، وأهنا قد قامت باملصادقة
 :إقرارات اإلدارة كدليل إثبات

جيب أن تكون هاته اإلقرارات خطية حول األمور اهلامة يف احلاالت اليت يتعذر فيها وجود إثباتات أخرى  
 كافية.

وعلى املدقق يف حالة تناقض إقرارات اإلدارة مع أدلة إثبات أخرى أن يتقصى أسباب ذلك، وعند الضرورة 
 إعادة النظر يف مصداقية اإلقرارات املقدمة.جيب عليه 

 :توثيق إقرارات اإلدارة
 يعتب اإلقرار اخلطي أفضل من الشفوي كدليل إثبات، وميكن أن يأخذ أحد األشكال التالية:

 إقرار خطي مباشرة من اإلدارة. -1
 ل اإلدارة.برسالة من املدقق يوجز فيها فهم املدقق إلقرارات اإلدارة الشفوية، مصادق عليها من ق -2
 خماطر اجتماعات جملس اإلدارة أو اهليئات املماثلة ذات الصلة باملوضوع. -3

                                                 
 .244محمود محمد عبد السالم البيومي، مرجع سابق، ص 1 

 .911-912حماد طارق عبد العال، مرجع سابق، ص 2 
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 :اإلجراءات املتخذة يف حالة رفض اإلدارة تقدمي اإلقرارات
يف حالة رفض اإلدارة تقدمي اإلقرار الذي يعتقد املدقق بأنه ضروري فإن ذلك سيشكل حتديدا  

يبني منوذج إلقرارات  11وامللحق يا متحفظا أو أن ميتنع عن إبداء الرأي. لنطاق التدقيق وعلى املدقق أن يبدي رأ
 اإلدارة.

.المبحث الرابع: االستفادة من أعمال مهنيين آخرين 
 .620و 610, 600ويضم املعايري       

 : االستفادة من عمل مدقق آخر600المعيار 

مي تقرير يف حالة قيام املدقق املسئول عن تقد إن الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق هو توفري إرشادات
حول البيانات املالية للمنشأة باالستفادة من عمل مدقق آخر حول املعلومات املالية لألجزاء املدرجة ضمن البيانات 

 املالية للمنشأة.

عند استفادة املدقق األساسي مع عمل املدقق اآلخر، على املدقق األساسي أن حيدد كيفية تأثري 
 مل املدقق اآلخر على عملية التدقيق.ع

)املدقق األساسي( هو املدقق املسئول عن تقدمي تقرير حول البيانات املالية ملنشأة معينة، عندما 
 تتضمن هذه البيانات املالية معلومات مالية جلزء أو لعدة أجزاء مث تدقيقها من قبل مدقق آخر.

الذي تتحدد مسؤوليته يف تقدمي تقرير حول  املدقق اآلخر هو املدقق، عدا املدقق األساسي
ألساسي، ويندرج ااملعلومات املالية ألحد األجزاء واليت ستظهر ضمن البيانات املالية املدققة من قبل املدقق 

ضمن املدققني اآلخرين للمكاتب الزميلة، يف حالة استعماهلا أو عدم استعماهلا نفس االسم، واملكاتب 
 املراسلة إضافة إىل املدققني غري التابعني.

)أحد األجزاء( يعين قسم أو فرع أو شركة تابعة أو مشاركة أو شركة زميلة أو منشأة أخرى تندرج 
 ضمن البيانات املدققة من قبل املدقق األساسي. معلوماهتا املالية

 الموافقة على القيام بمسؤولية المدقق األساسي:

   جيب على املدقق أن يأخذ بعني االعتبار فيما إذا كانت مسامهته الذاتية كافية لتمكينه من العمل
 1كمدقق أساسي، وهلذا الغرض جيب على املدقق دراسة ما يلي:

                                                 
 .313-311، صمرجع سابقنة، احمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المه 1 



  ISAلتدقيقللمعايير الدولية اعرض                            الفصل الثاني      

159 
 

 البيانات املالية واليت سيقوم املدقق األساسي بتدقيقها.األمهية النسبية جلزء  -1

 بدرجة معرفة املدقق األساسي خبصوص طبيعة أعمال األجزاء.  -2

 خماطر وجود أخطاء جوهرية يف البيانات املالية لألجزاء واليت مت تدقيقها من قبل مدقق آخر. -3

جزاء املدققة للتدقيق واملتعلقة باأل القيام باإلجراءات اإلضافية املشار إليها يف هذا املعيار الدويل -4
من قبل املدقق اآلخر، واليت ينتج عنها مسامهة هامة من قبل املدقق األساسي مبشاركة مهمة يف مثل 

 هذا التدقيق.

 إجراءات المدقق األساسي:

  عند قيامه بالتخطيط لالستفادة من عمل مدقق آخر، جيب على املدقق األساسي مراعاة الكفاءة
 للمدقق اآلخر يف سياق املهمة اخلاصة به.املهنية 

 :1على املدقق األساسي إعالم املدقق اآلخر مبا يلي 

 متطلبات االستقاللية لكل من املنشأة واجلزء، واحلصول على إقرار خطي باالستجابة لذلك. -1

 يفجمال االستفادة من عمل املدقق اآلخر وتقاريره، والقيام بالرتتيبات الكافية لتنسيق جهودمها  -2
مرحلة التخطيط األويل لعملية التدقيق، وعلى املدقق األساسي إعالم املدقق اآلخر ببعض األمور اليت 
حتتاج إىل مراعاة خاصة، واإلجراءات املطلوبة لتشخيص املعامالت اجلارية داخل نطاق الشركة واليت 

 قد يتطلب اإلفصاح عنها، واجلدول الزمين إلجناز عملية التدقيق.

احملاسبية والتدقيقية وتقدمي التقارير، مع احلصول على إقرار خطي باالستجابة هلذه  املتطلبات -3
 املتطلبات.

 .جيب قيام املدقق األساسي بدراسة النتائج اهلامة لعمل املدقق اآلخر 

 التعاون بين المدققين:

 ملدقق ا جيب أن يتعاون املدقق اآلخر مع املدقق األساسي، وذلك ملعرفته بالسياق الذي سيستفيد
األساسي منه، فمثال على املدقق اآلخر لفت نظر املدقق األساسي ألي جانب من عمل املدقق اآلخر 
الذي مل يستطع القيام به بالصورة املطلوبة، وبصورة مماثلة واستنادا إىل االعتبارات القانونية واملهنية فإن 

                                                 
 .903ص بق،اس مرجع المتقدمة، الحسابات مراجعة القاضي، حسين دحدوح، حسين 1 
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ا مهما دقق األساسي واليت قد يكون هلا تأثري املدقق اآلخر حيتاج إىل اإلحاطة بأية أمور وصلت إىل علم امل
 1على عمل املدقق اآلخر.

 اعتبارات إعداد التقرير:

  عندما يستنتج املدقق األساسي بأنه ال ميكن االستفادة من عمل املدقق اآلخر، وأن املدقق
اليت مت تدقيقها  تاألساسي مل يتمكن من إجناز إجراءات إضافية كافية تتعلق باملعلومات املالية ألحد املكونا

بواسطة املدقق اآلخر، فيجب عليه يف هذه احلالة إبداء رأي متحفظ أو عدم إبداء الرأي بسبب وجود 
 قيود حول نطاق التدقيق.

 توزيع المسؤولية:

  بينما يعتب االلتزام باإلرشادات الواردة يف الفقرات السابقة أمرا مرغوبا فيه، فإن التشريعات احمللية
لدان تسمح للمدقق األساسي أن يعتمد على تقرير املدقق اآلخر فقط واملتعلق بتدقيق أحد يف بعض الب

املكونات، أو عدد منها وذلك عند إبداء رأيه يف البيانات املالية ككل وعند قيام املدقق األساسي بذلك، 
ب أن يشري جي فإن من الضروري أن يتضمن تقرير املدقق األساسي إشارة واضحة إىل هذه احلقيقة، كذلك

 التقرير إىل حجم جزء البيانات املالية اليت مت تدقيقها من قبل املدقق اآلخر.

 : استخدم عمل المدققين الداخليين:610المعيار 

إن الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق هو توفري إرشادات للمدققني اخلارجيني ملراعاة عمل التدقيق 
للتدقيق ال يتعامل مع حاالت قيام موظفني من التدقيق الداخلي مبساعدة املدقق  الداخلي، إن هذا املعيار الدويل

 اخلارجي يف تنفيذ إجراءات التدقيق اخلارجية.

جيب على املدقق اخلارجي مراعاة فعاليات التدقيق الداخلي وتأثرياهتا، إن وجدت، على إجراءات التدقيق 
 اخلارجية.

 نطاق وأهداف التدقيق الداخلي:

ن نطاق وأهداف التدقيق الداخلي بشكل واسع، ويعتمد ذلك على حجم وهيكلية املنشأة ومتطلبات يتباي
 2إدارهتا وتتضمن فعاليات التدقيق واحدا أو أكثر مما يلي:

                                                 
 .249ص بق،اس مرجع والدولية، األمريكية المعايير ظل في التدقيق أساسيات القاضي، حسين دحدوح، حسين 1 

 .97احمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق الحديث، مرجع سابق، ص 2 
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  مراجعة النظام احملاسيب ونظام الضبط الداخلي: إن وضع نظام حماسيب ونظام ضبط داخلي مالئمني
ال، وهو من مسؤوليات اإلدارة وعادة ما يكلف التدقيق الداخلي مبسؤوليات واللذان يتطلبان اهتماما متواص

خاصة من قبل اإلدارة لغرض إعادة النظر هباذين النظامني ومراقبة تطبيقاهتما وتقدمي املقرتحات الالزمة 
 لتطويرمها.

 يص وقياس خاختيار املعلومات املالية والتشغيلية: وهذا قد يتضمن مراجعة بالوسائل املستعملة لتش
وتصنيف وإعداد التقارير عن تلك املعلومات، واالستفسار اخلاص ببنود منفردة، مبا يف ذلك االختبارات 

 التفصيلية للمعامالت واألرصدة واإلجراءات.

 .مراجعة اجلدوى االقتصادية للعمليات وكفاءهتا وفعاليتها، ومن ضمنها الضوابط غري املالية للمنشأة 

 لقوانني واألنظمة واملتطلبات اخلارجية األخرى، وكذلك االلتزام بالسياسات مراجعة االلتزام با
 واألوامر اإلدارية واملتطلبات الداخلية األخرى.

 العالقة بين التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي:

  إن دور التدقيق الداخلي حيدد من قبل اإلدارة وأن أهدافه ختتلف عن أهداف املدقق اخلارجي الذي يتم
يينه لتقدمي تقرير بشكل مستقل، حول البيانات املالية وتتباين أهداف ووظائف التدقيق الداخلي حسب تع

متطلبات اإلدارة، أما االهتمام الرئيسي للمدقق اخلارجي فهو عما إذا كانت البيانات املالية خالية من األخطاء 
 اجلوهرية.

  ن منهما غالبا ما تتشابه، ولذا فإن كثريا مومع ذلك فإن بعض الوسائل لتحقيق األهداف اخلاصة بكل
 أوجه عمل التدقيق الداخلي قد تكون مفيدة يف حتديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اخلارجية.

  يعتب التدقيق الداخلي جزءا من املنشأة وبغض النظر عن درجة استقالهلا الذايت وموضوعيته فإن التدقيق
  نفس درجة االستقاللية املطلوبة من املدقق اخلارجي عند إبداء رأيه يف البياناتالداخلي ال يستطيع الوصول إىل

املالية. إن املدقق اخلارجي يتحمل منفردا مسؤولية إبداء الرأي بعملية التدقيق، وال تقلل من هذه املسؤولية أية 
ن املدقق الية هي تلك الصادرة ماستفادة من عمل التدقيق الداخلي كما وأن كافة اآلراء املتعلقة بالبيانات امل

 اخلارجي.
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 الفهم والتقييم األولي للتدقيق الداخلي:

  جيب أن حيصل املدقق اخلارجي على فهم كاف لفعاليات التدقيق الداخلي لغرض مساعدته يف
 ختطيط عملية التدقيق وتطوير منهاج فعال إلجنازه.

ق الداخلي ي القيام بتقييم أويل لوظيفة التدقيخالل عملية التخطيط للتدقيق، جيب على املدقق اخلارج
للبيانات املالية يف جماالت حمددة لغرض احلصول على فهم لوظيفة التدقيق الداخلي وإجناز التقييم األويل فإن العوامل 

 1املهمة هي:

 الموقع في الهيكل التنظيمي: -0

الة املثالية هي ليكون موضوعيا. إن احلاملوقع اخلاص للتدقيق الداخلي يف املنشأة وتأثري ذلك على قابليته 
ارتباط التدقيق الداخلي بأعلى مستوى إداري، وأن يكون متحررا من أية مسؤولية تشغيلية وجيب النظر بدقة يف أية 
تقييدات أو عوائق تضعها اإلدارة أمام التدقيق الداخلي وعلى اخلصوص فإن من الضروري أن يكون للمدققني 

 صال بشكل كامل مع املدقق اخلارجي.الداخليني حرية االت

طبيعة ومدى املهام املكلف هبا التدقيق الداخلي، حيث حيتاج املدقق اخلارجي   نطاق الوظيفة: -2
كذلك إىل دراسة فيما إذا كانت اإلدارة تعتمد على توصيات التدقيق الداخلي وما هي األدلة املعززة 

 لذلك.

 الكفاءة الفنية: -1

اخلي قد أجنز من قبل أشخاص لديهم التدريب الفين والتأهيل املهين املناسب فيما إذا كان التدقيق الد
للعمل كمدققني داخليني، فمثال قد يقوم املدقق اخلارجي بفحص سياسات توظيف وتدريب موظفي التدقيق 

 الداخلي وخباهتم ومؤهالهتم املهنية.

 العناية المهنية الالزمة: -4

ط له وأشرف عليه ومتت مراجعته وتوثيقه، حيث يراعى وجود أدلة فيما إذا كان التدقيق الداخلي قد خط
 وبرامج للتدقيق وأوراق عمل مناسبة.

 

                                                 
 .341-341ص بق،اس مرجع المهنة، أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايير تطور جمعة، حلمي احمد 1 
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 توثيق االتصال والتنسيق: -5

عندما خيطط املدقق اخلارجي لالستفادة من عمل التدقيق الداخلي، حيتاج املدقق اخلارجي لدراسة 
دقيق الداخلي أبكر مرحلة ممكنة، ويف حالة كون عمل التاخلطة املؤقتة للتدقيق الداخلي للفرتة، ومناقشتها يف 

هو أحد العوامل احملددة لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املدقق اخلارجي، فمن املفضل أن يتم االتفاق 
مسبقا على توقيت مثل هذا العمل ومدى التغطية التدقيقية ومستويات االختبار والطرق املقرتحة الختيار 

 مل املنجز وإجراءات املراجعة وإعداد التقارير.العينات وتوثيق الع

تزداد فعالية التنسيق مع التدقيق الداخلي، إذا عقدت االجتماعات يف مراحل خمتلفة خالل الفرتة 
وحيتاج املدقق اخلارجي إىل إحاطته بتقارير التدقيق الداخلي ذات العالقة ووضعها حتت تصرفه، وأن يتم 

 لفت انتباه املدقق الداخلي، والذي قد يؤثر يف عمل املدقق اخلارجي وباملثل إبالغه باستمرار بأي أمر مهم
 فإنه يف العادة يقوم املدقق اخلارجي بإعالم املدقق الداخلي بأية أمور مهمة قد تؤثر على التدقيق الداخلي.

 تقييم واختبار عمل التدقيق الداخلي:

  ييم للتدقيق الداخلي، فإنه جيب عليه تقعندما ينوي املدقق اخلارجي االستفادة من عمل معني
 واختبار هذا العمل للتأكد من كفايته ألغراض املدقق اخلارجي.

  ،إن تقييم العمل املعني للتدقيق الداخلي يتضمن دراسة مالئمة لنطاق العمل والبامج ذات العالقة
 1يما إذا كان:قد يتضمن دراسة ف وفيما إذا كان التقييم األويل للتدقيق الداخلي الزال مناسبا، هذا التقييم

قد مت إجناز العمل من قبل أشخاص لديهم التدريب الفين املناسب والتأهيل املهين كمراجعني  -1
 داخليني، وإن عمل املساعدين قد مت اإلشراف عليه وفحصه وتوثيقه بشكل مناسب.

  التوصل إليها.اليت متقد مت احلصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة لتكون أساسا معقوال للنتائج  -2

إن النتائج اليت مت التوصل إليها كانت مناسبة يف ضوء الظروف احمليطة، وإن التقارير املعدة كانت  -3
 متطابقة مع نتائج العمل املنجز.

إن االستثناءات أو األوامر غري االعتيادية اليت اكتشفت بواسطة التدقيق الداخلي قد مت معاجلتها  -4
 بشكل مناسب.

 

                                                 
 .439، ص ، مرجع سابق3397/3394عالقة كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال 1
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 : االستفادة من عمل خبير.620 المعيار

 إن الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق هو توفري إرشادات لالستفادة من عمل اخلبري كدليل إثبات.

عند االستفادة من عمل منجز بواسطة خبري، جيب على املدقق أن حيصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة 
 بأن مثل هذا العمل كاف ألغراض عملية التدقيق.

 .خبري: يعين شخص أو مكتب ميتلك مهارة خاصة ومعرفة وخبة يف جمال معني غري جمال احملاسبة والتدقيق 

 1اخلبري قد يكون:
 مكلفا من قبل املنشأة. -
 مكلفا من قبل املدقق. -
 موظفا لدى املنشأة. -

 موظفا لدى املدقق. -

 تحديد الحاجة لالستفادة من عمل الخبير:

 التدقيق إىل أن حيصل على أدلة إثبات، بالتعاون مع املنشأة أو  قد حيتاج املدقق خالل عملية
 2بصورة مستقلة على شكل تقارير أو أراء أو تقييمات أو بيانات من خبري ومن أمثلة ذلك ما يلي:

تقييمات ألنواع معينة من األصول، كاألراضي واملباين، واملصانع واآلالت، واألعمال الفنية  -
 واألحجار الكرمية.

الكميات أو حالة بعض األصول، مثال املعادن املخزنة على شكل أكوام، املعادن الدفينة  حتديد -
 واالحتياطات النفطية، العمر اإلنتاجي املتبقي للمصانع واآلالت.

 حتديد املبالغ باستخدام تقنية أو طرق متخصصة، مثل التقييم االكتواري يف التأمني. -

 جنازه يف املقاوالت حتت اإلجناز.قياس العمل املنجز والعمل الذي سيتم إ -

 اآلراء القانونية املتعلقة بتفسري االتفاقيات والقوانني واألنظمة. -

 :3عند حتديد احلاجة إىل االستفادة من عمل اخلبري، على املدقق مراعاة 

                                                 
 .430، ص نفس المرجع 1
 .914-917عبد العال، مرجع سابق، صحماد طارق  2 

 .312احمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، مرجع سابق، ص  3 
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 األمهية النسبية للبند موضع التدقيق بالنسبة للبيانات املالية. -1

 إىل طبيعة وتعقيد األمر موضع التدقيق.خماطر وجود معلومات خاطئة استنادا  -2

 كمية ونوعية أدلة اإلثبات األخرى املتوفرة. -3

 كفاءة وموضوعية الخبير:

  ،عندما خيطط املدقق اخلارجي لالستفادة من عمل اخلبري، على املدقق تقييم الكفاءة املهنية للخبري
 1وهذا يتضمن األخذ بعني االعتبار ما لدى اخلبري من:

 هنية أو ترخيص املزاولة الصادرة من اهليئة ذات العالقة، أو عضويته فيها.الشهادات امل -1

 اخلبة والسمعة يف اجملال الذي يسعى املدقق للحصول على دليل إثبات فيه. -2

 .على املدقق تقدير موضوعية اخلبري 

 :إن خماطر ظهور ضعف يف موضوعية اخلبري سوف تزداد يف حالة كون اخلبري 

 موظفا لدى املنشأة. -1

تابعا للمنشأة بطريقة أخرى، مثل كونه معتمدا على املنشأة ماليا، أو أن لديه استثمارات يف  -2
 املنشأة.

 نطاق عمل الخبير:

جيب على املدقق أن حيصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة تفيد بأن نطاق عمل اخلبري كاف ألغراض 
ندرج يف نود تكليف اخلبري واليت غالبا ما تعملية التدقيق، وقد يتم احلصول على أدلة من خالل مراجعة ب

 2التعليمات املكتوبة املرسلة من املنشأة إىل اخلبري، وقد غطى هذه التعليمات أمورا عديدة مثل:

 أهداف ونطاق عمل اخلبري. -

 موجز عام باألمور اخلاصة اليت يتوقع املدقق بأن تقرير اخلبري سيغطيها. -

من عمل اخلبري. مبا يف ذلك إمكانية االتصال بطرف ثالث االستخدام املنشود املتوقع للمدقق  -
 بشأن هوية اخلبري ومدى عالقته بالعمل.

                                                 
 .499، ص ، مرجع سابق3397/3394عالقة كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال 1 
 .331حماد طارق عبد العال، مرجع سابق، ص 2 
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 مدى متكن اخلبري من الوصول أو االطالع على السجالت وامللفات املناسبة -

 إيضاح عالقة اخلبري مع املنشأة إن وجدت. -

 سرية معلومات املنشأة. -

دامها من قبل اخلبري، ومدى انسجامها مع تلك معلومات حول الفرضيات والطرق املنوي استخ -
 املستخدمة يف الفرتات السابقة.

:المبحث الخامس: نتائج وتقارير التدقيق 

 .720, 710, 706, 705، 721، 722ويضم املعايري       

 : تقارير المدقق حول البيانات المالية700المعيار 

إرشادات حول شكل ومضمون تقرير املدقق الصادر  إن الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق هو توفري
 نتيجة التدقيق الذي قام به مدقق مستقل لبيانات منشأة ما.

  جيب على املدقق مراجعة وتقييم النتائج املستنبطة من أدلة اإلثبات اليت مت احلصول عليها واليت
 تشكل أساسا إلبداء الرأي حول البيانات املالية.

 دقق على رأي مكتوب واضح حول البيانات املالية ككل.جيب أن حيتوي تقرير امل 

I- :العناصر األساسية في تقرير المدقق 

 :1يتضمن تقرير املدقق العناصر األساسية اآلتية، مدرجة حسب طريقة عرضها املألوفة 

 عنوان التقرير. -9

 اجلهة اليت يوجه إليها التقرير. -3

 الفقرة االفتتاحية أو التمهيدية: -2

 املالية املدققة. أ: حتديد البيانات

 ب: بيان مسؤوليات إدارة املنشأة ومسؤوليات املدقق.

 

                                                 
 933-933ص بق،اس مرجع المطارنة، غسان 1 
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 فقرة النطاق )شرح لطبيعة عملية التدقيق(: -0

 أ: اإلشارة إىل املعايري الدولية للتدقيق أو املعايري الوطنية أو املمارسات املناسبة.   

 ب: وصف للعمل الذي قام املدقق بإجنازه.  

 إبداء الرأي حول البيانات املالية.فقرة الرأي وحتتوي على  -2

 تاريخ التقرير. -7

 عنوان املدقق. -4

 توقيع املدقق. -1

ومن املرغوب فيه وضع قياس موحد لشكل ومضمون تقرير املدقق، ألن ذلك سيساعد يف تعزيز  
 فهم القارئ وتشخيص أية ظروف غري اعتيادية عند حدوثها.

 عنوان التقرير: -0

لعنوان املناسب له، وقد يكون من املالئم استعمال مصطلح جيب أن حيتوي تقرير املدقق على ا
)مدقق مستقل( يف العنوان، وذلك لتمييز تقرير املدقق عن التقارير اليت قد تصدر عن اآلخرين مثل تلك 
الصادرة عن موظفي املنشأة، أو عن جملس اإلدارة أو من تقارير املدققني اآلخرين الذين ال يلتزمون بنفس 

 املهنة كما يلتزم هبا املدقق املستقل. متطلبات آداب

 الجهة التي يوجه إليها التقرير: -2

جيب أن يوجه تقرير املدقق بشكل مناسب حسب متطلبات ظروف التكليف بالتدقيق واألنظمة 
 احمللية، ويوجه التقرير عادة إما إىل املسامهني أو إىل جملس إدارة املنشأة اليت يتم تدقيق بياناهتا املالية.

 قرة االفتتاحية أو التمهيدية:الف -1

جيب أن حيدد تقرير املدقق البيانات املالية للمنشأة اخلاضعة للتدقيق، مبا يف ذلك التاريخ والفرتة 
 املغطاة بالبيانات املالية.

وتصرحيا بان  (1جيب أن يتضمن التقرير بيانا بأن إعداد البيانات املالية هي من مسؤولية اإلدارة
 ي إبداء الرأي حول البيانات املالية بناء على أعمال التدقيق اليت قام هبا.مسؤولية املدقق ه
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 فقرة النطاق: -4

جيب إن يصف تقرير املدقق نطاق التدقيق، وذلك بالنص على أن عملية التدقيق قد مت إجنازها 
 و مالئم.ه وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، أو وفقا للمعايري أو املمارسات الوطنية املناسبة، وحسبما

جيب أن يتضمن التقرير بيانا بأن عملية التدقيق قد مت التخطيط هلا وتنفيذها لغرض احلصول على 
 ثقة معقولة فيما إذا كانت البيانات املالية خالية من أخطاء جوهرية.

 جيب أن يصف تقرير املدقق عملية التدقيق بأهنا قد تضمنت:

 غ إفصاح البيانات املالية.فحصا على أساس االختبار ألدلة تؤيد مبال -

 تقييم املبادئ احملاسبية املستخدمة يف إعداد البيانات املالية. -

 تقييم التقديرات املهمة اليت قامت هبا اإلدارة عند إعداد البيانات املالية. -

 تقييم طريقة عرض البيانات املالية ككل. -

 مت إبداءه. وفرت أساسا معقوال للرأي الذيجيب أن يتضمن التقرير بيانا من املدقق بأن عملية التدقيق قد 

 فقرة الرأي: -5

جيب أن ينص تقرير املدقق بشكل واضح على رأي املدقق فيما إذا كانت البيانات املالية تعب 
بصورة حقيقية وعادلة )أو متثل بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية( وفقا إلطار التقارير املالية، إضافة إلشارته 

 با، فيما إذا كانت البيانات املالية ملتزمة باملتطلبات القانونية.أينما كان مناس

يف أي حالة ال يوجد فيها دليل على البلد الذي مت استخدام مبادئه احملاسبية، فإن من الواجب 
ذكر اسم ذلك البلد، ويف حالة توزيع التقارير املتعلقة بالبيانات املالية بشكل واسع خارج البلد األصلي، 

 تاريخ التقرير: بأن يشري املدقق يف تقريره إىل معايري البلد األصلي.فيوصي 

جيب على املدقق أن يؤرخ التقرير بتاريخ إكمال عملية التدقيق، وهذا من شأنه إبالغ القارئ بأن 
ليت ااملدقق قد أخذ بعني االعتبار تأثري الوقائع واملعامالت ذات التأثري على البيانات املالية وعلى التقرير، و 

 حدثت وتنامت إىل علم املدقق لغاية ذلك التاريخ.
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بالنظر لكون مسؤولية املدقق هي تقدمي تقرير حول البيانات املالية املعدة واملقدمة من اإلدارة، لذا 
 فيجب على املدقق عدم إصدار تقريره بتاريخ يسبق تاريخ توقيع وموافقة اإلدارة على تلك البيانات املالية.

 ق:عنوان المدق -6

جيب أن يتضمن التقرير موقع حمدد، وهو عادة املدينة اليت يدير فيها املدقق مكتبه املسؤول عن 
 عملية التدقيق تلك.

 توقيع المدقق: -7

جيب أن يوقع التقرير باسم مؤسسة التدقيق أو باالسم الشخصي للمدقق أو بكالمها، وحسبما 
 ق.فرتاض أن املؤسسة مسؤولة عن عملية التدقيهو مناسب، ويوقع التقرير عادة باسم املؤسسة بالنظر ال

II- :1تقارير المدقق 

 التقارير غير المعدلة: -1

جيب إبداء رأي غري معدل يف حالة استنتاج املدقق بأن البيانات املالية تعب بصورة حقيقية وعادلة 
ري الرأي غري املعدل يش )أو متثل بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية( ووفقا إلطار التقارير املالية املعني، كذلك

ضمنيا، بأن تغيريات يف املبادئ احملاسبية أو يف طريقة تطبيقها، وتأثريات ذلك قد مت حتديدها واإلفصاح 
 عنها بشكل مناسب يف البيانات املالية.

 :التقارير المعدلة -2

 يعتب تقرير املدقق معدال يف احلاالت التالية:

 هناك قيود على نطاق عمل املدقق. -1

اختالف مع اإلدارة حول قبول السياسات احملاسبية املختارة، أو طرق تطبيقها، أو مالئمة هناك  -2
 اإلفصاح يف البيانات املالية.

 هناك ثالث أنواع للتقارير املعدلة:
 رأي متحفظ. -
 عدم إبداء رأي. -

                                                 
 . بتلخيص.442-491، ص، مرجع سابق3397/3394عالقة كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال 1 
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 رأي معاكس. -
 

 الرأي المتحفظ:-0.2

 ء رأي غري معدل وإن تأثري أي اختالفجيب أن يتم إبداؤه عندما يستنتج املدقق عدم إمكانية إبدا
مع اإلدارة، أو حتديد للنطاق ليس جوهريا وشامال لدرجة إبداء رأيا معاكسا أو عدم إبداء رأي وجيب أن 

 يتم إبداء الرأي املتحفظ "كاستثناء لــــ " تأثريات األمر الذي يتعلق بالتحفظات.

 عدم إبداء الرأي:-2.2

 ون األثر املتوقع من القيود املفروضة على نطاق التدقيق جوهريا وشامالجيب أن يتم إصداره يف حالة ك
وبدرجة ال يتمكن املدقق فيها من احلصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة، وبالتايل ال يستطيع أن يبدي 

نوين يف ارأيا حول البيانات املالية. وجتدر اإلشارة أن هذا النوع من التقارير ال يوجد يف مهمات التدقيق الق
 اجلزائر )حمافظة احلسابات(. 

 الرأي المعاكس:-1.2

جيب أن يتم إبداؤه يف حالة كون تأثري االختالف من األمهية والشمولية للبيانات املالية لدرجة يستنتج 
فيها املدقق بأن جمرد التحفظ يف التقرير لوحده ليس كافيا لإلفصاح عن طبيعة االحنراف أو النقصان يف 

 املالية.البيانات 

جيب على املدقق يف كافة احلاالت اليت يبدي فيها رأيا، عدا الرأي غري املعدل أن يضمن تقريره وصفا 
واضحا لكافة األسباب اجلوهرية لذلك الرأي. كما أن عليه ما مل يتعذر ذلك عمليا، بيان األثر )اآلثار( 

 ر املدقق.يعطي أمثلة عن تقاري 12وامللحق  الكمي على البيانات املالية.

  اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل :710المعيار

، ويتضمن النموذج 2217ويعتب هذا املعيار أحدث معيار مت إصداره، ليدخل حيز التطبيق سنة 
اجلديد اعادة ترتيب لتقرير مدقق احلسابات، مع وصف معدل ملسؤوليات كل من املدقق وادارة الشركة، 
مع اتباع املتطلبات االخالقية املالئمة للتدقيق، ووصف مسؤوليات املدقق للمعلومات االخرى الواردة يف 

 .التقرير السنوي للشركة فيما يتعلق بالنتائج والوثائق املقروءة، اضافة اىل امور التدقيق االساسية
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 1 :وفيما يلي ما تضمنه منوذج تقرير مدقق احلسابات اجلديد

 

 الرأي: -0

ق مدقق احلسابات املستقل البيانات املالية اجملمعة للشركة واليت تتكون من بيان املركز املايل اجملمع  يدق
كما يف هناية السنة املالية وكل من بيان الدخل الشامل اجملمع وبيان التغريات يف حقوق امللكية اجملمع وبيان 

احملاسبية  اجملمعة مبا يف ذلك ملخص للسياسات التدفقات النقدية اجملمعة وااليضاحات حول البيانات املالية
 .املهمة واملعلومات التوضيحية االخرى

ويبدي رأيه يف تلك البيانات على ان تظهر بصورة عادلة من مجيع النواحي اجلوهرية املركز املايل للشركة  
معايري الدولية للتقارير نة وفقاً للكما يف هناية السنة املالية، واداءها املايل اجملمع وتدفقاهتا النقدية اجملمعة للس

 .خرىأمور أاملالية كما ميكن اضافة فقرات توكيدية و 

 أساس الرأي:  -2

ري تدقيق البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق، على ان يوضح املدقق مسؤولياته وفقاً هلذه املعاي
تقاًل عن الية اجملمعة وان يكون املدقق مسيف تقريره ضمن فقرة مسؤولية املدقق حول تدقيق البيانات امل

الشركة وفقًا للمتطلبات االخالقية ذات الصلة بأعمال تدقيق البيانات املالية اجملمعة باإلضافة اىل التزامه 
 .باملسؤوليات االخالقية االخرى، وفقاً هلذه املتطلبات

 .حول التدقيق اساً إلبداء رأيهمع حصول املدقق على بيانات تدقيق ثبوتية كافية ومناسبة لتوفر اس

 أمور التدقيق األساسية -1

ان امور التدقيق املهمة هي االمور اليت وفقاً حلكم املدقق املهين هلا االهتمام االكب يف تدقيقه للبيانات 
 ةاملالية اجملمعة للسنة املالية، على ان يتم وضع ان هذه االمور يف االعتبار يف سياق تدقيقه للبيانات املالي

 .اجملمعة ككل. ولتكوين رأي املدقق حوهلا وليس لغرض ابداء رأي منفصل حول هذه االمور

وتضاف مجيع االمور املهمة هنا يف حال كون الشركة مسامهة عامة. اما يف حال كوهنا غري مسامهة 
 .عامة فإنه ال يتطلب املعيار وصفا ألمور التدقيق املهمة

                                                 
 بتلخيص. 414-440، ص، مرجع سابق3397/3394عالقة مراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات الكتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق وال 1 
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 معلومات أخرى -4

ن املعلومات االخرى اليت تتضمن املعلومات يف التقرير السنوي، لكن ال تتضمن ان االدارة مسؤولة ع
 .البيانات املالية اجملمعة وتقرير مدقق احلسابات حوهلا

وال يتضمن رأي املدقق حول البيانات املالية اجملمعة املعلومات االخرى كما ال يبدي اي نوع من 
 .التأكيد حوهلا

خذ الية اجملمعة فإن مسؤولية املدقق هي قراءة املعلومات االخرى، حبيث يؤ فيما خيص تدقيق البيانات امل
باالعتبار فيما إذا كانت املعلومات االخرى غري منسجمة بشكل جوهري مع البيانات املالية اجملمعة او 
 املعلومات اليت مت التوصل إليها من خالل التدقيق أو يف حال ظهر أن يف تلك املعلومات االخرى أخطاء

جوهرية، ويف حال استنتاج املدقق وجود خطأ جوهري يف هذه املعلومات األخرى، فإنه يتوجب عليه التقرير 
 .عن تلك احلقيقة، يف حني ال توجد أي أمور خاصة هبذا املوضوع يتوجب التقرير حوهلا

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة -5

الية اجملمعة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايري الدولية إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد البيانات امل
للتقارير املالية، وعن إعداد نظام الرقابة الداخلي الذي تعتبه اإلدارة ضروريا لغرض إعداد بيانات مالية 

 .جممعة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ

يانات املالية اجملمعة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كما ان اإلدارة مسؤولة عن إعداد الب
واالفصاح، عندما ينطبق ذلك عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام اساس االستمرارية احملاسيب، 

 .باستثناء وجود نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة او إيقاف أعماهلا أو عدم وجود بديل واقعي غري ذلك

 .املسؤولون عن احلوكمة هم املسؤولون عن االشراف على إجراءات التقارير املاليةواألشخاص 

 مسؤولية المدقق -6

إن أهداف املدقق احلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية اجملمعة ككل خالية من 
 .رأيه حول ذلكاألخطاء اجلوهرية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو اخلطأ، وإصدار تقرير يتضمن 

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي مت القيام به وفق 
 .املعايري الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد
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إن األخطاء ميكن أن تنشأ من االحتيال أو اخلطأ، وتعتب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إمجايل، 
من املمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية املتخذة من قبل املستخدمني على أساس هذه 

 .البيانات املالية

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، يقوم املدقق مبمارسة االجتهاد املهين واحملافظة 
 :فة اىلعلى تطبيق مبدأ الشك املهين خالل التدقيق، باإلضا

أ ــــ حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية اجملمعة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو 
خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، واحلصول على أدلة تدقيق كافية 

من  اجلوهرية الناجتة عن احتيال أعلى ومناسبة لتوفري أساس لرأي املدقق. إن خطر عدم اكتشاف االخطاء
اخلطر الناتج عن اخلطأ، حيث ان االحتيال قد يشتمل على التواطؤ او التزوير او احلذف املتعمد او سوء 

 .التمثيل او جتاوز ألنظمة الرقابة الداخلية

ت تدقيق اب ــــ احلصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراء
 .مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية يف الشركة

جـ ــــ تقييم مالءمة السياسات املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإليضاحات ذات العالقة 
 .املعدة من قبل اإلدارة

 ساس االستمرارية احملاسيب، وبناء على أدلة التدقيق اليتد ــــ االستنتاج حول مالءمة استخدام اإلدارة أل
مت احلصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعّلق بأحداث أو ظروف ميكن أن تثري 
شكا جوهريا حول قدرة الشركة على االستمرار. إذا استنتج املدقق عدم وجود تيقن جوهري، فإن األمر 

إذا  باه يف تقرير التدقيق اىل اإليضاحات ذات العالقة يف البيانات املالية اجملمعة. و يتطلب منه لفت االنت
كان اإلفصاح عن هذه املعلومات غري مالئم، فإن املدقق يقوم بتعديل رأيه. وتعتمد استنتاجات املدقق 

كن ان تتسبب معلى أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها حىت تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإنه من امل
 .احداث او ظروف مستقبلية يف احلد من قدرة الشركة على االستمرار

هـ ــ تقييم العرض العام والشكل واحملتوى للبيانات املالية اجملمعة مبا فيها االفصاحات. وفيما اذا كانت 
 .البيانات املالية اجملمعة متثل املعامالت واالحداث بشكل حيقق العرض العادل

 :ال تدقيق بيانات جمموعة من الشركات فإنه جيب اضافة النقطة التاليةو ــ يف ح
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احلصول على ادلة تدقيق كافية ومالئمة حول املعلومات املالية للمنشآت او انشطة االعمال ضمن  •
اجملموعة إلبداء رأي حول البيانات املالية اجملمعة، ويكون املدقق مسؤوال عن التوجيه واالشراف واالجناز 

 .تدقيق اجملموعة، ويبقى املدقق مسؤوال عن تقرير التدقيق على

يتواصل املدقق مع االشخاص املسؤولني عن احلوكمة يف الشركة خبصوص، واليت هي من ضمن امور 
اخرى، نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق اهلامة، مبا يف ذلك اية نقاط ضعف هامة 

 .يت مت حتديدها خالل تدقيقنايف نظام الرقابة الداخلية ال

ويزود املدقق االشخاص املسؤولني عن احلوكمة بتصريح حول التزامه مبتطلبات السلوك املهين املتعلقة 
باالستقاللية، وابالغهم عن مجيع العالقات واالمور االخرى اليت من املمكن ان تؤثر على استقاللية املدقق 

 .وكذلك االجراءات الوقائية ان وجدت

تلك االمور اليت يتم ايصاهلا اىل االشخاص املسؤولني عن احلوكمة حتديد االمور االكثر امهية يف  من
تدقيق البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية، وهي بالتايل امور التدقيق االساسية، يقوم املدقق بوصف هذه 

 ن االفصاح عن ذلك االمر، او يفاالمور يف تقرير التدقيق اال إذا كان هناك قانون او تشريع حيول دو 
حاالت نادرة جداً، واليت يقرر هبا املدقق هبا عدم االفصاح عن ذلك االمر يف تقريره، لوجود اثار سلبية 

 .متوقع ان تفوق املنفعة العامة من تلك اإلفصاحات

  المتطلبات القانونية والتشريعية -7

مع البيانات  تفق مع كافة النواحي اجلوهريةحتتفظ الشركة بسجالت حماسبية منظمة بصورة اصولية، وت
 املالية اجملمعة وتوصي اهليئة العامة باملصادقة عليها.

  : التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل715المعيار 

 1أهم ما جاء يف هذا املعيار ما يلي: 

تكوين  ظروف اليت كانت متوفرة عندإن املدقق مطالب بتعديل رأيه البيانات املالية يف حال خلص أن ال
 رأيه األول قد تغريت. 
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 أنواع اآلراء المعدلة
يضع هذا املعيار ثالثة أنواع من اآلراء املعدلة وهي الرأي املتحفظ والرأي السليب وحجب الرأي. القرار  

 الذي يتعلق باختيار نوع الرأي املناسب يعتمد على ما يلي:
التعديل أي ما إذا كانت البيانات املالية حتتوي على أخطاء جوهرية أو، يف  طبيعة املسألة اليت دعت إىل (أ)

 حالة تعذر احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، حيتمل أهنا حتتوي على أخطاء جوهرية.
 حكم املدقق بشأن مدى انتشار اآلثار أو اآلثار املمكنة للمسالة على البيانات املالية. (ب)

 الهدف
ق يف التعبري بوضوح عن رأي معدل تعديال مناسبا حول البيانات املالية اليت تكون يكمن هدف املدق 

 الزمة حينما:
خيلص املدقق، بناء على أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها، أن البيانات املالية ككل حتتوي على أخطاء  (أ)

 جوهرية.
ككل خالية   ىل أن البيانات املاليةال يتمكن املدقق من احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليخلص إ (ب)

 من األخطاء اجلوهرية.
 المتطلبات

 الظروف اليت يكون فيها إدخال تعديل على رأي املدقق أمرا مطلوبا
 على املدقق أن يعدل الرأي يف تقريره عندما:  

دقيق اليت مت تخيلص املدقق إىل أن البيانات املالية ككل ليست خالية من األخطاء اجلوهرية بناء على أدلة ال (أ)
 احلصول عليها.

املدقق غري قادر على احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليخلص إىل أن البيانات املالية ككل خالية  (ب)
 من األخطاء اجلوهرية.

 ميكن إجيارها فيما يلي:: تحديد نوع التعديل على رأي المدقق
 الرأي المتحفظ

 يعب املدقق عن رأي متحفظ حينما:
دقق، بعد أن حيصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، أن األخطاء سواء أخذت على حدا أو ككل خيلص امل (أ)

 واحد جوهرية، ولكنها ليست واسعة النطاق، بالنسبة للبيانات املالية.
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يكون املدقق غري قادر على احلصول على أدلة كافية ومناسبة لتكوين رأي، ولكنه خيلص إىل أن اآلثار  (ب)
غري املكتشفة على البيانات املالية إن وجدت ميكن أن تكون جوهرية ولكن ليست واسعة املمكنة لألخطاء 

 النطاق.
 الرأي السلبي

إىل أن -بعد أن حيصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة-على املدقق أن يعب عن رأي سليب حينما خيلص 
 نات املالية.األخطاء سواء أخذت على حدا أو ككل جوهرية وواسعة لنطاق أيضا يف البيا

 
 حجب الرأي

على املدقق أن حيجب الرأي حينما يكون غري قادر على مجع أدلة تدقيق كافية ومناسبة لبناء رأي عليها 
وخيلص إىل أن اآلثار املمكنة لألخطاء اجلوهرية على البيانات املالية، إن وجدت ميكن أن تكون جوهرية وواسعة 

 النطاق.
خيلص -يف ظروف نادرة احلدوث للغاية تنطوي على شكوك عديدة-ماعلى املدقق أن حيجب الرأي حين

إىل أنه رغم عدم احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، ليس من املمكن تكوين رأي حول البيانات املالية نظرا 
 للتفاعل احملتمل بني الشكوك وأثرها الرتاكمي املمكن على البيانات املالية.

لة تدقيق كافية ومناسبة نظرا لقيود مفروضة على اإلدارة بعد قبول املدقق عاقبة تعذر احلصول على أد
 للعملية:

بعد قبول العملية، إذا علم املدقق أن اإلدارة فرضت قيودا على نطاق التدقيق يرى أنه من املرجح أن  
 ن ترفع القيود. ارة أيؤدي إىل احلاجة إىل التعبري عن رأي متحفظ حول البيانات املالية، فعليه أن يطلب من اإلد

إذا رفضت اإلدارة رفع القيود املشار إليها، فعليه أن يتصل مع املكلفني باحلكومة ملناقشة هذه املسألة ما  
مل يكنوا مشاركني يف إدارة املنشأة، وأن حيدد ما إذا كان من املمكن تنفيذ إجراءات بديلة للحصول على أداة تدقيق 

 مناسبة وكافية.
 ن املدقق من احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فعليه أن حيدد املداوالت كما يلي:إذا مل يتمك 

إذا خلص إىل أن اآلثار املمكنة لألخطاء غري املكتشفة )إن وجدت( على البيانات املالية ميكن أن تكون  (أ)
 جوهرية ولكن ليست واسعة النطاق فعليه أن جيعل الرأي متحفظا.



  ISAلتدقيقللمعايير الدولية اعرض                            الفصل الثاني      

177 
 

املمكنة لألخطاء غري املكتشفة )إن وجدت( على البيانات املالية ميكن أن تكون إذا خلص إىل أن اآلثار  (ب)
جوهرية وواسعة النطاق لدرجة جتعل من التحفظ يف الرأي أمرا غري مناسب للتعبري عن مدى تعقيد املوقف 

 فعلى املدقق أن:
 ام املعمول به.النظينسحب من التدقيق حيثما كان ذلك كان قابال للتطبيق وممكنا مبوجب القانون أو  (1)
 إذا مل يكن االنسحاب من التدقيق قابال للتطبيق أو ممكنا فعليه أن حيجب الرأي حول البيانات املالية. (2)
إذا انسحب املدقق، فعليه قبل ذلك أن يبلغ املكلفني باحلكومة بأي أمور تتعلق باألخطاء اليت اكتشفت  

 أثناء التدقيق واليت دعت إىل تعديل الرأي.
 
 
 عتبارات األخرى المتعلقة بالرأي السلبي أو حجب الرأياال
عندما يرى املدقق أنه من الضروري التعبري عن رأي سليب أو حجب رأي حول البيانات املالية ككل،  

فيجب أال يتضمن تقريره رأيا غري متحفظ أيضا فيما يتعلق بنفس إطار إعداد التقارير املالية حول بيان مايل ما أو 
 حمدد أو أكثر أو حساب واحد حمدد أو أكثر أو بند واحد حمدد أو أكثر يف بيان مايل.  مكون واحد
تضمني ذلك الرأي غري املتحفظ يف نفس التقرير يف هذه الظروف يناقض رأي املدقق السليب أو حجبه  

 للرأي يف البيانات املالية ككل.

  دقق المستقل: فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير الم716المعيار 

 1ميكن تلخيص أهم ما جاء يف املعيار كما يلي: 

 يتناول هذا املعيار التوضيح اإلضايف يف تقرير املدقق عندما يعتبه ضروريا:  
لشد انتباه املستخدمني ألمر معروض أو مفصح عنه يف البيانات املالية اليت جتعلها أمهيتها أساسية لفهم  (أ)

 املستخدمني للبيانات املالية.
لشد انتباه املستخدمني ألي أمر آخر غري معروض أو مفصح عنه يف البيانات املالية املتعلقة بفهم  (ب)

 املستخدمني لعملية التدقيق أو مسئوليات املدقق أو تقريره.
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 الهدف
إن هدف املدقق، بعد تكوين رأي حول البيانات املالية، هو شد انتباه املستخدمني، عندما يرى لزوم  

 الل التوضيح اإلضايف يف التقرير إىل:ذلك، من خ
األمر الذي جتعله أمهيته أساسيا لفهم املستخدمني للبيانات املالية، على الرغم من عرضه أو اإلفصاح عنه  (أ)

 بشكل مناسب يف البيانات املالية.
 يره.ر حيثما كان مالئما، أي أمر آخر متعلق بفهم املستخدمني لعملية التدقيق أو مسئوليات املدقق أو تق (ب)

 ميكن إجيارها فيما يلي:: المتطلبات
 فقرات التأكيد في تقرير المدقق

إذا رأى املدقق أن من الضروري شد انتباه املستخدمني ألمر معروض أو مفصح عنه يف البيانات املالية  
ة تأكيد يف تقريره ر والذي بنظره جعلته أمهيته أساسيا لفهم املستخدمني للبيانات املالية، فعندها ينبغي عليه إدراج فق

شريطة حصوله على أدلة مالئمة وكافية بان األمر غري خاطئ بشكل جوهري يف البيانات املالية. ونبغي أن تشري 
 مثل هذه الفقرة فقط إىل املعلومات املعروضة أو املفصح عنها يف البيانات املالية.

 عندما يقوم بإدراج فقرة تأكيد يف تقرير سابق، ينبغي عليه: 
 راجها مباشرة بعد فقرة الرأي يف تقرير املدقق.إد (أ)
 استخدام العنوان "تأكيد أمر" أو عنوان آخر مناسب. (ب)
إدراج مرجع واضح لألمر الذي يتم تأكيده وللمكان، يف البيانات املالية، الذي ميكن فيه إجياد اإلفصاح  (ج)

 ذو العالقة الذي يصف األمر بالكامل.
 وي على األمر الذي مت تأكيده.اإلشارة إىل أن رأي املدقق ال ينط (د)

 الفقرات األخرى في تقرير المدقق
إذا رأى املدقق أن من الضروري اإلشارة إىل أمر آخر غري تلك األمور املعروضة أو املفصح عنها يف  

أو  لقانونبفهم املستخدمني لعملية التدقيق أو مسئوليات املدقق وتقريره وأن ا-بنظره-البيانات املالية والذي يتعلق
النظام جييز ذلك، فعندها ينبغي عليه القيام بذلك يف إحدى الفقرات يف تقريره حتت عنوان "أمر آخر" أو عنوان 

 مناسب آخر.
وينبغي عليه إدراج هذه الفقرة مباشرة بعد فقرة الرأي وأية فقرة تأكيد أخرى أو يف أي مكان آخر يف  

 صل املسئوليات األخرى إلعداد التقارير.تقريره إذا كن حمتوى الفقرة األخرى ذا عالقة بف
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 إبالغ المسئولين عن الحكومة
إذا توقع املدقق إدراج فقرة تأكيد أو فقرة أخرى يف تقريره، فعندها ينبغي عليه إبالغ املسئولني عن احلكومة  

 خبصوص هذا التوقع والصيغة املقرتحة هلذه الفقرة.
 : البيانات المالية المقارنة710المعيار 

  ن الغرض من هذا املعيار الدويل التدقيق هو توفري إرشادات حول مسؤوليات املدقق املتعلقة باملقارنات.إ
جيب على املدقق أن حيدد فيما إذا كانت املقارنات مطابقة من كافة جوانبها اجلوهرية مع إطار التقارير 

 املالية املناسب للبيانات املالية اليت يتم تدقيقها.
  هذا املعيار إىل إطارين للعرض:مت اإلشارة يف

  األرقام المتناظرة:  -1
 1يف هذا اإلطار مت التطرق إىل ما يلي:

يف حالة كون املبالغ واإلفصاح اآلخر للفرتة السابقة مندرجة ضمن البيانات املالية للفرتة احلالية وتشكل جزءا منها. 
الية، ألغراض هذا احلالية )يشار إليها بتعبري أرقام الفرتة احل وإهنا معدة لتقرأ مع املبالغ واإلفصاح اآلخر العائد للفرتة

املعيار الدويل للتدقيق(. ولكنها جزء متمم للبيانات املالية للفرتة احلالية وإهنا معدة لتقرأ فقط حسب عالقتها بأرقام 
 الفرتة احلالية.

 مسؤوليات المدقق:

تقارير أن األرقام املتناظرة تفي مبتطلبات إطار الجيب أن حيصل املدقق على أدلة إثبات كافية ومالئمة ب
املالية املناسبة، علما بأن مدى إجراءات التدقيق املنجزة على األرقام املتناظرة أقل بكثري من تلك املنجزة على أرقام 

ئم، الالسنة احلالية، وهي حمددة اعتياديا بالتأكد من أن األرقام قد مت عرضها بشكل صحيح ومت تصنيفها بشكل م
 وهذا يتطلب قيامه بتقدير فيما إذا كانت:

  السياسات احملاسبية املطبقة لألرقام املتناظرة منسجمة مع سياسات الفرتة احلالية، أو فيما إذا كان قد مت
 إجراء تسويات أو إفصاحا مناسبا.

 ا إذا كان قد مت إجراء يماألرقام املتناظرة تتفق مع املبالغ واإلفصاح اآلخر املعروض يف الفرتة السابقة، أو ف
 تسويات أو إفصاحا مناسبا.
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 تقديم التقارير:

يف حالة كون املقارنة معروضة على شكل أرقام متناظرة على املدقق أن يصدر تقرير بالشكل الذي ال حيدد 
ل، كعلى وجه التخصيص هذه املقارنات، وذلك بالنظر لكون رأيه ينصب على البيانات املالية للفرتة احلالية ك

 ومن ضمنها األرقام املتناظرة.

يف حالة كون تقرير التدقيق عن الفرتة املاضية، والصادر سابقا، يتضمن رأيا متحفظا أو عدم إبداء الرأي 
 أو رأيا عكسيا، وأن األمر الذي أدى إىل التعديل:

يجب عليه تعديل تقريره  فال يزال بدون حل ونتج عنه تعديل لتقرير املدقق فيما يتعلق بأرقام الفرتة احلالية،  -
 كذلك بالنسبة إىل األرقام املتناظرة.

ال يزال بدون حل ولكن مل ينتج عنه تعديل لتقرير املدقق فيما يتعلق بأرقام الفرتة احلالية، فيجب عليه  -
 تعديل تقريره بالنسبة إىل األرقام املتناظرة.

 ( املعنون )األحداث الالحقة(و:560دقيق )*يف مثل هذه الظروف، على املدقق مراعاة املعيار الدويل للت

إذا كانت البيانات املالية للفرتة السابقة قد مت تعديلها وإعادة إصدارها مع تقرير التدقيق اجلديد، فعلى  -
 املدقق أن يقتنع بأن األرقام املتناظرة تتفق مع البيانات املالية املعدلة.

اهنا قة ومل يعاد إصدارها، وإن األرقام املتناظرة مل يتم إعادة بيأما إذا مل تعدل البيانات املالية للفرتة الساب -
بشكل مناسب أو مل يتم اإلفصاح عنها بشكل مالئم فيجب على املدقق إصدار تقرير معدل حول البيانات املالية 

 للفرتة احلالية ومبا يتعلق باألرقام املتناظرة الظاهرة فيها.

 قة من مدقق آخر.البيانات المالية للفترة السابقة مدق

  يسمح املدقق اجلديد يف بعض التشريعات، بأن يشري إىل تقرير املدقق السابق حول األرقام املتناظرة الظاهرة
يف تقرير املدقق اجلديد حول الفرتة احلالية، وعندما يقرر املدقق اإلشارة إىل املدقق اآلخر فإن تقرير املدقق اجلديد 

 جيب أن يتضمن:

 الية للفرتة السابقة قد مت تدقيقها من قبل مدقق آخر.أن البيانات امل -

 نوع التقرير الصادر عن املدقق السابق، ويف حالة كون التقرير معدال، اإلشارة إىل أسباب ذلك. -

 تاريخ ذلك التقرير. -
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 البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة:

بني يف تقريره جيب على املدقق احلايل أن ييف حالة كون البيانات املالية للفرتة السابقة غري مدققة، 
 بأن األرقام املتناظرة غري مدققة.

يف احلاالت اليت حيدد فيها املدقق اجلديد بأن األرقام املتناظرة خاطئة بشكل جوهري، فإن عليه الطلب من اإلدارة 
 مناسب.تعديل األرقام املتناظرة، ويف حالة رفض اإلدارة القيام بذلك، تعديل تقريره بشكل 

 البيانات المالية المقارنة: -2

 1 أما هذا اإلطار الثاين فجاء كالتايل:

يف حالة كون املبالغ واإلفصاح اآلخر للفرتة السابقة مندرجة ألغراض املقارنة مع البيانات املالية للفرتة احلالية،     
 ولكنها ال تشكل جزءا من البيانات املالية للفرتة احلالية.

 ملقارنات استجابة إلطار التقارير املالية املناسب، وإن االختالفات األساسية لتقارير التدقيق هي:يتم عرض ا    

 .بالنسبة لألرقام املتناظرة، يشري تقرير املدقق إىل البيانات املالية للفرتة احلالية فقط 

 ض بياناهتا املالية.ر بينما بالنسبة للبيانات املالية املقارنة، فإن تقرير املدقق يشري لكل فرتة يتم ع 

جيب أن حيصل املدقق على أدلة إثبات كافية ومالئمة بأن البيانات املالية املقارنة تفي مبتطلبات إطار 
 بتقدير فيما إذا كانت: هالتقارير املالية املناسب. وهذا يتطلب قيام

ذا كان قد مت إ السياسات احملاسبية للفرتات السابقة منسجمة مع سياسات الفرتة احلالة، أو فيما -
 إجراء تسويات أو إفصاح مناسب.

أرقام الفرتة املاضية املعروضة تتفق مع املبالغ واإلفصاح اآلخر املعروض يف الفرتة السابقة أو فيما  -
 إذا كان قد مت إجراء تسويات أو إفصاح مناسب.

 تقديم التقارير:

بالشكل  على املدقق إصدار تقريرهيف حالة كون املقارنات معروضة على شكل بيانات مالية مقارنة، 
الذي حيدد على وجه التخصيص هذه املقارنات، وبالنظر لكون رأيه قد مت إبداؤه منفردا حول البيانات 

 املالية لكل فرتة معروضة.

                                                 
 .292ص المهنة، مرجع سابق، أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايير تطور جمعة، حلمي احمد 1
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عند قيام املدقق بتقدمي تقرير حول البيانات املالية للفرتة السابقة حسب عالقتها بعملية السنة 
 حول البيانات املالية للفرتة السابقة خيتلف عن الرأي الذي مت إبداؤه سابقا، على املدقق احلالية، وكون رأيه

 أن يفصح عن األسباب اجلوهرية الختالف الرأي يف فقرة توكيدية.

 البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من مدقق آخر:

 1:يف حالة كون البيانات املالية للفرتة السابقة مدققة من مدقق آخر 

قد يقوم املدقق السابق بإعادة إصدار تقرير التدقيق حول الفرتة السابقة، بينما يقوم املدقق اجلديد  -
 بتقدمي تقريره حول الفرتة احلالية فقط.

إن تقرير املدقق اجلديد جيب أن يبني بأن الفرتة السابقة قد دققت من قبل مدقق آخر، إضافة  -
 إلشارته إىل:

 لية للفرتة السابقة قد دققت من مدقق آخر.*أوال: إن البيانات املا

*ثانيا: نوع التقرير الصادر عن املدقق السابق، ويف حالة كون التقرير معدال ذكر أسباب 
 ذلك.

 *ثالثا: تاريخ ذلك التقرير.

يف مثل هذه الظروف، جيب على املدقق اجلديد مناقشة األمر مع اإلدارة، وبعد حصوله على تفويض 
 املدقق السابق واقرتاح إعادة عرض البيانات للفرتة السابقة.منها، االتصال ب

 البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة:

يف حالة كون البيانات املالية للفرتة السابقة غري مدققة، على املدقق اجلديد أن يبني يف تقريره بأن 
ت خاطئة بشكل فرتة السابقة غري املدققة كانالبيانات يف احلاالت اليت حيدد فيها املدقق اجلديد بأن أرقام ال

جوهري، فإن عليه الطلب من اإلدارة بتعديل أرقام الفرتة السابقة، أو يف حالة رفض اإلدارة القيام بذلك 
 تعديل تقريره بشكل مناسب.

 

 

                                                 
 د. 34و 93على الساعة:  https://sqarra.wordpress.com / 33/93/3394مدونة صالح محمد القرا للتدقيق والمحاسبة، جامعة القاهرة.1

 

https://sqarra.wordpress.com/
https://sqarra.wordpress.com/
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  : المعلومات األخرى في وثائق تحتوي على بيانات مالية مدققة720المعيار 

ر الدويل للتدقيق هو توفري إرشادات حول مراعاة املدقق للمعلومات األخرى يف إن الغرض من هذا املعيا
وثائق حتتوي على بيانات مالية مدققة، واليت ال يوجد التزام للمدقق بتقدمي تقارير حوهلا، إن هذا املعيار الدويل 

لة عند عرض األوراق مللتدقيق يطبق يف حالة وجود تقرير سنوي، كذلك يطبق على وثائق أخرى مثل تلك املستع
املالية. جيب على املدقق قراءة املعلومات األخرى لتحديد أي تناقضات جوهرية يف البيانات املالية. يكون )التناقض 
جوهري( يف حالة تعارض املعلومات األخرى مع املعلومات اليت حتتويها البيانات املالية املدققة وقد يثري التعارض 

التدقيق املستخلصة من أدلة اإلثبات اليت مت احلصول عليها سابقا، وكذلك حول أساس اجلوهري الشك حول نتائج 
 1رأي املدقق حول البيانات املالية.

 الحصول على المعلومات األخرى:

لكي يستطيع املدقق دراسة املعلومات األخرى اليت يتضمنها التقرير السنوي، فإن ذلك يتطلب أن حيصل 
مناسب وحيتاج املدقق ألجل ذلك أن يتخذ الرتتيبات املناسبة مع املنشأة للحصول  على هذه املعلومات يف وقت

 2على هذه املعلومات قبل تاريخ تقريره، ويف بعض الظروف قد ال تتوفر كافة املعلومات األخرى قبل هذا التاريخ.

 

 مراعاة المعلومات األخرى:

ومات ى أساس أن مسؤولية املدقق حمددة باملعلإن هدف ونطاق عملية تدقيق البيانات املالية قد صيغت عل
املوضحة يف تقريره، وعليه فإنه ال توجد أية مسؤولية معينة على املدقق لتحديد كون املعلومات األخرى قد مت إظهارها 

 3بشكل مناسب.

 4 ميكن إجيازها فيما يلي: تناقضات هامة:

 تناقض هام، فإن عليه أن يقرر فيما إذا كانتيف حالة قراءة املدقق للمعلومات األخرى، وحتديده لوجود  -1
 البيانات املدققة أو املعلومات األخرى حباجة إىل تعديل.

يف حالة وجود ضرورة لتعديل البيانات املالية املدققة، ورفض املنشأة القيام هبذا التعديل، فيجب على املدقق  -2
 إبداء رأي متحفظ أو معاكس.

                                                 
 .491، صمرجع سابق، 3397/3394ة للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة كتيب للمراقبة الدولي 1 
 .307بق، صاحسين القاضي، مأمون حمدان، مرجع س 2
 .401، صابقمرجع س، 3397/3394كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  3
 .430بق، صاحسين القاضي، مأمون حمدان، مرجع س 4
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مات األخرى، ورفض املنشأة القيام هبذا التعديل، فيجب على املدقق يف حالة وجود ضرورة لتعديل املعلو  -3
دراسة تضمني تقريره بفقرة توكيدية هلذا األمر، شارحا التناقض اهلام، أو اختاذه إجراءات أخرى، واإلجراءات 

لى عاألخرى املتخذة كعدم إصدار املدقق لتقريره أو االنسحاب من املهمة، سوف تعتمد على الظروف اخلاصة و 
 طبيعة وأمهية التناقض، كذلك على املدقق أن يدرس احلصول على استشارة قانونية كإجراء آخر.

 1: وتكون يف احلاالت اآلتية:أخطاء جوهرية بالحقائق
عند قراءة املدقق للمعلومات األخرى لغرض حتديد التناقضات اهلامة فقد يطلع على خطأ جوهري  -1

 واضح للحقائق.
ق بأن املعلومات األخرى تتضمن خطأ جوهريا باحلقائق، عليه مناقشة األمر يف حالة إدراك املدق -2

 مع إدارة املنشأة.
إذا استمر املدقق يف اعتقاده بوجود خطأ واضح باحلقائق، عليه أن يطلب من اإلدارة بأن تتشاور   -3

 ة.دممع طرف مؤهل ثالث، كاملستشار القانوين للمنشأة، وأن تأخذ بعني االعتبار املشورة املق
يف حالة استنتاج املدقق بوجود خطأ جوهري باحلقائق يف املعلومات األخرى، واليت ترفض اإلدارة   -4

 تصحيحها، فإن عليه دراسة اختاذ إجراء مناسب آخر.
 

 توفر المعلومات األخرى بعد تاريخ تقرير المدقق:
ام املدقق بقراءة قي يف حالة عدم توفري مجيع املعلومات األخرى للمدقق قبل تاريخ تقريره، جيب

املعلومات األخرى بأسرع فرصة ممكنة لتحديد التناقضات اهلامة. ويف حالة وجود ضرورة إلعادة النظر 
 2باملعلومات األخرى، ورفض اإلدارة القيام بذلك، فيجب على املدقق دراسة اختاذ إجراء مناسب آخر.

 المبحث السادس: مجاالت متخصصة:

 .512و 520، 522ويضم املعايري       

 الخاصة األغراض ذات التدقيق مهام عن المدقق : تقرير811المعيار 
 الغايات اخلاصة ذات التدقيق ارتباطات خبصوص واإلرشادات القواعد وضع إىل املعيار هذا يهدف     

 3 :ذلك يف مبا

                                                 
 .714، ص مرجع سابق، 3397/3394كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  1
 .130بق، صاحسين القاضي، مأمون حمدان، مرجع س 2 

 .137، صمرجع سابق، 3397/3394والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  كتيب للمراقبة الدولية للجودة 3 
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 أو الوطنية املعايري أو الدولية احملاسبة معايري غري متكامل حماسيب ألساس وفقا املعدة املالية القوائم -
 ؛ عموما املقبولة املبادئ

 ؛ املالية القوائم بنود أو حسابات عناصر معينة، حسابات -

 ؛ عليها املتفق بالعقود االلتزام مدى -

 . امللخصة املالية القوائم -

 القيام وذلك قبل التقرير، وحمتوى وشكل بدقة املهمة طبيعة يوضح العميل مع اتفاق هناك يكون أن البد
 اليت كلف املعلومات استخدام من اهلدف له واضحا يكون أن بد ال لعمله، املدقق ختطيط عند املهمة، كذلكب

 اجله، من إعداد التقرير مت الذي الغرض إىل تقريره يف يشري أن وجيب يستخدمها، الذي ومن عنها تقرير بإعداد
 1 .توزيعه على يراها قيود أي إىل كذلك يشري وان

االعتبارات الخاصة لعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة ومكونات أو حسابات أو : 815المعيار 
 بنود محددة في بيان مالي.

يتلخص هدف املدقق، لدى تطبيق معايري التدقيق الدولية يف تدقيق بيان مايل مفرد أو مكون أو حساب 
 ا يلي:أو بند حمدد يف بيان مايل، يف متناول االعتبارات اخلاصة ذات العالقة مب

 قبول العملية؛ -1
 التخطيط لتلك العملية وتنفيذها؛ -2
 .تكوين رأي وإعداد تقارير -3

ويقصد مبكون البيان املايل أو مكون تعين حساب أو بند يف بيان مايل، أما بيان مايل مفرد أو مكون حمدد 
سبية هامة ايف بيان مايل يشتمل على املالحظات ذات الصلة اليت تتألف يف العادة من ملخص لسياسات حم

 2ومعلومات تفسريية أخرى ذات عالقة بالبيان املايل أو املكون.
 :االعتبارات لدى قبول العملية -0

 3:هناك عدة اعتبارات أمهها

 

                                                 
 .307 ص سابق، مرجع البيومي، السالم عبد محمد محمود  1 
 .107، صسابقمرجع ، 3397/3394كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  2 

 بتلخيص. 121-129نفس المرجع، ص  3 
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 تطبيق معايير التدقيق الدولية -أ
أن ميتثل جلميع معايري التدقيق الدولية ذات العالقة  222جيب على املدقق وفقا ملعيار التدقيق الدويل 

ة التدقيق، ويف حالة تدقيق بيان مايل مفرد أو مكون حمدد يف بيان مايل ينطبق هذا املتطلب بغض النظر عما بعملي
إذا كان املدقق مشاركا أيضا يف تدقيق اجملموعة الكاملة من البيانات املالية للمنشاة، إذا مل يكن املدقق مشاركا أيضا 

د أو للمنشأة  فعلى املدقق أن حيدد ما إذا كان تدقيق بيان مايل مفر  يف تدقيق اجملموعة الكاملة من البيانات املالية
 مكون حمدد يف هذه البيانات املالية وفقا ملعايري التدقيق الدولية قابال للتطبيق أو ال.

 مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية-ب 
إعداد التقارير املالية املطبق  أن حيدد مدى قبول إطار 212جيب على املدقق وفقا ملعيار التدقيق الدويل 

يف إعداد البيانات املالية، ويف حالة تدقيق بيان مايل مفرد أو مكون حمدد يف بيان مايل فان ذلك يتضمن ما إذا كان 
تطبيق إطار إعداد التقارير املالية سيؤدي إىل عرض يوفر إفصاحات مناسبة ليتسىن للمستخدمني املقصودين فهم 

يف البيان املايل أو املكون وأثر املعامالت واألحداث اهلامة على املعلومات الواردة يف البيان املايل  املعلومات الواردة
 أو املكون.
 صيغة الرأي -ج

أن يشتمل الشروط املتفق عليها يف عملية التدقيق الصيغة املتوقعة  212يستوجب معيار التدقيق الدويل 
يق بيان مايل مفرد أو مكون حمدد يف بيان مايل على املدقق أن يأخذ ألي تقارير صادرة عن املدقق، يف حالة تدق

 بعني االعتبار ما إذا كانت الصيغة املتوقعة للرأي مناسبة يف الظروف.
 االعتبارات لدى التخطيط للتدقيق وتنفيذه -2

ية، ولذلك الان معايري التدقيق الدولية مدونة يف نطاق تدقيق البيانات امل 222يفيد معيار التدقيق الدويل 
جيب أن تتم موائمتها حسب اللزوم يف الظروف لدى تطبيقها على عمليات تدقيق معلومات مالية تارخيية أخرى. 
لدى تنفيذ أو التخطيط لتدقيق بيان مايل مفرج أو مكون حمدد يف بيان مايل، على املدقق أن يوائم مجيع معايري 

 1زوم يف ظروف العملية.التدقيق الدولية ذات العالقة بالتدقيق حسب الل
 تكوين رأي واعتبارات إعداد التقارير -1

لدى تكوين رأي وإعداد تقارير حول بيان مايل مفرد أو حول مكون حمدد يف البيان املايل، على املدقق أن 
 . وأن تتم موائمتها حسب الضرورة يف ظروف العملية.722يطبق املتطلبات الواردة يف معيار التدقيق الدويل 
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شارك املدقق يف عملية إعداد تقرير حول بيان مايل مفرد أو حول مكون حمدد يف بيان مايل إىل جانب وإذا 
 عملية تدقيق اجملموعة الكاملة من البيانات املالية للمنشاة، على املدقق أن يبدي رأيا منفصال حول كل عملية.

ملة با إىل جنب مع اجملموعة الكاميكن نشر بيان مايل مدقق مفرد أو مكون حمدد مدقق يف بيان مايل جن
من البيانات املالية املدققة للمنشاة، إذا خلص املدقق إىل أن عرض بيان مايل مفرد أو مكون حمدد يف بيان مايل ال 
يفرقها بشكل كاف عن اجملموعة الكاملة من البيانات املالية، على املدقق أن يطلب من اإلدارة أن تصوب الوضع، 

ق بني الرأي حول املكون احملدد يف البيان املايل املفرد أو حول املكون احملدد يف بيان مايل وبني عليه أيضا أن يفر 
الرأي حول اجملموعة الكاملة من البيانات املالية، كما أن عليه أال يصدر التقرير الذي حيتوي على الرأي حول البيان 

 1 أن يقتنع بالتفريق.املايل املفرد أو حول املكون احملدد يف البيان املايل إىل
 : تدقيق المعلومات المالية المستقبلية801المعيار الدولي 

إن الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق هو توفري إرشادات حول مهام تدقيق املعلومات املالية املستقبلية 
اضات الضنية. جيب على االفرت وتقدمي تقرير حوهلا واملتضمنة إجراءات اختبار التدقيق الفرتاضات التقدير األفضل، و 

 2املدقق إن حيصل عند قبوله ملهمة تدقيق املعلومات املالية املستقبلية على أدلة إثبات كافية ومالئمة فيما إذا كانت:
ت افرتاضات التقدير األفضل اليت وضعتها اإلدارة، واليت تستند عليها املعلومات املالية املستقبلية هي ليس-1

 حالة االفرتاضات الضنينة، إن هذه االفرتاضات متماشية مع غرض املعلومات.غري معقولة، ويف 
 املعلومات املالية املستقبلية قد مت إعدادها بشكل مناسب على أساس االفرتاضات.-2
املعلومات املالية املستقبلية قد عرضت بشكل مالئم، وان مجيع االفرتاضات اجلوهرية قد مت اإلفصاح -3

اسب، ومن ضمنها إشارة واضحة فيما إذا كانت افرتاضات التقدير األفضل أو كانت افرتاضات عنها بالشكل املن
 ظنية.

املعلومات املالية املستقبلية قد مت إعدادها على أسس متماثلة مع البيانات املالية التارخيية، مستخدمني -4
 مبادئ حماسبية ظنية.

يف املستقبل  املالية املستندة على افرتاضات ألحداث قد حتدثإن املعلومات املالية املستقبلية تعين املعلومات 
وأفعال حمتملة من قبل املنشاة، وهي ذات طبيعة غري موضوعية وان إعدادها يتطلب بدل اجتهادات كثرية. وميكن 

حدة مع اأن تكون املعلومات املالية املستقبلية إما على شكل تنبؤ أو تقدير أو مزيج من االثنني، مثال تنبؤ لسنة و 
 تقدير خلمس سنوات.
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والتنبؤ يعين إعداد املعلومات املالية املستقبلية على أساس افرتاضات ألحداث مستقبلية واليت تتوقع اإلدارة 
 أن حتدث.

 1التقدير يعين إعداد املعلومات املالية املستقبلية على أساس:
ثل بعض وقع حدوثها بالضرورة، مافرتاضات ظنية ألحداث مستقبلية ولتصرفات اإلدارة واليت ال يت-1

 املشاريع يف مراحل تأسيسها األوىل أو اليت تدرس إجراء تغيري جوهري على طبيعة نشاطها. 
 مزيج من افرتاضات التقدير األفضل واالفرتاضات الظنية.-2

 تم إعدادها:ي ميكن أن حتتوي املعلومات املالية املستقبلية على واحد أو أكثر من عناصر البيانات املالية، وقد
 كأداة داخلية لإلدارة: مثال املساعدة يف تقييم استثمار رأمسايل حمتمل.  -1

 لتوزيعها على أطراف أخرى يف: -2

 * نشرة لتوفري معلومات للمستثمرين احملتملني حول التوقعات املستقبلية. 
 خرى.* تقرير سنوي لتوفري معلومات للمسامهني وللجهات النظامية ولألطراف املهتمة األ 
 * وثيقة معلومات للمقرضني واليت تتضمن مثال توقعات التدفق النقدي. 

 ثقة المدقق بالمعلومات المالية المستقبلية 
تتعلق املعلومات املالية املستقبلية بأحداث وأفعال مل حتدث حلد اآلن وقد ال حتدث، وبالرغم من توفر أدلة      

قبلية ومات املالية املستقبلية إال أن هذه األدلة نفسها هي ذات وجهة مستلدعم االفرتاضات اليت استندت عليها املعل
عامة، ولذا فهي متضاربة بطبيعتها، وهذا ما مييزها عن األدلة االعتيادية املتوفرة يف عملية تدقيق املعلومات املالية 

علومات املالية اليت تظهرها امل التارخيية لذا فان املدقق ليس يف وضع ميكنه من إبداء رأى فيما إذا كانت النتائج
 املستقبلية ميكن حتقيقها.

إضافة لذلك ومبوجب أنواع األدلة املتوفرة لتقييم االفرتاضات اليت أسندت عليها املعلومات املالية املستقبلية       
الفرتاضات افقد يكون من الصعب على املدقق احلصول على مستوى كايف من القناعة لتوفري إبداء رأي اجيايب بان 

خالية من معلومات خالية جوهرية وبناء على ذلك ويف هذا املعيار الدويل للتدقيق، فإن قيام املدقق بتقدمي تقرير 
حول صواب افرتاضات اإلدارة، سيوفر مستوى معتدال من الثقة فقط، ومع ذلك ويف حالة وجود رأي للمدقق بأنه 

 2اضات.ال مينعه من إبداء ثقته االجيابية مبا يتعلق هبذه االفرت  قد حصل على مستوى مناسب من القناعة، فان ذلك
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 قبول المهمة
قبل موافقة املدقق على قبول مهمة تدقيق املعلومات املالية املستقبلية فان عليه دراسة عدد من األمور، من بينها      

 1ما يلي:
 الغرض الذي تستخدم من أجله هذه املعلومات. -
 يع املعلومات يكون شامال أو حمددا.فيما إذا كان توز  -
 طبيعة االفرتاضات أي فيما إذا كانت افرتاضات التقدير األفضل أو افرتاضات ظنية.  -
 العناصر اليت سوف تتضمنها املعلومات. -

جيب على املدقق قبل قبول، أو االنسحاب من املهمة، يف حالة كون االفرتاضات غري واقعية بشكل جلي، أو      
 عتقاد املدقق بأن املعلومات املالية املستقبلية سوف ال تكون مناسبة للغرض الذي أعدت من أجله.عند ا

كما يتوجب عليه االتفاق مع العميل على شروط املهمة، حيث أن من مصلحة كل من املنشاة واملدقق أن يقوم      
ة، وسينصب  الفهم لطبيعة هذه املهماملدقق بإرسال كتاب املوافقة على التعيني، الذي سيساعد على جتنب سوء 

على غرض مسؤوليات اإلدارة بالنسبة لالفرتاضات، ولتزويد املدقق بكافة املعلومات  كتاب املوافقة على التعيني
 ومصادر البيانات املستخدمة يف إعداد االفرتاضات.

 
 معرفة طبيعة عمل المنشأة:

ة مل ليستطيع تقييم فيما إذا كانت كافعلى املدقق أن حيصل على مستوى معرفة كاف لطبيعة الع
االفرتاضات املهمة واملطلوبة إلعداد املعلومات املالية املستقبلية قد مت حتديدها، كذلك حيتاج املدقق الن يكون حسن 

 2االطالع على إجراءات املنشاة إلعداد املعلومات املالية املستقبلية وذلك بدراسة على سبيل املثال ما يلي:
الداخلية على النظام املستخدم يف إعداد املعلومات املالية املستقبلية، وخبة ومعرفة األشخاص القائمني  الضوابط -

 على إعداد املعلومات املالية املستقبلية.
 طبيعة التوثيق املعد من قبل املنشاة لغرض دعم افرتاضات اإلدارة. -
 املساندة للحاسوب.مدى استعمال التقنيات اإلحصائية والرياضية واألساليب  -
 األساليب املستعملة لتطوير وتطبيق االفرتاضات. -
 دقة املعلومات املالية املستقبلية املعدة يف فرتات سابقة وأسباب أية احنرافات مهمة. -
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على املدقق أن يراعي مدى كون االعتماد على املعلومات املالية التارخيية للمنشاة مبرا، ويتطلب من املدقق 
املعلومات املالية التارخيية للمنشاة لتقدير فيما إذا كانت املعلومات املالية املستقبلية قد مت إعدادها على أسس معرفة ب

منسجمة مع املعلومات املالية التارخيية، وتوفري مقياس لدراسة افرتاضات اإلدارة وسوف حيتاج املدقق إىل إن يقتنع 
ت العالقة قد مت تدقيقها أو مراجعتها، وفيما إذا مت استعمال مبادئ مثال فيما إذا كانت املعلومات التارخيية ذا

 حماسبية مقبولة عند إعدادها.
يف حالة كون تقرير التدقيق أو املراجعة للمعلومات املالية التارخيية لفرتات سابقة معدال وان املنشاة يف مرحلة 

 ملالية املستقبلية.يطة وتأثريها على تدقيق املعلومات ابدء التأسيس، فعلى املدقق إن يأخذ بعني االعتبار احلقائق احمل
 الفترة المشمولة

على املدقق مراعاة الفرتة الزمنية اليت تشملها املعلومات املالية املستقبلية، حيث أن االفرتاضات تصبح أكثر 
ضل تقل كلما تقدير األفتضاربا كلما امتدت الفرتة الزمنية املشمولة، وذلك الن قابلية اإلدارة لعمل افرتاضات ال

طالت الفرتة، علما بان الفرتة ال متتد ألبعد من الوقت الذي يكون لدى اإلدارة أسس معقولة هلده االفرتاضات، 
 1وأدناه بعض العوامل املالئمة العتبارات املدقق حول الفرتة املشمولة باملعلومات املالية املستقبلية:

 ئي ضخم، فان الوقت املطلوب إلنشاء املشروع قد حتدد الفرتة املشمولة.: ففي حالة مشروع إنشادورة التشغيل-1
د فإذا كانت املنشاة تقوم بتقدمي منتج جديد فإن الفرتة املستقبلية املشمولة ق درجة االعتماد على الفرضيات:-2

امتالك  اة هوتكون قصرية ومقسمة إىل أجزاء صغرية، كأسابيع أو أشهر. أما يف حالة كون العمل الوحيد للمنش
 العقار بعقود إجيار رأمسالية طويلة األجل فان فرتة مستقبلية أطول نوعا ما قد تكون معقولة.

: فقد تعد املعلومات املالية املستقبلية ألغراض طلب قرض لفرتة من الوقت احتياجات مستخدمي البيانات-3
سندات  ت قد يتم إعدادها للمستثمرين مع بيعللحصول على األموال الكافية للتسديد. وبديال لذلك فان املعلوما

 وذلك إليضاح االستعمال املنوي القيام به باستخدام عائداهتا يف فرتات الحقة.
 إجراءات التدقيق

 2تتضمن االعتبارات اليت يراعيها املدقق عند حتديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق ما يلي:
 احتمال وجود معلومات خاطئة جوهرية.-1
 املعرفة اليت مت احلصول عليها خالل املهمات السابقة.-2
 كفاءة اإلدارة املتعلقة بإعداد املعلومات املالية املستقبلية.-3
 مدى تأثر املعلومات املالية املستقبلية باجتهادات اإلدارة.-4
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 كفاية وموثوقية املعلومات اجلوهرية.-0
 عرض المعلومات واإلفصاح

لبات فصاح عن املعلومات املالية املستقبلية، فان املدقق سوف حيتاج إضافة ألية متطيف حالة تقييم عرض واإل
 1خاصة لقوانني وأنظمة ومعايري مهنية ذات عالقة إىل األخذ بعني االعتبار فيما إذا كان:

 عرض املعلومات املالية املستقبلية مفيدا وليس مضلل. -1

ة ضح يف املالحظات املرفقة باملعلومات املاليالسياسات احملاسبية قد مت اإلفصاح عنها بشكل وا -2
 املستقبلية.

أن هناك حاجة لإليضاح فيما إذا كانت االفرتاضات متثل التقديرات األفضل لإلدارة أو أهنا ظنية، ويف  -3
حالة كون االفرتاضات قد جرت يف مناطق مهمة لدرجة عالية من الشك، فإن هدا الشك وما يتبعه 

 إفصاح مناسب.من حساسية النتائج إىل 

اإلفصاح عن تاريخ إعداد املعلومات املالية املستقبلية وحتتاج االدارة إىل تأييد كون االفرتاضات كانت  -4
 مناسبة يف دالك التاريخ، بالرغم من ان املعلومات األساسية قد تكون جممعة خالل فرتة من الزمن.

تقبلية أن رفقة باملعلومات املالية املساالفرتاضات قد مت اإلفصاح عنها بشكل مالئم يف املالحظات امل -0
هناك حاجة لإليضاح فيما إذا كانت االفرتاضات متثل التقديرات األفضل لإلدارة أو أهنا ظنية ويف حالة  
كون االفرتاضات قد جرت يف مناطق مهمة ومعرضة لدرجة عالية من الشك، فإن هذا الشك وما 

 ناسب.يتبعه من حساسية النتائج حتتاج إىل إفصاح م

األسس املعتمدة يف وضع مواقع ملدى حمدد قد متت اإلشارة إليها بشكل واضح. وان املدى مل يتم  -6
اختياره بطريقة متحيزة أو مضللة، وذلك يف حالة كون النتائج الظاهرة يف املعلومات املالية املستقبلية 

 قد مت التعبري عنها بلغة املدى.

 ة مند أن مت اإلفصاح عن أخر بيانات مالية تارخيية مع بيانهناك أية تغريات يف السياسة احملاسبي -7
 أسباب التغيري وتأثريه على املعلومات املالية املستقبلية.

 
 

                                                 
 .992احمد حلمي جمعة، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، مرجع سابق، ص 1 
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 تقرير حول تدقيق المعلومات المالية المستقبلية.
 1جيب أن حيتوي التقرير املقدم من قبل املدقق حول تدقيق املعلومات املالية املستقبلية على ما يلي:

 عنوان التقرير.-1
 اجلهة اليت يوجه إليها التقرير.-2
 التعريف باملعلومات املالية املستقبلية.-3
اإلشارة إىل املعايري الدولية للتدقيق أو املعايري أو املمارسات الوطنية املطبقة على تدقيق املعلومات املالية -4
 املستقبلية.
 ليها.املستقبلية ومن ضمنها االفرتاضات اليت اعتمدت ع بيان بان االدارة مسؤولية عن املعلومات املالية-0
 عندما يكون مالئما، اإلشارة للغرض من التوزيع احملدد للمعلومات املالية املستقبلية.-6
 بيان بثقة سالبة حول فيما إذا كانت االفرتاضات توفر أساسا معقوال للمعلومات املالية املستقبلية.-7
د املعلومات املالية املستقبلية بشكل مالئم استنادا لالفرتاضات، وانه قد مت رأي حول فيما إذا مت إعدا-5

 عرضها وفقا لإلطار املناسب للتقارير املالية.
 حتذير مناسب يتعلق بإمكانية بلوغ النتائج اليت أشري إليها باملعلومات املالية املستقبلية.-2

 إلجراءات.تاريخ التقرير الذي جيب أن يكون هو تاريخ اجناز ا-12
 عنوان املدقق.-11
 توقيع املدقق.-12

 :خالصة الفصل
جاءت املعايري الدولية للتدقيق بتفصيل كبري، حيث تطرقت إىل كافة اجلوانب اليت يتعرض هلا املدقق يف 

 مهمته، وهذا حىت تكون مرجع كامل ومتكامل يعتمد عليه املهنيون.
الل املؤمتر السنوي األخري املنعقد يف نوفمب يف خطاب خ IFACووجه االحتاد الدويل للمحاسبني 

، ويف آخر إصداراته حول: أسس ISAيف البازيل، حث فيه كل دول العامل لتبين املعايري الدولية للتدقيق  2216
دولة يف العامل اجتاه  126اعتماد املعايري الدولية للتدقيق يف العامل حسب االختصاص، قام االحتاد بعرض وضعية 

، مل تكن اجلزائر ضمنها، يف حني وجود الشقيقتني تونس واملغرب باإلضافة إىل العديد من الدول ISAعايري تبين امل
 ذلك. يبني 13العربية واإلفريقية، وامللحق 

 

                                                 
 بتلخيص. 9333-112 ، صمرجع سابق، 3397/3394كتيب للمراقبة الدولية للجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  1 
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 تمهيد :
ية، الطريقة اليدو بيف اجلزائر سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل أهم اخلطوات العملية ملهمة املراجعة القانونية 

ام السيما النظ واملراسيم التنفيذية اليت تلته، 10/01وهذا متاشيا مع التغريات اليت عرفتها املهنة حسب القانون 
 كذا الوطنيةو  أهم ما جاءت به املعايري الدولية للتدقيقاالستفادة من حماولني يف نفس الوقت ، SCFاحملاسيب املايل 

 .ملهمةا هاتهعلى وحماولة تطبيقها 
 تدقيقحث األول: التخطيط للالمب

قبل البدء يف مهمة التدقيق القانونية وبعد كل اإلجراءات األولية لتعيني حمافظ احلسابات وقبوله للمهمة، 
افه ومهامه االبتعاد عن أهد عدم جيب أن يتبع خطة مسطرة مسبقا للمهمة اليت سيقوم هبا، وهذا ما يساعده على

 املنوطة به.
للتدقيق: التخطيط لتدقيق البيانات  322ن هذا يتوافق إىل حد كبري مع املعيار الدويل وجتدر اإلشارة إىل أ

خماطر اخلطاء اجلوهري من خالل فهم املنشأة وبيئتها، باإلضافة إىل املعيار : حتديد وتقييم  310، واملعيار املالية
  الفصل السابق.: األمهية النسبية يف ختطيط وأداء التدقيق. واليت مت التفصيل فيها يف322

 المطلب األول: المعرفة العامة حول المؤسسة.
ط مجيع املعلومات املتعلقة باملؤسسة حىت يتمكن من التخطي حمافظ احلساباتإن ملن الضروري أن جيمع 

 لعمله وفحص حسابات املؤسسة حمل املراجعة وفهمها واحلكم على صدقها وصحتها.
 1 يلي: : وتتضمن ما /المعلومات العامة1

 أ/ هوية المؤسسة.
 املؤسسة تاريخ إنشائها الغرض من نشاطها، مقررها الرئيسي وفروعها. اسموتشمل 

 ب/حالة المؤسسة.
 وهذا من خالل معرفة الفرص املتاحة للنجاح يف القطاع املنتمية إليه ومكانة املؤسسة فيه مقارنة مبنافسيها

 .على املستوى الوطين والعاملي
 للمؤسسة. ج/ التنظيم اإلداري

 .2مداخل املؤسسة وكذا سلم العالقات بأمساء املسؤولني ووظائفه تاوهذا من خالل هرم املسؤوليات والقرار 
ة مبستخدمي والرتقيات اخلاص حفيزوكذلك جيب معرفة السياسات املتبعة يف التوظيف، التكوين، الت

 املؤسسة.

                                                 
 .105، ص مرجع سابق ،عبد الفتاح الصحن 1

2 Peretti Jean-Marie : guide de self audit, les éditions d’organisation, paris, 1995, p 144. 
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ارجيني جعة الداخلية يف املؤسسة وكذا املراجعني اخلباإلضافة إىل ذلك، فعل املراجع االستفسار عن قسم املرا
 تقاريرهم.و السابقني 

 1: وذلك من خالل فحص: /  الخصائص القانونية للمؤسسة2
 :أ/ العقد التأسيسي للمؤسسة 

نوع له مراجع احلسابات من خاليعرف ويشرتط يف اجلزائر أن يكون عقد التأسيس عقدا موثقا ومشهرا، و 
وجمال عملها حىت يتمكن من معرفة القوانني السارية التطبيق عليها من خالل القانون التجاري  املؤسسة، رأمساهلا

 ..واجلبائي.
 ب/ بنية رأس المال

 سنوات األخرية. ةوتشمل عدد األسهم، قيمة كل سهم وتوزيعها وكذلك تطور رأس املال خالل اخلمس
 ج/ العقد واالتفاقات المبرمة.

 اخل تأمينات، عقود العمال، مع الزبائن واملوردين...عقود القروض البنكية وال
 يف املصاحل بني املالك واملستثمرين. بالعقود يف تقدير األخطار احملتملة، والتضار  هاتهوتفيد 

 د/ النزاعات الراهنة.
 وهذا ما يعطي املراجع فكرة عن قيمة املخصصات الواجب تكوينها.

 ه/ الوضعية الضريبية.
فة خصوصيات النظام الضرييب للمؤسسة حمل املراجعة وكذا ما إذا كانت لديها ديون حالية فعلي املراجع معر 

 L’Auditقيق اجلبائي"يطلق عليه بالتد اية نتيجة املراقبة اجلبائية مثال، وهذا ممل تسدد ملصلحة الضرائب أو مستقبل
fiscal" 

 /  الخصائص التجارية للمؤسسة.3
 2وهذا من خالل ما يلي:

 ائنأ/ الزب
فإذا كان عدد الزبائن الذين تعتمد عليهم املؤسسة قليال فإن خسارة أي واحد منهم يعتب هتديدا حلالتها 

 املالية وبالتايل فعلى املراجع دراسة التطورات والتقلبات يف رقم أعمال املؤسسة.
 
 

                                                 
 .71، ص 3331، 2محمد بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1 

 .993، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصحن،  2 
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 ب/ المنافسة
ملؤسسات األخرى ها فيه مقارنة بافيجب على املراجع معرفة السوق اليت تنشط فيه املؤسسة، ومعرفة مكانت

 اليت تنتسب إىل نفس القطاع ومدى قدرهتا التنافسية.
 ج/ كيفية تحديد األسعار

إن دراسة مكونات سعر التكلفة ومدى حتكم املؤسسة فيها ويف تقييمها وكذلك التخفيضات املالية والتجارية 
 يتها.املمنوحة للعمالء يعطي املراجع نظرة حول هامش املؤسسة ورحب

 1 وهذا من خالل ما يلي: :/ الخصائص التقنية للمؤسسة4
 أ/ طبيعة نشاط المؤسسة

 وهذا من خالل:
 معرفة القطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة )جتاري، صناعي، خدمايت، أو مايل(. -
 املستوى التكنولوجي املستعمل يف املؤسسة. -
 املنتجات الصادرة عن املؤسسة وخصائصها. -
 امة حول خصائص املنطقة اجلغرافية لتواجد املؤسسة، املساحة املستعملة من طرف املؤسسة.معرفة ع -
 .التثبيتاتنوعية ملكية  -
موين، مثل تكلفة يفة التظفعلى املراجع اإلحاطة باملشاكل اليت ميكن أن تتعرض هلا املؤسسة يف و التموين:  -ب

هدد وردي املؤسسة ومدى وفرة املواد يف السوق الشيء الذي يالشراء اليت تتأثر بتقلبات األسعار يف السوق عدد م
 .تهااملؤسسة بنفاذ املخزون ويؤثر على استمراري

إن طريقة وكيفية التخزين يف املؤسسة تعطي فكرة عن املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا املخزون من ج/ التخزين: 
 وعن املخصصات الواجب تكوينها. ،تلف أو سرقة
 على وحدات اإلنتاج ملعرفة القدرة اإلنتاجية للمؤسسة والتجهيزات املستعملة لذلك. االطالع من خاللد/ اإلنتاج: 

 / النظام المالي والمحاسبي5
 2على العمل احملاسيب واملايل داخل املؤسسة حيث يفحص: باالطالعيقوم املدقق 
 وجيب أن يستلهم من( املخطط احملاسيب املستعملSCF) 
 ية يف التنفيذ والطرق احملاسبية.اخلصوصيات الداخل 
 .فعالية نظام املعلومات احملاسيب 

                                                 
1 Raffegeau jean, Pierre du fils et Ramon Gonzales : Audit et contrôle des comptes, public-union édition, paris, 1979 ; p 65. 

 .21مرجع سابق، ص طواهر محمد التهامي، صديقي مسعود،  2 
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 .أمن نظام املعلومات وطريقة حفظها 
 .املؤشرات املالية لتشخيص احلالة املالية للمؤسسة 

 / مستوى األهمية النسبية:6
أن له  ايقوم املدقق بتحديد املبلغ الذي ميكن أن يكون مهما نسبيا وعلى أساسه ميكن أن يصنف خطأ م 

 402ع املعيارشارة أن هذه النقطة تتوافق مأمهية نسبية أم ال، ويعتمد ذلك بشكل كبري على مبلغ نتيجة الدورة، لإل
"تقييم البيانات اخلاطئة احملددة خالل عملية التدقيق" حيث جاء فيه حتديد املدقق لقيمة األخطاء املهمة سواء 

 منفردة أو جمتمعة.
 ت وأوراق العمل: الملفانيالمطلب الثا

تعرف أوراق العمل بأهنا كل األدلة والقرائن اليت يتم جتميعها بواسطة املراجع إلظهار ما قام به من عمل أو 
 يستند إليها يف يتطرق واإلجراءات اليت اتبعها والنتائج اليت توصل إليها، وبواسطتها يكون لدى املراجع األسس ال

 .1الذي قام به، والدليل على إتباع العناية املهنية الالزمة أثناء عملية الفحص إعداد التقرير، والقرائن ملدى الفحص
 :"أدلة التدقيق" تطرق إىل األدلة والقرائن اليت جيمعها املدقق خالل مهمته.022وجتدر اإلشارة أن املعيار 

 أوراق العمل.الوثائق و كون من جمموعة من يتامللف و 
 2لثابتة اخلاصة باملؤسسة ذات الطابع الدائم وتشمل:ااملعلومات م هذا امللف ض: ويالملف الدائم -1

 .العقد التأسيسي للمؤسسة 
 .نبذة تارخيية عن املؤسسة 
 .الدفاتر والسجالت املمسوكة 
 .تقرير املراجعني السابقني 
 .القوائم املالية للمؤسسة لعدة دورات 

 وحىت يتمكن املراجع من االستغالل اجليد هلذا امللف جيب:
 ء املعلومات القدمية واليت مل يعد هلا أي قيمة.صاقإ 
 .تلخيص املعلومات املطلوبة 
 .انتظام مسك امللف الدائم 

 

                                                 
 .259ص  ،9113ية والتطبيق، الدرر الجامعية، بيروت، رة بين النظي، المرجعممحمد سمير الصبان، محمد الفيو 1 
 .144أحمد حلمي جمعة، المرجع السابق، ص   2
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 الملف الجاري -2
 حيتوي على املعلومات اخلاصة بالدورة املالية وتتضمن:

 ومراسالت البنك. واملوردين مصادقات العمالء 
 .برنامج املراجعة 
 .القوائم املالية للفرتة احلالية 
 .التقارير الدورية عن سري إجراءات املراجعة اليت يعدها املراجع ومساعديه 
 .ملخص حملضر جلسات جملس اإلدارة واجلمعية العامة خالل السنة 

وكتم السر  االعتناء هباسنوات وكذلك عليه  10ته امللفات ملدة اوعلى املراجع احرتام القانون باالحتفاظ هب
 املهين. 

 في الجزائر. ة المستعملة في مهمة التدقيقأوراق العمل الرئيسي -1

: وثائق التدقيق جاء يف نفس اإلطار، وتتمثل أوراق العمل 232وجتدر اإلشارة أن املعيار الدويل للتدقيق 
 1فيما يلي:
 .برنامج التدقيق 
 .موازين املراجعة 
 قارنتها مع املصادقات اليت حيصل عليها املراجع من املتعاملني مع املؤسسة من زبائن، بنوك مل

 حسابات املؤسسة.
 .العقود املبمة من قبل املؤسسة 
  الضعف.مواطن القوة و نقاط تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة الذي يبني 

 المطلب الثالث: برنامج التدقيق
عارف تإن برنامج التدقيق هو خطة حمكمة لتحقيق األهداف املرجوة من املهمة وذلك وفقا ملبادئ وقوانني م

ويعتب خطوة هامة من خطوات التخطيط للتدقيق كونه دليل ملخص ملا جيب أن يقوم به املدقق ، يف اجلزائرعليها 
نتهاء االعد كما ميكن اعتباره دليل عمل ب عمال، وتعليمات تفصيلية يطلب تنفيذها من مساعديه.أومساعديه من 

لبتها كل خالهلا تتبع عملية التدقيق وعدد الساعات اليت تطمن املهمة فهو أداة رقابة وختطيط يستطيع املدقق من 
 2 عملية.

                                                 
 .42، ص، مرجع سابقنظمي ايهاب، العزب هاني عبد الحافظ 1 
 .60ص  مرجع سابق،عوض لبيب، أصول المراجعة،  ،يممحمد الفيو 2
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 اعتبارات تصميم برنامج التدقيق -1
 1 عند تصميم برنامج التدقيق جيب على املدقق األخذ بعني االعتبار ما يلي:

  ،هي القانونية فراجعة املما أإعداد البنامج يف حدود نطاق الفحص الذي عهد إليه القيام به
 .جعة كاملة ليس هلا حدودمرا
 .مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وعلى ضوئه حيدد مستوى الفحص 
 .األهداف اليت يرغب الوصول إليها، ألن التدقيق وسيلة ال غاية 
 .إتباع طريقة املراجعة اليت تتماشى مع طبيعة املؤسسة ونشاطها 

 2ص التالية:وحىت يكون برنامج التدقيق ناجحا جيب أن تتوفر فيه اخلصائ
 : أي أن يقبل البنامج أي تعديل أو تغيري خالل تنفيذ البنامج عند ظهور أي متغريات تستدعي ذلك.المرونة

 : جيب أن يشمل البنامج كامل خطوات التدقيق.الشمولية
 : جيب أن يكون البنامج مبسط حىت ميكن من إتباعه بيسر ويف الزمن احملدد.السهولة في التنفيذ

 القانوني يم برنامج التدقيقتقس -2
 3وهي:مراحل  أربعإن البنامج السنوي جيب أن يقسم بصفة عامة إىل 

 " املهمة االبتدائية أو التفويضيةLa mission d’intérim:" مهمة تقييم نظام الرقابة  أو
 الداخلية.
  31/12يف  اجلرد املاديأشغال/N. 
  احملاسبية.املراجعة 
 .إعداد التقرير النهائي 

 .قانونيالمبحث الثاني: نظام الرقابة الداخلية ودوره في مهمة التدقيق ال
دير مدى ، حيث من خالله يتمكن من تقحملافظ احلساباتإن لنظام الرقابة الداخلية أمهية كبرية بالنسبة 

يت الية عملال اتطو من أهم اخلوتعتب  الفحص الذي سيقوم به وكذلك مدى احتمال وجود أخطاء أو تالعبات.
يقوم هبا املراجع القانوين كآخر أجل يف شهر أكتوبر للسنة املالية، حيث يقوم بزيارة للمؤسسة لالطالع على 
إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة من خالل تصرحيات املسؤولني عن العمليات الرئيسية واملنفذين هلا مثل )دورة 

                                                 
1  Armand Dayan, Manuel de gestion - Volume 2, Ellipses, Paris, 1999, p.191. 

 .992، مرجع سابق، ص حولي محمد 2
 .19مرجع سابق، صأحمد حلمي جمعة، التدقيق ورقابة الجودة،  3
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قوم املدقق يف ي ذه العمليات ومدى مطابقتها ملا هو نظري.املشرتيات، اإلنتاج، املبيعات...(، مث تتبع عينات هل
  1d’intérim»rapport  «leنظام الرقابة الداخلية األخري بإصدار تقرير حول

 :للمؤسسات الجزائرية : أساليب تقييم نظام الرقابة الداخليةألولالمطلب ا
حمافظ ستعمل ، ونظرا ألمهيته يلقانويناإن تقييم نظام الرقابة الداخلية يعتب املدخل إىل مهمة التدقيق 

 لتشخيصه ونتطرق فيما يلي إىل أمهها: ديدةطرق ع احلسابات
 / خرائط التدقيق )التتابع(:1

ات عمليات داخل املؤسسة وتدفق الوثائق والبيانالتعتب خرائط التدقيق أداة لدراسة تسلسل إجراءات 
ا املؤسسة من استفسارات املدقق ويستعمل كذلك إلعدادهووجهة كل مستند داخل  بعاخلاصة هبا، حيث تبني من

 .فنيظو املإجابات 
ومسيت خريطة ألهنا تساعد املدقق على عدم الضياع يف مهمته فهي دليل مساعد يشتمل على رموز 

رف  إعدادها من طمتوأشكال ملخصة للعمليات والوثائق املستعملة واملعلومات املتدفقة عنها واملصاحل املعنية هبا، و 
 املعهد األمريكي للمعايري.

 2ا ما يلي:ن تتوفر فيهأوحىت تؤدي اخلريطة الدور املنوط هبا، جيب أن تكون واضحة وسهلة الفهم، جيب 
 .كلمات توضيحية للرموز والرسوم 
 .عنوان لكل خريطة 
  خر اخلريطة للتوضيح أكثر.آمالحظات 

 االستبيان أو االستقصاء: -2
القوائم ألهم  هاتهي املؤسسة، وتضم ظفع املدقق لقوائم استقصاء على مو تقوم هذه الطريقة على توزي

االستفسارات واألسئلة اليت تدور حول كل األنشطة داخل املؤسسة وخاصة العمليات املتكررة وبعد مجع املدقق 
 ...إخللبيعاللقوائم واسرتجاعها يتأكد من اإلجابات عن طريق االختبار على عينة خمتارة. مثل: عمليات الشراء و 

الطريقة شائعة االستعمال، غري أن جناحها يتوقف على كيفية صياغة األسئلة، حيث جيب أن  هاتهوتعتب 
وتتضمن أسئلة تتطلب  Questionnaires ouvertsتكون مفهومة وبسيطة فهناك استمارات مفتوحة 

. واإلجابة عنها تكون بنعم Q. Fermésاإلجابة عنها شرحا لكل جوانب العملية، وهناك االستمارات املغلقة 
أو ال فاإلجابة بنعم تعين أن اإلجراء اخلاص بالرقابة الداخلية مطبق أما اإلجابة بـ "ال" فهي تعين العكس ومن خالهلا 

 ميكنه استكشاف مواطن القوة والضعف يف نظام الرقابة الداخلية.
                                                 

 .14مرجع سابق، صلتهامي، صديقي مسعود، طواهر محمد ا 1 

 .43، ص 3392، دار وائل، األردن، 3رزق أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية، الطبعة  2 
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باشر، أين قارنة باالستفسار الشفوي املوقد تكون طريقة االستبيان مرغوبة أكثر عند موظفي املؤسسات م
 حيس فيها املوظف بأنه حمل استجواب يتعدى فيه املراجع صالحياته.

الهتمام الالزم، وعلى املراجع ادون إعطاءها  عالطريقة أن اإلجابات قد توض هاتهاب على عغري أنه ي
 عينة.الاكتشاف ذلك من خالل االختبارات اليت جيريها على 

 ئمة استبيان منوذجية لدورة املبيعات:وفيما يلي قا
 قائمة استبيان نموذجية لدورة المبيعات: 4الجدول 

 اإلجابة األسئلـــــــــة
 ال نعم

 :هل ختضع طلبات الزبائن للفحص واملوافقة من قبل -1
 .أ/ قسم املبيعات وأوامر البيع

 .ب/ قسم االئتمان
  تكون مرقمة ترقيما مسبقا؟هل تستخدم إشعارات تفيد شحن البضاعة واليت -2
 ة:يتم فحص الفواتري بقصد التحقق من دق -3

 .أ/ الكميات الواردة
 .ب/ األسعار املستخدمة
 .ج/ العمليات احلسابية

 .د/ شروط البيع
 ؟يتم مقارنة الفواتري بأوامر الشراء الواردة من الزبائنهل  -4
 سم االستالم؟هل تعاجل العناصر املردودة بصورة واضحة عن طريق ق -5
هل يتم تلخيص الفواتري وتبويبها بواسطة قسم آخر غري قسم احملاسبة و ذلك كوسيلة للرقابة على املبيعات  -6

 املسجلة؟
 :هل يتم معاجلة املبيعات التالية بشكل واضح وبدورة مماثلة للمبيعات العادية للزبائن -7

 .نيموظفأ/ املبيعات لل
 .فةب/مبيعات اخلردة والسلع التال

 .ج/ املبيعات النقدية

  

 .199 .: يوسف جربوع، املرجع السابق صالمصدر

 األسلوب الوصفي والملخص التذكيري: -3
ن الطريقة للقيام بوصف كتايب مفصل يف كل إجراءات وعملية م هاتهيفضل بعض املراجعني اللجوء إىل 

املسؤول عنها ومن خالل أوراق ميكن أن النشاط، والشخص الذي يقوم به، السندات والسجالت املستعملة ومن 
شرنا أالستقصاء، كما قة ايالطريقة أهنا تتفادى العيب األساسي يف طر  هاتهمن مزايا  يقيم قوة نظام الرقابة الداخلية.
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عليها الشرح  ويعاب سابقا أال وهو قيام املوظفني باإلجابة على األسئلة دون إعطاءها األمهية الالزمة وفهمها جيدا.
 1طول يف وصف اإلجراءات واملراحل والذي يؤدي إىل استنزاف الوقت وصعوبة استيعاهبا.امل

 :في المؤسسات الوطنية المطلب الثالث: مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية
تقييم إجراءات نظام الرقابة الداخلية ألية مؤسسة يتضمن خطوات متسلسلة وسوف نستعرضها إن فحص و 

 2بإجياز فيما يلي: 
 :/ فهم الهيكل1

سواء املكتوبة من خالل الوثائق  ينطلق فهم هيكل نظام الرقابة الداخلية أوال من خالل مجع اإلجراءات
وغري مكتوبة املتحصل عليها من خالل األساليب املستعملة من قوائم االستبيان واملقابالت واحلوارات مع خمتلف 

 دقيق )التتابع(.موظفي املؤسسة مث يقوم بتلخيصها يف خرائط الت
املوظفني القائمني على العمليات  وهذا حىت يتأكد من أن **وبعدها يقوم املدقق باختبارات الفهم والتطابق

 .يستوعبون جيدا كل أجزاء النظام
ويف األخري يصل املدقق إىل تقييم أويل لنظام الرقابة الداخلية حيث يستخرج مبدئيا أو نظريا نقاط القوة 

 يف النظام.ومواطن الضعف 
تعليمات مصلحية ختص املوظفني أو طرق العمل تعتب ضمن نظام وجتدر اإلشارة إىل أن أي لوائح أو 

 الرقابة الداخلية، وعلى املدقق القانوين أخذها بعني االعتبار.
 *** اختبارات االلتزام واالستمرارية:/ 2

القوة املكتشفة  اخلطوة بالتأكيد من أن نقاط هاته بعد التقييم األويل لنظام الرقابة الداخلية، يقوم املدقق يف
 مطبقة فعال داخل املؤسسة وبصفة مستمرة، أي أننا نستطيع اعتبارها فعال نقاط قوة أم ال.

 ومن بني االختبارات املستعملة ما يلي:
 .اختبار الفصل بني وظائف املصادقة، حيازة األصول والتسجيل بالدفاتر 
 ذهم لعملهم وتقييم مدى التزاماهتم باإلجراءات. تتبع املوظفني خالل تنفي 

 ويقرر املراجع نوع وحجم االختبارات من خالل دراسة اإلجراءات جيدا وتوقع األخطاء احملتملة خالل التنفيذ.
 املرحلة خيرج املراجع بإحدى االستنتاجات التالية: هاتهعد بو 

                                                 
 .932مرجع سابق، ص أحمد حلمي جمعة، التدقيق ورقابة الجودة،  1 

 .42مرجع سابق، ص محمد بوتين،  2 
 La saisie des procédures. 
** Les tests de conformité et de compréhension. 
*** Les tests de performance. 
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 فحص ندعوتعليماته وهذا ما يطمئن املراجع  سالمة نظام الرقابة الداخلية وإتباع املؤسسة إلجراءاته (1
 القوائم املالية.

سالمة نظام الرقابة الداخلية ولكن عدم احرتام املؤسسة تطبيق إجراءاته، ويدفع املراجع للتساؤل  (2
عن إمكانية تسبب ذلك يف أخطاء جوهرية يف القوائم املالية أم ال، فإن كان ذلك غري وارد ميكنه جتاهل 

ر يف خطوات املهمة، أما إذا كان ذلك واردا فيزيد املدقق حجم االختبارات حىت يعوض ستمرااالذلك و 
 هذا الضعف يف تطبيق النظام.

وجتدر اإلشارة أن نقاط الضعف املكتشفة من خالل التنفيذ األويل لنظام الرقابة املهنية هي أيضا جيب القيام باختبار 
احلالة إذا   اتههه عمليا هناك تطبيق إلجراءات الرقابة الداخلية وحتدث استمرارية االلتزام هبا أم ال، وقد ثبتت بأن

 كانت اإلجراءات غري مكتوبة أي أنه مت التوصل إليها عن طريق االستبيان واالستفسار.
 / التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية:3

 Le rapportامل )صه يف تقرير شويف هذه املرحلة خيتتم املدقق عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية ويلخ
d’intérim حيث خيرج باستنتاج نقاط القوة ومواطن الضعف يف النظام ومدى تأثريها على القوائم املالية، ويقوم )

 فيه أيضا بتقدمي اقرتاحات لتحسينه وزيادة فعاليته.
ومرجعة جلرد املادي ايف  واملتمثلة ةاملواليات ومن خالل التقييم يتبني للمدقق مدى سهولة أو صعوبة اخلطو 

 .مث إعداد التقريراحلسابات 
 يلي تلخيص خطوات تنفيذ نظام الرقابة الداخلية بالشكل التايل:  وميكن فيما
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 خطوات تنفيذ نظام الرقابة الداخلية: 16الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الباحث :المصدر
اإلبالغ ": 260دقيق مت التطرق إىل موضوع الرقابة الداخلية يف املعيار يف املعايري الدولية للتنشري إىل أنه و  

 يفللمكلفني باحلوكمة واإلدارة"، وكذلك موضوع التأكد عن طريق العينات عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية 

 جميع اإلجراءات المكتوبة وغير المكتوبة

 )التتابع (تلخيصها في شكل خرائط للتدقيق 

 القيام باختبارات الفهم والتطابق

 فهم الهيكل

 التقييم األولي للنظام

 نقاط الضعف
 نقاط القوة

 راريةاختبارات االلتزام واالستم

 نقاط قوة مطبقة نقاط قوة غير مطبقة

 ضعف قوة

 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية
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الغ عنها وكذا إلب:"عينات التدقيق" مع إضافة الكثري من التفاصيل حوهلما: من األمور اليت ينبغي ا032املعيار 
 طرق املعاينة اإلحصائية الصحيحة.
 المبحث الثالث: الجرد المادي:

ديسمب من كل سنة، ولكن ترسل  31وهي ثاين خطوة يف مهمة التدقيق القانونية، يقوم هبا املدقق يف 
ازن، تشكيل الفرق خية اجلرد، من ترتيب امللإىل املدقق تقريرا بكل الرتتيبات اليت قامت هبا حتضريا لعماملؤسسة 

 ...إخل، ويقوم املراجع بتقييمه ورد املالحظات إىل املؤسسة.
وتعتب أجنح وسيلة يلجأ إليها حمافظ احلسابات للتأكد من مدى صحة اجلرد الذي قامت به املؤسسة حمل 

أن يقوم املدقق جبرد   دالتدقيق، وذلك فيما خيص التثبيتات املادية، املخزونات، األوراق املالية الصندوق وليس املقصو 
كل عناصر األصول، وهذا مستحيل بل يقوم بفحص انتقادي إلجراءات اجلرد املعمول هبا، تطبيقاهتا من طرف 

 .1املوظفني، مث القيام عن طريق تقنيات السري باالختبارات
 المطلب األول: الجرد المادي للتثبيتات المادية:

قارنتها مبا )احلالة: جيدة، مقبولة أو تالفة(، مث يتم م لعدد( ونوعا)ا جيب القيام جبرد عناصر للتثبيتات كما
 :على األقل يف بطاقة يسجل فيها تثبيتهو مسجل يف الدفاتر احملاسبية، وال بد أن يدرج كل 

 معدل االهتالك املطبق. -4 قيمة احليازة. -3رقم احلساب.  -2. تاريخ احليازة -1
 زون:المطلب الثاني: الجرد المادي للمخ

 2توفر ما يلي: ينبغيأدق وأهم مرحلة يف اجلرد املادي، وحىت تكون هاته العملية فعالة عتب جرد املخزون يو 
 .أن تكون إجراءات اجلرد مكتوبة 
 .حتديد أماكن التخزين وتواريخ اجلرد 
  :ح صبفإن متت عملية الرتتيب والتنظيم يف املخازن مسبقا بطريقة جيدة فتالتحضري لعملية اجلرد

عملية اجلرد بسيطة وال تستغرق وقتا كبريا. فتهيأ السلع وترتب حسب نوعها فال جند نفس النوع يف عدة 
أماكن خمتلفة، ويف نفس النوع يفرق بني السلع اجليدة، والفاسدة حسب الدرجة، وتعلق بطاقات تقنية 

يبها بشكل يسمح ق، مع ترتواضحة تبني ذلك وبطاقات اجلرد بعدة ألوان حبيث ميثل كل لون فريق من الفر 
 بالوصول إليها.

  نزع أي بطاقات املتابعة الدائمة لكميات املخزون املعدة من طرف مسئويل املخزن قبل مرور الفرق
 لتجنب اعتمادها من طرفهم أو التأثري على نتائجهم.

                                                 
 .89، صمرجع سابقمحمد بوتين،  1
 .11مرجع سابق، ص  طواهر محمد التهامي، صديقي مسعود، 2 
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 .يتم تعيني فرق اجلرد )فرقتني أو ثالثة( بأعضائها ومسؤوليتها 
 ظفني يعملون باملخزن، أو هلم صلة بذلك.يكون ضمن الفرق مو  أال 
  .نزع الفرق لبطاقة اجلرد اخلاصة هبم لكل عنصر من املخزون 
  أن يرتك كل فريق ملصق حيتوي على اإلمضاءات أو أي دليل قاطع باملرور باإلضافة إىل نزع بطاقة

 اجلرد )اليت قد تنزع بفعل عوامل أخرى كالريح مثال(.
 ء عملية اجلرد، وحىت ال يعرقل نشاط املؤسسة ميكن إنشاء خمزون فرعي تتوقف حركات املخزون أثنا

 خاص لالستعمال خالل اجلرد مث يتم جرده يف األخري.
 .تكون وثائق اجلرد مرقمة ترقيما مسبقا هبدف مراقبة استعماهلا والتأكد من مشولية العمل يف النهاية 
  ل جيب جردها، تفاديا للنسيان واخللط ب حتتوي وثائق اجلرد قائمة مسبقة للسلع املراد أالجيب

 استعمال املسح الكامل للمخازن باالستعانة بالبطاقات التقنية.
 .التأكد يف األخري بأن كل املواد املوجودة يف املخزن ظهرت يف اجلرد 
 .تقارن بطاقات اجلرد مبا هو مسجل 

قوم ومدى احرتامهم لإلجراءات، كما يفرق اليف مالحظة عمل  ويتمثل دوره املراجع خالل عملية اجلرد حيضرو 
 باختبارات التحقق بنفسه عن طريق العينات، كأن يأخذ بطاقات ويتحقق ماديا من الكميات الظاهرة عليها.

  :المطلب الثالث: الجرد المادي للصندوق
 املدخالت منللصندوق يسجل فيه كل حركات هذا األخري  دفرتخالل السنة يقوم أمني الصندوق بإعداد 

واملخرجات، وتتم عملية اجلرد بالتحقق من السيولة املوجودة فعال يف الصندوق تساوي مبلغ رصيد حساب الصندوق 
 .الدفرتاملسجل يف 

 المطلب الرابع: الجرد المادي لألوراق التجارية والمالية:

بد أن يكون . والالبد من إعداد قائمة باألوراق التجارية للتحصيل واملوجودة يف حقيبة األوراق التجارية
هناك تطابق بني القيم االمسية مع الرصيد املدين حلساب أوراق القبض، وكذلك بالنسبة لألوراق املالية )مثل 
السندات(، البد أن تكون حمل عد شبيه بعد املخزون مع األخذ بعني االعتبار حساب السندات يف دفاتر 

، ل الذي حيققه اجلرد غري كاف، فيبقى التأكد من ملكيتهولكن يبقى التأكد من الوجود املادي ألي أصاملؤسسة.
 1فيمكن أن يكون مستأجرا من قبل املؤسسة أو مرهونا مثال. وكذلك جيب التأكد من صحة تقييمه.

                                                 
 .79خالد أمين عبد هللا، مرجع سابق، ص  1 
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 .القوائم المالية : مراجعةرابعالمبحث ال
 ن إعداد تقاريرها املاليةملِؤسسة موتعتب املرحلة الثالثة يف مهمة التدقيق القانونية، يقوم هبا املدقق بعد انتهاء ا

 .وقبل انعقاد اجلمعية العامة )آخر أجل هناية شهر جوان(، )آخر أجل هناية شهر أفريل(
حىت نتمكن من احلكم على القوائم املالية بأهنا تعكس الوضعية احلقيقية للمؤسسة يف تاريخ إعدادها، وأن و 

 :1ا يلياملعلومات احملاسبية ذات مصداقية جيب التأكد مم
 حماسبيا تسجيلها مت قد العمليات كل أن يعين: الكمال. 
 املعنية للعناصر الفعلي الوجود أي: الوجود. 
 )األصول عناصر كلل املؤسسة استغالل يعين: الرقابة)التحكم. 
 سليم بشكل تقييمها مت قد بالعناصر املتعلقة األرصدة أن أي: التقييم. 
 ومبينة معروضة اليةامل واملعلومات سليم بشكل حماسبيا تقييدها مت قد ياتالعمل كل أن يعين: واإلفصاح العرض 

 .بوضوح عنها معب واإلفصاح مناسب بشكل
 املالية قوائمال عناصر كل مستوى على اخلصائص هاته كل من التأكد احلسابات حمافظ فعلى وبالتايل

 .SCF أحدثها اليت اجلديدة التغريات على خاصة نركز وسوف اخلمس،
:اعتبارات حمددة لبنود خمتارة، ينص على حضور املدقق يوم اجلرد 021وجتدر اإلشارة أن املعيار الدويل  
 املادي.

 المطلب األول: مراجعة حسابات الميزانية
 ويتضمن مراجعة حسابات امليزانية، مراجعة األصول واخلصوم.

 :األصول مراجعة  -0
 2قائمة األصول كما يلي:حسب النظام احملاسيب املايل اجلديد أصبح شكل 

                                                 
 .41، ص مرجع سابقيق والتأكيد الحديث، أحمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدق 1 
 .31، ص 32/32/3331، المؤرخ في 91الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2 
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 الميزانية أصول: 5الجدول 
      

 الصافي
 (N-1السنة )

 الصافي
 (N)السنة 

-اهتالكات
 تدني القيمة

 اإلجمالي
 (Nالسنة )

 األصول المالحظة

 (لجارية )المثبتةاألصول غير ا           
 (goodwillسلبي )فارق االقتناء إيجابي أو           
 التثبيتات المعنوية                                                                                                   
                                                     التثبيتات العينية                                                   
 األراضي                          
 البناءات                                                                           
                      التثبيتات العينية األخرى                                                          
 التثبيتات الممنوح امتيازها                         
 التثبيتات الجاري إنجازها                                                                                            
                                                             التثبيتات المالية                                             
 السندات الموضوعة موضع المعادلة           
 المساهمات األخرى والحسابات الدائنة الملحقة بها                                                                
                                                                          السندات األخرى المثبتة                 
 القروض واألصول المالية األخرى غير الجارية                                                  
 الضرائب المؤجلة على األصول            
                                                        ريةمجموع األصول غير الجا                           
 األصول الجارية                                                                                           
                       المخزونات و المنتجات قيد الصنع                                                           
 االستخدامات المماثلة                                                           -الحسابات الدائنة           
         الزبائن                                                                                                                    
                                                                                     المدينون اآلخرون                          
           الضرائب                                                                                                               
 األصول األخرى الجارية                                                                                                      
 النقدية وما يماثلها                                                                    
 الية جارية أخرى                                                                          توظيفات وأصول م               
 أموال الخزينة                                                                                                               
                                                            مجموع األصول الجارية                   
 المجموع العام لألصول                                                                                           
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 ويندرج حتت األصول فرعني أساسيني:

 :األصول غير الجارية -1.1

 1إن مراجعة األصول املثبتة تتم من خالل اإلجراءات العامة التالية:

 املالية السنة أثناء الثابتة لألصول حدثت اليت التغريات يلخص جدول إعداد. 

 صللأل املادي اجلرد مع الثابت األصل حساب مطابقة. 

 القانونية امللكية عن النظر بغض فعال املؤسسة رقابة حتت الثابت األصل أن من التأكد. 

 الدورة خالل والتنازالت املقتنيات من التحقق. 

 والرأمسالية اإليرادية املصاريف بني للتفرقة واإلصالح الصيانة مصاريف معاينة. 

 للتثبيتات القيمة يف والتدين االهتالكات من التحقق. 

، التثبيتات املعنوية، le good Willفارق االقتناء  فيما يلي اإلجراءات اخلاصة ببعض األصول الثابتة وهي:و 
 2:والتثبيتات العينية

 :Le good Will االقتناء فارق -9.9.9

 جتميع عملية متت أنه من التأكد جيب امليزانية يف احلساب هذا على العثور عند 
 أو Fusion انصهار أو Acquisition تناءاق عملية إطار يف Regroupementمؤسسات

 ملعنويةا التثبيتات عن مستقال اجلارية غري األصول يف احلساب هذا ويظهر Consolidation إدماج
 .خرىاأل للتثبيتات خالفا معرف غري أصال يعتب وألنه سالبة أو موجبة بقيمة سواءا األخرى

 أن ميكن ن الولك وجدت إن القيمة يف اخلسارة سجلوت القيمة، تناقص الختبار االقتناء فارق خيضع كما 
 .األخرى لألصول خالفا الحق اسرتجاع موضع تكون

 وميكن إجيازها فيما يلي: :التثبيتات املعنوية -9.9.3

 

 

                                                 
 .12مرجع سابق، صمحمد الفيومي، عوض لبيب، أصول المراجعة،  1 

 بتصرف. 76-71، ص 3331ة، األردن، محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، دار كنوز المعرف 2 
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 التثبيتات املعنوية املولدة داخليا: -1-1-2-1

حث إىل ن مرحلة البوجيب التأكد من أنه توفرت الشروط لتحويل األعباء إىل أصول أي أنه مت االنتقال م
 التطوير، وحىت ترمسل أعباء التطوير جيب توفر الشروط التالية:

 مستقبلية اقتصادية منافع جلب على قادر املعنوي األصل أن إثبات. 

 املعنوي األصل جنازإل الالزمة والتقنية املالية املوارد توفر إثبات. 

 املعىن عنويامل التثبيت إنتاج على األعباء وتوزيع بتقييم يسمح التكاليف ملتابعة نظام وضع. 

 التثبيت إلمتام التقنية القابلية إثبات. 

 بيعه أو املعنوي التثبيت استخدام قابلية إثبات. 

كما جتدر اإلشارة أن أعباء التطوير تتم رمسلتها يف نفس الدورة املالية، أما أعباء السنوات السابقة فال ميكن 
وجيب التأكد من أن مصاريف التكوين، البحث والسابقة لالنطالق سجلت  دجمها يف تكلفة التثبيت املعنوي، 

كأعباء، ونفس الشيء بالنسبة لشهرة احملل، العالمات التجارية، وقائمة العمالء املولدة داخليا ال ميكن تسجيلها  
 كأصول.

 التثبيتات املعنوية املشرتاة: -1-1-2-2

 ميكن العامة اإلجراءات إىل وإضافة اخل،...التجارية والعالمات رخص،ال الباءات، اآليل، اإلعالم برامج يف وتتمثل 
 اجلمركية املصاريف+  الشراء عرس أي الشراء، بتكلفة تقيم حيث ،ةاملعنوية املشرتا التثبيتات تقييم طريقة على الرتكيز

 جتهيز إىل اشرةمب املوجهة املصاريف كل+  التجارية سوماتواحل التخفيضات خصم بعد املسرتجعة غري والرسوم
 (.األصل عمل حسن  وجتارب واالختبارات األتعاب املوظفني، امتيازات) املبمج لالستعمال األصل

 يكون الذي الوقت يف ملةتحامل األعباء :فهي املشرتاة املعنوية التثبيتات تكلفة يف تدخل ال اليت األعباء أما 
 .اإلدارة فطر  من املتوقعة بالطريقة العمل على قادر األصل فيه

 (.اخل...  التحفيزية العروض إشهار،) خدمة أو جديد منتج طرح مصاريف 

 مصاريف ذلك يف مبا الزبائن من جديد نوع مع أو جديدة منطقة يف نشاط ممارسة عن الناجتة املصاريف 
 .املوظفني تكوين

 املصاريف اإلدارية واملصاريف األخرى. 
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 العادية املدة من أكب ملدة ديدالتس تأجيل عن الناجتة املالية املصاريف. 

 :"امللموسة"التثبيتات العينية  -9.9.2

 إضافة إىل اإلجراءات العامة لتدقيق األصول غري اجلارية، هناك اإلجراءات اخلاصة أو التفصيلية التالية:

 األراضي والبناءات: 
أنه مل يتم احتساب و جيب التحقق من أهنا غري مرهونة بقرض وإال فعلى املراجع وضعها كمالحظة يف تقريره 

 ستثنائية.االاالت احلاهتالكات لألراضي إال يف 
 األخرى العينية والتثبيتات التقنية املنشآت: 

يتات، حيث ته التثبارمبا يكون الشيء اجلدير بالذكر هنا، هو التأكد من رقابة املؤسسة )االستغالل( هل
يه من ويلية، ويتبني ذلك من خالل العقود وما حتتو جيب التدقيق خاصة يف اإلجيارات إذا كانت استغاللية أو مت

 شروط وبنود.
 أما باقي األصول الثابتة فيمكن القول بأنه تنطبق عليها اإلجراءات العامة لتدقيقها.

 1 :وتتضمن أساسا: األصول الجارية -2.1
 املخزونات واملنتجات قيد الصنع. 
 الزبائن. 
 أموال اخلزينة. 

 الصنع: املخزونات واملنتجات قيد -1-2-1
يعتب املخزون من البنود اهلامة واخلطرية يف األصول املتداولة للمنظمة، لكونه أكثر العناصر تعرضا لالختالس 

 :أن له تأثري كبري على داللة القوائم املالية ومراجعة هذا البند يرتكز على ما يلي إىل باإلضافة ،إىل جانب النقدية
 املخزون، ماستال وظيفة: الوظائف بني الفصل مبدأ مراعاة ومدى للمخزون الداخلية الرقابة نظام تقييم 

 إجراءات فعالية نم والتأكد البيع ووظيفة الصناعية للمؤسسات بالنسبة الورشات متويل وظيفة تسيريه،
 .اجلرد

 املخزون قيمة تدين خمصصات مع ومقاربتها وجودته، املخزون حركة التخزين، ظروف تقييم. 
 اخلاصة الغيار قطع: مثال تثبيتا، وليس فعال خمزونا تشكل املخزون رعناص أن من التأكد. 

                                                 
1A. Hamini, L'Audit comptable et financier, éditions BERTI, 2001, P.55-59.  
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 باستعمال جاتللمنت التكلفة سعر أو الشراء تكلفة) املخزون تقومي يف صحيحة طرق استعمال من التأكد 
 متابعة يف وكذلك ،(SCF طرف من امللغاة LiFo طريقة استعمال عدم) واالستهالكات( حتليلية حماسبة

 .تناوباامل أو الدائم اجلرد طريقة استعمال املنظمة تستطيع يثح املخزون
 أن جيب العكس حالة ففي معدوم، رصيده يكون أن املفروض من الذي الوسيط 38 احلساب يف التدقيق 

 .الصحيحة احلسابات إىل لتحويله رصيده يدقق
 :العمالءمراجعة حساب  -1-2-2

 يتني:يتم مراجعة هذا احلساب من خالل نقطتني أساس
 وهذا عن طريق نظام املصادقات الذي يتمثل يف مراسالت يقوم هبا العمالء أرصدة صحة من التحقق ،

مسجل  ويقارنه مبا هو همللحصول على مصادقتهم، حبيث يطلب رصيد كل واحد منالعمالء املدقق مع 
 .عند املؤسسة

 يلي ما طريق عن هذا إىل لالوصو  ويتم، املخصصات وكفاية الديون هذه حتصيل إمكانية من التحقق: 
 املراسالت عم ومقاربتها والفاتورة الطلب وصل خالل من منها والتأكد العمالء حسابات حتاليل مراجعة -

 .األرصدة لتأكيد العمالء مع املدقق جيريها اليت
 La balance"سدادال يف العمالء انتظام ومدى هلم، املمنوحة االئتمان وفرتة العمالء كشوف حتليل -

âgée"، ضدهم، قضائي حكم صدور أو إفالسهم حيث من للعمالء املايل املركز معرفة وكذلك 
 امنللض املايل املركز يفحص وجد وإن للدين، عيين أو شخصي ضمان وجود من التحقق وكذلك

 .فعال ووجوده العيين الضمان وقيمة الشخصي
 ساباتحل انتقادية مبراجعة يقوم حتصيلها يف املشكوك الديون خمصصات كفاية مدى من وللتأكد -

 املخصص مع ذلك يقارن مث الالزم، املخصص ويكون حتصيلها يف املشكوك الديون ويستخرج العمالء،
 .تقريره يف إليه يشري جوهريا اختلفا وجد فإذا املؤسسة، طرف من املكون

 يهعل يجبف حتصيلها، من ميئوس اعتبارها أي إعدامها مت ديون املدقق جيد فقد الصدد نفس ويف -
 .اإلدارة من بقرار معتمدة أهنا من التأكد

 مراجعة حسابات أموال اخلزينة: -1-2-3
 املعرضة عناصرال أكثر متثل وصندوق بنكية حسابات من" النقدية" اخلزينة عناصر فإن أشرنا وأن سبق كما 

 :هلا ةتدقيقيال اإلجراءات يلي وفيما الداخلية، الرقابة نظام ضعف عند خاصة والتالعب لالختالس
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 مراجعة حساب الصندوق:
حىت ال نستصغر هذا البند من امليزانية، فإنه ميكن أن يكون خاصة يف املؤسسات الكبرية عبارة عن خزنة مشفرة 

 حتتوي على أموال ضخمة، فإجراءات مراقبتها نوجزها يف النقاط التالية:
 املباشرة السرقة خطر من للصندوق اجليد احلفظ من التأكد. 
 املال، وأمني احملاسب وظيفيت بني الفصل السيما الصندوق أموال حلركات الداخلية الرقابة نظام تقييم 

 La“ )واليت يكون قد قام هبا من قبل يف مهمة تقييم نظام الرقابة الداخليةالطرفني من العمليات وتسجيل
mission d’intérim”.) 

  ياب ثاين على األقل لعدم تعطل مصاحل املؤسسة بغ وظفمالتأكد من وجود مفتاح اخلزينة أو الشيفرة عند
 األول.

 من والتأكد تيةالثبو  الوثائق وفحص الصندوق دفرت يف الدفع أو القبض عمليات كل تسجيل من التأكد 
 .لألموال القابض توقيع

 عملية أي عدب مدين يبقى الصندوق رصيد وأن الصندوق دفرت يف احلسابية العمليات صحة من التأكد 
 .مالية

 للصندوق الفعلي اجلرد حماضر فحص. 
 الصندوق أمني عيستطي ال حىت أحيانا وفجائيا( السنة هناية ويف شهرين أو شهر كل)  دوريا اجلرد هذا يكون 

 القدرة عدم دح إىل الوصول خطر مع اخلاصة ألغراضه الصندوق الستعمال تفاديا وهذا املراقبة، وقت توقع
 .للخطر للمؤسسة املالية الوضعية للعقوبة نفسه رضيع وبالتايل ،داإلردا على

 وضعها راجعامل ىفعل وارقف وجدت فإذا الصندوق أستاذ دفرت مع للصندوق الفعلي اجلرد نتائج ةمقارن 
 .تقريره يف كمالحظة

 به ملسموحا األقصى املبلغ وكذلك الصندوق، يف به املسموح واألدىن األقصى املبلغ احرتام من التأكد 
 .اإلدارية اللوائح حسب نقدا دللتسدي

 يف التالعبو  اخلطر موطن تكون ما غالبا ألهنا وهنايتها، الدورة لبداية النقدية العمليات يف التدقيق 
 .املؤسسات

وجيب التفرقة أوال بني احلساب البنكي اجلاري وحساب اإليداع ألجل، وملراجعة هذا البند مراجعة حساب البنك: 
 التالية: يتبع املدقق اإلجراءات

 البنكي. الكشف مع البنك حساب أستاذ دفرت يف املسجلة والعمليات البنك رصيد مقارنة 
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  عدم االكتفاء بكشف البنك املقدم من طرف املؤسسة، بل طلبه من البنك مباشرة عن طريق مراسالت
ة أو نوحوكذلك طلب أي معامالت خارج امليزانية كالقروض املم رمسية وهذا جتنبا ملخاطر التزوير.

 ...الرهونات
 وجود عدم من ديتأك حىت البنكي والكشف األستاذ دفرت بني واملسحوبات اإليداعات تواريخ من التحقق 

 .خصيةالش لألغراض املؤسسة أموال استعمال طريق عن تالعب على تدل قد واليت كبرية اختالفات
 أن دون وهذا منيةز  فرتة بعد إيداع مث سحب صورة يف البنكي الكشف يف تظهر اليت العمليات من التأكد 

 خصيةش ألغراض املؤسسة أموال استعمال على دليل أيضا يكون قد هذا ألن األستاذ، دفرت يف تظهر
 .الفرتة هذه خالل

 املدقق حصفي( غالبا وتكون) البنكي والكشف املؤسسة لدى البنك رصيد بني اختالف وجود حالة يف 
 .البنكي التقارب جدول

 داد الشيكات املعلقة التحصيل التحقق من س“les chèques en circulation”  الظاهرة يف
املعيار  ، وهذا ما يطلق عليه باألحداث الالحقة املذكور يفالتقارب البنكي، يف األشهر األوىل للسنة املوالية

 ، فبالرغم من عدم وجود قانون يلزم به فنجد الكثري من املدققني يطبقونه.062
 تسويتها عدم حول واالستفسار والبنك املؤسسة بني ختالفاتاال يف التدقيق. 
 الوثيقة لغياب) املؤسسة لدى تسجيلها دون( النقدية خروج) البنك حساب يف النقص عمليات يف التحقيق 

 (.غالبا الثبوتية
 على واحلرص ،حماسبيا تسجل ومل البنكي الكشف يف تظهر اليت البنكية والفوائد العموالت من التأكد 

 .الدورة نفس يف تسجيلها
 امللغاة الشيكات عن تبيرات وطلب الشيكات أرقام تسلسل من التأكد. 
 للمؤسسة البنكية احلسابات كل يف التدقيق املدقق على أن اإلشارة وجتدر. 
 طرف نم استعماهلا وبداية االلكرتونية التجارة تشهدها اليت التطورات ومع تقدم، ما إىل باإلضافة 

 الختالس،ا خطر يزيد ما هذاو  تبرها شيكات وجود ودون فورا تتم النقدية التحويالت إنف املؤسسات،
 للرقابة دةجيّ  وسائل وجود من التأكد وكذلك الطرق، تهاهب املعرفية اإلحاطة املدقق على حيتم ما ذلكو 

 .االلكرتونية التحويالت على الداخلية
 حتقيقها تمفي األخرى، واألصول املالية األصولو  يفاتظالتو  كالضرائب، اجلارية األصول باقي أما

 .العامة اخلطوات بإتباع
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 : الخصوم مراجعة -2
 1صار شكل قائمة اخلصوم حسب النظام احملاسيب املايل اجلديد كما يلي:

 الميزانية خصوم: 6الجدول 
    

N (N-1السنة)  خصومال المالحظة  السنة

 رؤوس األموال الخاصة      
 مال الصادر)أو حساب المستغل(                                     رأس ال      
 رأس المال غير المطلوب                                                          
 (                              1االحتياطات المدمجة  )-العالوات واالحتياطات      
                                                          فارق إعادة التقييم         
 (                                                                1فارق المعادلة )      
 (                             1النتيجة الصافية حصة المجمع ) -النتيجة الصافية       
 ترحيل من جديد                             -صة األخرىرؤوس األموال الخا      
 (                                                  1حصة الشركة المدمجة )          
 (                                                      1حصة ذوي األقلية )          
                                                              Iالمجموع      
 الخصوم غير الجارية                                                                 
 الديون المالية                                                     القروض و       
                                   الضرائب )المؤجلة والمرصود لها(              
 الديون األخرى غير الجارية                                                        
 المؤونات والمنتوجات المدرجة سلفا                                 
                                         IIمجموع الخصوم غير الجارية       
 الخصوم الجارية                                                                    
 الموردون والحسابات الملحقة                                                      
 الضرائب                                                                            
 الديون األخرى                                                                      
 خزينة الخصوم                                                                     
                                              IIIمجموع الخصوم الجارية        
 موع العام للخصوم                                                       المج      

 .املدجمة املالية الكشوف لتقدمي إال يستعمل ال (1)
يعرف جممع احملاسبني القانونيني األمريكيني اخلصوم بأهنا:" كل ما يتمثل يف رصيد دائن يلزم ترحيله للدورة 

األرصدة الدائنة ال تقتصر على التزامات الدائنني، وإمنا أيضا على رأس املال القادمة بعد إقفال احلسابات، وهذه 
 .1املكون من أسهم، وأي عناصر دائنة مؤجلة للفرتات القادمة وتظهر يف امليزانية اخلاصة بالفرتة احلالية"

                                                 
 .31، مرجع سابق، ص.91الجريدة الرسمية  1 

 .120ص يير، بسكرة،وعلوم التس يةمجلة العلوم االقتصاد، 3332 دراسة مقارنة، ،مصطفى عقاري، المعايير المحاسبية  1
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 وبالتايل فتنقسم اخلصوم إىل:
 .رؤوس األموال اخلاصة -
 .اخلصوم غري اجلارية -
 .اخلصوم اجلارية -
 رؤوس األموال الخاصة: -2-1

 وتنقسم أساسا إىل: رأس املال واالحتياطات، ورؤوس األموال اخلاصة األخرى.
 رأس المال: -2-1-1    

ختتلف طبيعة رأس املال من مؤسسة إىل أخرى وهذا حسب الطبيعة القانونية هلا، ففي اجلزائر هناك ثالثة 
دية، شركات األموال، وشركات األشخاص، وسنركز على شركات أنواع رئيسية للمؤسسات، فهناك املؤسسات الفر 

 األموال ألن املراجعة القانونية تكون يف هذا النوع من الشركات.
بالرجوع إىل مرسوم خلق الشركة،  EPEتتم مراجعة هذا احلساب يف حالة املؤسسة العمومية االقتصادية 

 مث تدقيق حصص الدولة حسب القانون التأسيسي.
 األخرى األموال ركاتش يف أما SPA -EURL -SARL 1 :التالية اإلجراءات فتتبع  
 املال رأس قيمة ملعرفة وهذا األساسي ونظامها ،"Le Statut" للشركة التأسيسي العقد على االطالع -

 .املال لرأس املكونة األسهم ونوع ابتاالكت عملية وشروط
 املال، أسر  يف التغريات على للتعرف اإلدارة لسوجم العادية، غري العامة اجلمعية حماضر على االطالع -

 .السهم سعر كذلك
 عن اخلياد سواء القانونية اإلجراءات إطار يف متت قد املال رأس بتغري اخلاصة العمليات أن من التحقق -

 .القانون طريق عن خارجيا أو اإلدارة وجملس العامة اجلمعية حمضر طريق
 جيب قديالن السداد حالة ففي عينية، أو نقدية سواء به اخلاصة احلصة قدم قد شريك كل أن من التأكد -

 ملكية منو العينية فيجب التأكد من سالمة التقييم  للحصص بالنسبة أما البنك، يف اإليداع وثيقة فحص
 .األصول تهاهل احلقيقية الشريك

 عملية من لاملتحص عةمراج وكذلك وقيمها األسهم عدد حول فيه الواردة وللبيانات املسامهني سجل معاينة -
 .األسهم يف االكتتاب

                                                 
 .172محمد بوتين، مرجع سابق، ص  1
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 ألقساطل الفوائد حتتسب واليت مواعيدها، يف وجدت نإ األقساط سددوا قد املسامهني كل أن من التأكد -
 .للمؤسسة الداخلي النظام إىل بالرجوع وذلك املستحقة األقساط وعلى املقدمة

 يف الصادر املال رأس= 101 احلساب من دالتأك يتم األموال رؤوس حلسابات الدفرتية املراجعة وعند -
 لشركاتا يف أما، حصصها أو الشركة ألسهم االمسية القيمة ميثل أنه من التأكد يتم اخلاصة الشركات
 العمومية جلماعاتا أو الدولة تقدمها اليت النقدية أو العينية األسهم مقابل ميثل أنه من التأكد يتم العمومية

 .اتفاقية وجبمب تسديدها يتقرر مل واليت
 املسامهات بلغمب يزيد أن وميكن التأسيس، عقد يف املذكور باملبلغ الشركة مال رأس احلساب هذا يف يسجل -

 103 احلساب يف تسجل اليت املال برأس املرتبطة اتو العال بطرح الشركاء يقدمها اليت العينية أو النقدية
 حتويل ، d’apport  اإلسهام de fusion االنصهار ،prime d’émission اإلصدار )عالوات
 (. de conversion d’obligation en actions أسهم إىل سندات

 .اإلدارة لسجم أو العامة اجلمعية من بقرار وهذا املال رأس يف املدجمة االحتياطات مببلغ يزيد أن ميكن كما -
 .اخل... للشركاء إرجاع أو اخلسائر امتصاص بسبب املال رأس وينقص -
 الدائن انباجل يف يظهر منه املستدعى غري القسط فإن الشركة، مال لرأس اجلزئي االستدعاء حالة ويف -

 يف" املطلوب غري املكتتب املال رأس"  109 احلساب مقابل يف" الصادر املال رأس" 101 للحساب
 .املدين

 يف املال رأسل فعليال الوجود من التأكد هو ليس املال رأس تدقيق من اهلدف أن األخري يف اإلشارة وجتدر -
 تدقيق أن يعين ذاوه األصول صايف إىل النهاية يف يتحول وإمنا احلالة هاته على يبقى ال ألنه نقدية صورة

 .بينهما الفرق يساوي املال رأس ألن ،مو صواخل األصول تدقيق يعين املال رأس حساب
 االحتياطات: -2-1-2

يث جتب الشركات ، حالحتياطات القانونية )اإلجبارية(ك اجيب التفرقة بني خمتلف أنواع االحتياطات، فهنا
على األقل كاحتياطي قانوين  %5وشركات املسامهة على اقتطاع  (SARL- EURL)ذات املسؤولية احملدودة 

من النتيجة الصافية بعد انتقاص خسائر السنوات السابقة إن وجدت ويصبح هذا االقتطاع غري إلزامي عندما يصل 
 رأس املال وعلى املراجع التأكد من وجوده وصحة مبلغه. %10ىل االحتياطي إ

كما يوجد هناك احتياطي اختياري أو غري إلزامي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة أو يقرر يف اجلمعية  
عند و  العامة بنسبة معينة من النتيجة، ويتعني على املراجع إذا التأكد منه ومراجعة حماضر اجلمعية العامة للمؤسسة،

ن أن "، فيقوم املراجع بالتأكد م " االحتياطات القانونية األساسية العادية واملقننة 106فحص احلساب اخلاص به 
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أو اجلمعية  )اإلنقاص منها( إال بقرار من جملس اإلدارة املخصصات مت تكوينها بطريقة سليمة، ومل يتم استعماهلا هاته
 1لى الشركاء، واالقتطاع من أجل اهتالك اخلسائر...العامة بدجمها يف رأس املال، توزيعها ع

 2: وتتمثل يف احلسابات التالية:رؤوس األموال الخاصة األخرى -3-1-2
 " فارق التقييم": 104الحساب 

ويتم التأكد من أنه ميثل األرباح واخلسائر غري املقيدة يف النتيجة والناجتة عن تقييم بعض عناصر امليزانية 
 ة حسب القانون.بالقيمة العادل

 "فارق إعادة التقييم": 105الحساب 
 ويتم التأكد من أنه يعكس فوائض القيمة إلعادة تقييم التثبيتات.

 "فارق المعادلة": 107الحساب 
 إطار إعداد يف) ويتم مراجعته من خالل التأكد من أن القيمة اإلمجالية للسندات املقومة عن طريق املعادلة

 لى من سعر الشراء.أع (احلسابات املدجمة
لطريقة إىل ه اذففي هذا اإلطار، املسامهات يف املؤسسات املشاركة تقيم حسب طريقة املعادلة، وتؤدي ه 

استبدال القيمة احملاسبية للسندات )اليت متثل عادة سعر شراء السندات( بالقسط الذي متثله يف رؤوس األموال 
فارق  107تولد عن املعاجلة اجلديدة يعتب احتياطات جممعة )احلساب اخلاصة ونتيجة املؤسسة املشاركة، الفارق امل

 ق لرؤوس األموال اخلاصة، وكنتيجة جممعة فيما خيص القسط املطابق للنتيجة.اباملعالة( بالنسبة للقسط املط
 "رأس المال المكتتب غير المطلوب": 109الحساب 

"رأس املال الصادر" وهذا عند 101احلساب  يقوم املراجع بالتحقق من أنه استعمل يف املدين مقابل
 "الشركاء عمليات على رأس املال". 456ما مت استدعاء أموال مقابل احلساب لاالكتتاب، ويوضع يف الدائن ك

 "الترحيل من جديد" 11الحساب 
 ىليتحقق املراجع من أنه يضم اجلزء من النتيجة "ربح أو خسارة" والذي أرجأت اجلمعية العامة ختصيصه إ

 قرار ختصيص هنائي الحق، ويتم ذلك بالتحقق من حماضر اجلمعية العامة.
 "نتيجة السنة المالية": 12الحساب 

رصيد  ترصيدها، وكذلك تمتنتيجة الدورة، أي أن نتيجة الدورة السابقة حقا يتم التأكد من أهنا متثل 
 لدورة حىت يظهر هذا احلساب.لات واألعباء درايحسابات اإل
 

                                                 
 من القانون التجاري. 721المادة  1 

 .22ص. ، مرجع سابق،91الجريدة الرسمية  2 
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 خصوم غير الجارية:ال -2-2
كن واليت تستحق يف اآلجال الطويلة )أكثر من سنة(، ومي ،تشمل اخلصوم غري اجلارية الديون اليت على املؤسسة

 تلخيصها فيما يلي:
 1يضم: :خارج دورة االستغالل -: المنتوجات واألعباء المؤجلة13الحساب 

 إعانات التجهيز. 
 إعانات أخرى لالستثمار. 
 أصول الضرائب املؤجلة. 
 الضرائب املؤجلة خصوم. 
 منتوجات وأعباء أخرى مؤجلة 

 ( يتم فحص اإلعانة ما إذا كانت عينية )تثبيتات( أو نقدية.131خبصوص إعانات التجهيز )احلساب 
أما إعانات االستثمار األخرى فيتم التأكد من أن املؤسسة حتصلت عليها لتمويل أنشطتها طويلة األجل 

 ارج أو البحث عن سوق جديد...اخل.مثل إقامة فرع يف اخل
تأكد املدقق من إعانات االستثمار أهنا موضوع استئناف سنوي حسب الكيفيات املنصوص عليها يف يو 

: املنتوجات العملياتية األخرى( بنفس وترية التكاليف 75يتم اعتبارها كمنتوجات )احلساب ، النظام احملاسيب املايل
 تالك.تساوي مبلغ االهتالك بالنسبة للتثبيتات القابلة لالهو تغطيها،  فرتض أنياليت ترتبط هبا واليت 

إن احتساب إعانات اليت متول تثبيتا غري قابل لالهتالك كمنتوجات: توزع على مدى املدة اليت يكون فيها 
يف حساب  دالتثبيت غري قابل للتنازل، وال يذكر يف خصوم امليزانية إال املبلغ الصايف لإلعانة اليت مل تسجل بع

 النتائج.
 خصوم: -الضرائب المؤجلة أصول

النتيجة  ومن شأهنا أن تؤدي إىل اختالف بني ،ويتم تدقيق هذا البند بتأكيد كل األحداث اليت ميكن أن تنشئه .
 2وأمهها:احملاسبية واجلبائية 

 احلقيقي الهتالكا ماداعت مثل: جبائيا املعتمدة للطريقة خمالفة طريقة أو اهتالك لوترية املؤسسة استعمال  (
 .اجلبائي االهتالك ملعدل خمالف اهتالك معدل استعمال أو( اإلنتاج وحدات حسب
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 بنسبة الناتج هذا نع حتفيض اجلبائي القانون مينح حيث: التثبيتات عن التنازل من القيمة فائض حتقيق 
 %35 ونسبة سنوات 3 من أكثر منذ أنشأت أو اكتسبت اليت األجل طويلة للتثبيتات بالنسبة 70%

 .لفأق سنوات ثالثة منذ إنشائها أو اكتساهبا مت اليت األجل قصرية للتثبيتات بالنسبة
 األربع احأرب من حبسمها اجلبائي القانون يسمح حيث: الدورات من دورة خالل خلسارة املؤسسة حتقيق 

 .تليها اليت سنوات
 الخصوم غير الجارية -: مؤونات لألعباء15الحساب 

 1:أن من دبالتأك املدقق ويقوم التقاعد، للمعاشات واملؤونات لألعباء املؤونات: احلساب هذا يضم ثحي -
 .مالية سنة كل هناية يف تعديله مت املؤونة حساب -
 املستخدمني ستحقهاي اليت املنافع مبلغ صحيحة بصورة تقدر لكي التحيني تقنيات تستخدم املؤسسة أن -

 .العمل سنوات خالل أدوها اليت اخلدمات مقابل يف
 املستقبلية الزيادات) واملالية( املستخدمني ودورات الوفيات) الدميوغرافية املتغريات حول متت راتقديالت أن -

 (.الطبية الرعاية تكاليف وارتفاع األجور يف
 .وأمثاهلم للمستخدمني املستحقة املنافع هلذه املعينة القيمة حتدد أن -
 كان إذا وما االمتياز منح عقد من التأكد يتم" التثبيتات لتجديد ناتاملؤو " 156 احلساب خيص وفيما -

 مانح إىل لعقدا انقضاء عند بتحويله تقوم أن قبل هلا املمنوحة التثبيتات إصالح أو جتديد شرط هناك
 .آخر طرف إىل أو االمتياز

 راضات والديون المماثلةت: االق16الحساب
 2 مما يلي: ويتم تدقيق هذا البند من خالل التأكد

 مراعاة ودون راإلصدا مصاريف طرح بعد املستلم قابلهامل العادلة بالقيمة مالية مو صكخ تقييمها مت أنه -
 .للتسديد أو لإلصدار احملتملة للعالوات

 واليت التبادل لغرض ازةاحملت اخلصوم ماعدا املهتلكة، بالتكلفة تقييمها يتم فيما بعد املالية اخلصوم مجيع أن -
 .العادلة بالقيمة يمهاتقي يتم

 احلسابات يف ياألصل إدراجه عندبه  تقوميه مت الذي املبلغ هي مايل خصم أو أصل ألي املهتلكة تكلفةال -
 املبلغ بني فرق ألي املرتاكم االهتالك منه منقوص أو عليه مزيدا األصلي املبلغ تسديدات منه منقوصا

                                                 
 .42، ص3331عبد الرحمان عطية، المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي، الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1 
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 يف اخلسارة) القيمة لتدين حسم كل االقتضاء عند نهم ومنقوصا االستحقاق، تاريخ عند واملبلغ األصلي
 .التحصيل قابلية عدم أو( القيمة

 : الديون المرتبطة بالمساهمات17الحساب 
على املدقق التأكد من أنه مت التمييز بني الديون املرتبطة مبسامهات اجملمع )الفروع أو املؤسسات املشاركة( 

 .والديون املرتبطة مبسامهات خارج اجملمع
 1 :أمهها 17و 16 للحسابني مشرتكة خصوصيات توجد كما -
 .التجارية العمليات فيها تدرجال و  املالية العمليات إال احلسابات هذه يف يسجل ال أنه -
 .اجلارية ريغ للخصوم التابعة والعمليات اجلارية للخصوم تابعة هي اليت العمليات بني الفصل يتم -
 .فوائد تتضمن ال اليت والعمليات فوائد تتضمن اليت العمليات بني الفصل يتم -
 .الدورة آخر يف استحقاقها تاريخ يبلغ مل واليت املرتتبة الفوائد تسجيل يتم -
 الخصوم الجارية: -2-3

  وتضم االلتزامات قصرية األجل من الديون املرتتبة على العمليات التجارية اآلجلة خالل الدورة وأهم بنودها:
 حقةالموردون والحسابات المل: 

 .409ما عدا احلساب  40ويضم احلسابات 
 : موردو المخزونات والخدمات401الحساب

يتم التأكد من مبلغ هذا احلساب بتتبع عمليات الشراء أو االقتناء، والفواتري اخلاصة هبا، وكذلك املراسالت 
الواجب دفعها، احلساب السندات  : موردو403، ونفس الشيء بالنسبة للحسابات ينلتأكيد الرصيد من قبل املورد

 : موردو تثبيتات السندات املطلوب دفعها.405: موردو التثبيتات، واحلساب 404
 : موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها408الحساب

ويتم التأكد من ثبوت عملية الشراء اليت مل يتم استالم فاتورهتا بعد من املورد، وهذا بالتأكد من دخول 
 ن خالل وصل االستالم.املواد املشرتات م

 الضرائب:
 .447و  445و  444وتضم احلسابات  
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 ": الدولة" الضرائب على النتائج444الحساب 
متت بطريقة صحيحة وكذلك عملية احتساب  IBSويتم التأكد من أن عملية احتساب الضرائب 

 التسبيقات وأنه مت تسديدها يف وقتها.
 ألعمال": الدولة "الرسوم على رقم ا445الحساب 
 %12أو  %2ويقوم املراجع مبراقبة نسب الرسم على القيمة املضافة على املبيعات وتأكيدها )سواء  

كن ذلك مع حيث ال مي ،حسب طبيعة النشاط(، وكذلك قابلية اسرتجاع الرسم على القيمة املضافة للمشرتيات
ية املقاصة بينهما عند حلول أجل االستحقاق وكيف، 1مثال  دج122.222الفواتري املسددة نقدا اليت يتجاوز مبلغها 

 الضرييب.
 : الضرائب األخرى والرسوم والتسديدات المماثلة447الحساب 

 حيث يضم أساسا:
 :TAPالرسم على النشاط المهني 

ويتم التأكد من أن الرصيد املتبقي فيه ال ميثل سوى مبلغ الرسم لشهر ديسمب، وكذلك يتم التحقق من 
يسمح  Réductionsأو ختفيضات  Exonérationاب، وما إذا كانت هناك إعفاءات صحة طريقة احلس

 هبا القانون.
وكذلك ميكن أن يضم هذا البند أيضا حقوق التسجيل، الرسوم العقارية، وحقوق الطابع للتحصيالت 

 النقدية.
 الديون األخرى:

 والذي يضم أساسا:
 : زبائن دائنون419الحساب 

وكذلك تسديد التسبيقات على  Bon de commandeالزبائن لوصل الطلب ويتم التأكد من تقدمي 
 املشرتيات أو األشغال أو اخلدمات الواجب تقدميها من طرف املؤسسة.

 المنقولة غير المسددة" ات"التسديدات الباقي القيام بها عن قيم التوظيف 509الحساب 
زئيا قيمتها طلوب لسندات التوظيف اليت تسدد جيقوم املدقق بالتأكد بأن هذا احلساب ينشأ بالقسم غري امل

 االمسية، وينقص كلما مت دفع املبالغ املطلوبة حىت يرصد.
 

                                                 
 .3394من قانون الضرائب على رقم األعمال لسنة  23المادة  1 
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 : المستخدمين والحسابات الملحقة42الحساب
حيث جيب أن يضم هذا احلساب رواتب املستخدمني، ويتم التأكد يف هناية الدورة انه مت ترصيده، ماعدا 

 الشهر املوايل. عملية التسديد تتم يفهر ديسمب إذا كانت يد أجور املستخدمني لشيف بعض احلاالت يبقى يف رص
 Les étatsوكذلك يتأكد املدقق من أن املستخدمني تقاضوا أجورهم وقاموا بالتوقيع على قوائم اإلمضاءات

d’émargement   . 
 : الهيئات االجتماعية والحسابات الملحقة43الحساب 

ه ذا احلساب مبلغ االشرتاكات االجتماعية اخلاص باملستخدم لشهر ديسمب، وهمن املفروض أن يضم هذ
ألشغال العمومية والري صندوق التأمني لوعند بعض املؤسسات  CNASاالشرتاكات ختص الضمان االجتماعي 

 .CACOBATPHعن البطاقة النامجة عن سوء األحوال اجلوية والعطل املدفوعة األجر 
 لجماعات العمومية والهيئات الدولية والحسابات الملحقة"ا " الدولة،44الحساب 

صيل من أطراف أخرى" حيث يدرج حالدولة "الضرائب والرسوم القابلة للت 442ويتضمن أساسا احلساب 
ال يبقى فيه رصيد سوى  أن، حيث من املفرتض IRGاإلمجايل لألجور  دخلفيه خاصة اقتطاع الضريبة على ال

إىل مصلحة الضرائب يف شهر جانفي من السنة الالحقة، كما يستحسن أن يقوم املراجع  لشهر ديسمب الذي يسدد
م مصاحل ئمع مبلغ التسديدات الواردة يف قسا « Bis 301 »مبقارنة حركات الدورة مع الكشف السنوي للضريبة 

 الضرائب.
 " المجمع والشركاء"45الحساب

مليات اليت متت مع املوردين والعمالء، ويضم هذا على املدقق التأكد من أن هذا احلساب ال يضم الع
 احلساب:

 " عمليات المجمع"451الحساب 
ويتحقق املدقق من أن هذا احلساب يضم مبلغ األموال اليت تقدمها املؤسسة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

حتت تصرف  ات اجملمعويف اجلهة األخرى مبلغ األموال اليت تضعها مؤسس ،جملموعةاوبصورة مؤقتة إىل مؤسسات 
 املؤسسة مباشرة أو غري مباشرة.

 " الشركاء الحسابات الجارية455الحساب 
ويتحقق املدقق من أن هذا احلساب حيتوي على مبلغ األموال اليت يضعها أو يرتكها الشركاء مؤقتا حتت 

ات اخلزينة" تغذية ر تصرف املؤسسة، ويستعمل هذا احلساب للتضليل يف كثري من األحيان، حيث يستغل لسد ثغ
 الصندوق" وعلى املدقق اكتشاف ذلك.
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 : الشركاء" عمليات على رأس المال456الحساب 
 الشركاء. منوهذا احلساب من املفرتض أن يضم مبلغ املسامهات املقدمة 

 " الشركاء" الحصص الواجب دفعها457الحساب 
أو نتائج السنوات  12ن النتيجة احلالية ح:ويضم مبلغ األرباح اليت قررت اجلمعية العامة توزيعها سواء م

 .106، أو االحتياطات 11الفارطة ح:
 " الشركاء، العمليات المنجزة باالشتراك معا أو في تجمع"458الحساب 

 وحيتوي على عمليات وضع األموال بني الشركاء املسامهني يف إطار شركات املسامهة أو املماثلة واجملمعات.
 ئنين ومختلف المدينين" مختلف الدا46الحساب 

القيمة أو نواقص القيمة عن التنازل عن األصول الثابتة )غري اجلارية( واألصول  ضويضم هذا احلساب فوائ
 املالية، ويقوم املدقق بالتأكد من الفرق بني سعر التنازل والقيمة الصافية للتثبيتات املتنازل عنها.

 والمؤونات" األعباء أو المنتجات مسجلة مسبقا 48الحساب 
ويضم التكاليف واإليرادات املتعلقة بالسنة املالية الالحقة، ويتم التحقق منها باالطالع على العقود 

 )اإلجيارات، التأمينات، ...اخل(.
أما فيما خيص مؤونات اخلصوم اجلارية، فإهنا تنشأ يف هناية الدورة عن اخلصوم اليت يكون مبلغها غري مؤكد 

 يقع استحقاقها خالل اثين عشر شهرا.واليت من احملتمل أن 
 مراجعة حساب النتيجة المطلب الثاني:

إن قائمة حساب النتيجة تعتب ذات أمهية قصوى، ملا حتتويه من معلومات مالية حساسة ومهمة بدرجة  
 كبرية حول وضعية املؤسسة، لذلك فعلى املدقق إعطاءها حقها من التأكيد واملراجعة.

، فهناك حساب النتيجة SCFهناك طريقتني إلعداد قائمة حساب النتيجة حسب  وجتدر اإلشارة إىل أن
 حسب طبيعة األعباء وحسب وظيفتها.

وحتتوي قائمة حساب النتيجة على حسابات األعباء وحسابات النواتج ومن خالهلا ميكن أن نصل إىل 
 النتيجة أو اهلوامش.

 :األعباء مراجعة -0
 :(1)1التاليةاط قميكن إجيازها بشكل عام يف الن

 .رهاتطو  على بالوقوف يسمح مما السابقة بالدورات مقارنتها طريق عن الدورة أعباء جمموع دراسة -
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 .الغري حبسابات املرور دون األعباء حسابات يف مباشرة املسجلة لألعباء الثبوتية الوثائق دراسة -
 تسجل مل املرمسلة الصيانة صاريفم املعنوية، للتثبيتات التطوير مصاريف التثبيتات، كانت إذا ما دراسة -

 .صحيح بشكل احتساهبا مث االهتالكات، وأن كأعباء
 .للمؤسسة حقيقية أعباء هي املسجلة األعباء أن من التأكد -

 1و يظهر حساب النتيجة حسب الطبيعة على الشكل التايل :

                                                 
 .23، مرجع سابق، ص.91الجريدة الرسمية  1
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 .دجمةامل املالية الكشوف لتقدمي إال يستعمل ال (9)
 وفيما يلي اإلجراءات اخلاصة بكل حساب من حسابات األعباء.

 حسابات النتائج) حسب الطبيعة( : 7الجدول 
N (N-1)السنة    المالحظة  السنة

 قم األعمال                                        ر       

      
تغيرات المخزونات و المنتجات المصنعة والمنتجات 

 قيد الصنع      
 اإلنتاج المثبت                                                                      
                                  إعانات االستغالل                                 
 إنتاج السنة المالية                                                       -1      
 المشتريات المستهلكة                                                              
                   الخدمات الخارجية واإلستهالكات األخرى                  
 استهالك السنة المالية                                                  -2      
 (                                    2-1القيمة المضافة لالستغالل ) -3      
     أعباء المستخدمين                                                              
 الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة                                      
 إجمالي فائض االستغالل                                                -4      
 المنتجات العملياتية األخرى                                                       
 العملياتية األخرى                                                    األعباء      
 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسارة القيمة                           
 استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات                                        
                                                النتيجة العملياتية           -5      
 المنتوجات المالية                                                                    
 األعباء المالية                                                                        
                                                      النتيجة المالية        -6      
 (                                6+5النتيجة العادية قبل الضرائب ) - 7      
 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية                                      
 ادية                          الضرائب المؤجلة )تغيرات( عن النتائج الع      
 مجموع منتجات األنشطة العادية                                                 
 مجموع أعباء األنشطة العادية                                                  
             النتيجة الصافية لألنشطة العادية                          - 8      
 عناصر غير عادية )منتجات( )يجب تبيانها(                                   
 عناصر غير عادية )أعباء( )يجب تبيانها(                                      
 النتيجة غير العادية                                                       -9      
 صافي نتيجة السنة المالية                                            -10      

      
حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في 

   (1)النتيجة الصافية 
                                   ( 1)صافي نتيجة المجموع المدمج  -11      
                                             ( 1)و منها حصة ذوي األقلية        
                                                            (1)حصة المجمع       
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 : المشتريات المستهلكة60الحساب 
 .وليةاأل املواد أو للبضائع سواء فعال مستهلكة خمزونات تضم أهنا من التأكد يتم -
 .الدائم اجلرد املؤسسة استعملت إذا الدورة، خالل وحركاهتا 31و 30 احلسابات مع مقارنته يتم -
 .املستهلك املخزون لتقييم املستعملة الطريقة صحة من لتأكدا -
 القيمة: 12 احلساب من فرعي حساب ىلإ الدورة هناية يف ترصيده مت قد 60 احلساب هذا أن من التأكد -

 .لالستغالل املضافة
 " الخدمات الخارجية:61الحساب 

صيانة جيارية وأعباء امللكية املشرتكة، التتعلق اخلدمات اخلارجية بالتقاول العام، اإلجيارات، األعباء اإل
 والتصليحات والرعاية، أقساط التأمينات، الدراسات واألحباث والتوثيق واملستجدات.

على املراجع التأكد من توفر كل املعلومات املطلوبة من قبل مصلحة  611فبالنسبة للتقاول العام احلساب 
سسة، وفيما خيص اإلجيارات وأقساط التأمينات فإنه يتم فحص الضرائب عن املقاولني الذين تعاملت معهم املؤ 

 العقود والتأكد من مدهتا، وأنه مت حتميل الدورة سوى بالقسط الالزم.
أما أعباء الصيانة والتصليحات فيتم التأكد من أهنا ال تشكل مصاريف رأمسالية، أي أهنا ال تعتب تثبيتات، 

 حيحصلعامة، كالتأكد من الوثائق الثبوتية هلا وعن استعمال احلساب الوباقي املصاريف فتدقق حسب اإلجراءات ا
 لكل عبء.

"اعتبارات التدقيق املتعلقة باملنظمات اليت تستعمل مؤسسات  422 للتدقيق املعيار الدويل وقد أشرنا يف
 حول موضوع التقاول العام. خدمية" بتفصيل أكثر

 : الخدمات الخارجية األخرى62الحساب
عاملون اخلارجيني عن املؤسسة، األتعاب، اإلشهار، نقل السلع واملستخدمني، التنقالت وتضم ال 

 واالستقباالت، مصاريف البيد واالتصاالت، اخلدمات املصرفية واالشرتاكات.
 ويتم تدقيقها حسب اإلجراءات العامة للتأكيد على توفر الوثائق الثبوتية وصحة اإلدراج يف احلساب املعين.

ص العاملون اخلارجيني عن املؤسسة واألتعاب يتم التحقق من توفر كل معلوماهتم واملطلوبة من وفيما خي
 مصلحة الضرائب.

ومصاريف االستقباالت فيقوم املدقق  Sponsoringأما فيما خيص اإلشهار، اهلدايا، ومصاريف الرعاية 
مصاريف نونا يف النتيجة اخلاضعة للضريبة، و خاصة بالتأكد من أنه قد مت إعادة إدراج املبالغ غري املسموح هبا قا

التنقالت جيب أن تأكد جيدا ألهنا تعتب مركز اهتمام املتحايلني يف املؤسسة، وهلذا جيب فحص جيدا الوثائق الثبوتية 
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املبرة للنفقات اليت دفعها املوظف املكلف باملهمة، والتأشريات الالزمة على األمر باملهمة من طرف املسؤولني، 
 كذلك تاريخ الذهاب والرجوع ...اخل.و 

 : أعباء المستخدمين63الحساب 
 جلس األجرة، سجل: باملستخدمني واخلاصة القانونية للدفاتر املؤسسة امتالك على االطالع يتم -

( لنظافةوا الصحة) العمل طب سجل املرور، حوادث سجل السنوية، العطل سجل ،"احلركية"املستخدمني،
 .اخل...

 مع مةاملب  االتفاقيات العمل، عقود خالل من األجور على الداخلية الرقابة إجراءات المةس من التحقق -
 .اخل... العمال إمضاءات قوائم احلضور، بطاقات العمال، نقابة

 إذا ما ةمنح أو عالوة كل وطبيعة احلسابية، العمليات من األجور كشوف استقرار أو تغري مدى مالحظة -
 وكذلك ،"Imposable" ال أو للضريبة وخاضعة "Cotisable" ال وأ لالشرتاكات خاضعة كانت
 يعملون الذين للمستخدمني بالنسبة وخاصة IRG اإلمجايل الدخل على الضريبة احتساب طريقة سالمة

 .الشهر يف ساعة 173,33 القانوين الوقت من أقل
 .االجتماعية النشاطات اشرتاكات يف التحقق -
 ماعياالجت الضمان صندوق يف وهذا واملؤسسة باملستخدم اخلاصة اعيةاالجتم االشرتاكات من التأكد -

CNAS األجر املدفوعة والعطل اجلوية األحوال سوء عن النامجة البطالة على التأمني وصندوق 
CACOBATPH والري العمومية األشغال ملؤسسات بالنسبة. 

ة ختصم التأخر، فمثال إذا كانت املؤسسللغياب و التأكد من احلجم الساعي للعمل وربطه بالقانون الداخلي  -
 يوما كامال للعامل الذي يتأخر ساعة كاملة فيجب التساؤل إذا وجدنا عدد ساعات الغياب كبري.

 : "الضرائب والرسوم والدفوعات المماثلة64الحساب 
 وتتبع اإلجراءات التالية يف مراجعة هذا احلساب:

  يساوي أن املفرتض من أنه حيث األعمال، رقم مبلغ عم TAP املهين النشاط على الرسم مبلغ مقارنة -
 ختفيضات أو Exonération إعفاءات من املؤسسة تستفيد أين خاصة حاالت يف إال منه، 2%

Réfactions . 
 .الطابع حقوق حساب طريقة سالمة من التأكد -
 .اخل... اريةالعق الرسوم التسجيل، حقوق والتمهني، التكوين رسوم: مثل األخرى، الضرائب من التحقق -
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 :"األعباء العملياتية األخرى"65الحساب 
 ويتم التأكد مما يلي:

 متت لتنازلا عملية من التأكد خالل من وذلك املثبتة، األصول عن التنازل عن الناجتة القيمة يف اخلسارة -
 .علين زادمثال: مب للمؤسسة ليخالدا القانون يف عليها املنصوص الشروط حسب

 لسجم الجتماعات حضورهم أساس على وموضوعية عادلة بطريقة تقدم اإلدارة جملس ضاءأع مكافآت أن -
 .اإلدارة

 على القدرة مبعد( دليل) ملموس أساس على سجلت للتحصيل القابلة غري احلقوق عن الناجتة اخلسارة أن -
 .التحصيل

 (.ةقصفال) العقد لشروط وموافقة حقيقية صفقاتال غرامات أن -
 .للضريبة اخلاضعة النتيجة ضمن إدراجها إعادة مت قد يبيةالضر  الغرامات أن -
 1.لضريبةل اخلاضعة النتيجة يف إدراجها إعادة مت قد احملدد السقف عن الزائدة والتبعات اهلبات أن -

 :" األعباء المالية:66الحساب 
 ويتم تدقيق هذا احلساب بإتباع ما يلي:

 احلساب)أخرى  خارجية كخدمات تسجل اليت صرفيةامل اخلدمات مصاريف به تسجل مل هأنمن  التأكد -
627.) 

 .القرض اهتالك جدول على باالطالع البنكية الفوائد من التأكد -
 .املالية األصول عن التنازل عن النامجة القيمة يف اخلسارة من التأكد -
 .والتسديد الشراء، فرتة بني الصرف سعر على االطالعب الصرف خسائر من التأكد -

 العناصر غير العادية: :"67الحساب 
 كارثة حالة لمث عهوقت للمؤسسة ميكن ال أي( استثنائي سولي) عادي غري مصروف حقيقة أنه من التأكد -

 .متوقعة غري طبيعية
 نات وخسائر القيمةؤو :" المخصصات لالهتالكات والم68الحساب

 يتم تدقيق هذا احلساب بإتباع ما يلي:
 (.إلنتاجا وحدات حسب) حقيقي أو متناقص، خطي،: تالكهاال ابحس يف املستعملة الطريقة من التأكد -

                                                 
 .3394من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  971المادة 1 
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 يف التدقيق جيب) صحيحة القيمة يف اخلسارة أن من التأكد يتم حىت للتثبيتات النفعية القيم من التأكد -
 (.ينيحالت معدل احتساب طريقة

 :" الضرائب على النتائج وما يماثلها69الحساب 
 م املراجع بالتحقق من:و ويق

 1.احلالة حسب %26 أو %23 ،%19 إما BSI لـ املناسب املعدل استعمال -
 .اجلبائي التخفيض من استفادهتا من التأكد يتم األرباح استثمار إعادة حالة يف -
 2.%10 بنسبة التوزيعات على الضرائب احتساب من التأكد -
  (اإليرادات)النواتج  مراجعة -7

نازل عن اخلدمات أو الت أداءأو املنتجات التامة و  تنشأ النواتج من خالل عمليات بيع املؤسسة للبضائع
 التثبيتات، وفيما يلي خمتلف أنواع النواتج:

 " املبيعات من البضائع واملنتجات املصنعة واخلدمات املقدمة واملنتجات امللحقة"70احلساب 
 3ويتم مراجعة املبيعات حسب اإلجراءات التالية:

 .املؤسسة قبل من احملرر اخلروج ووصل ونللزب الطلب وصل مع البيع فاتورة تقارن -
: الوظائف بني والفصل العمل يمستق من املبيعات على الداخلية للرقابة سليم نظام وجود من التأكد -

 مث املواد سليمت توقيعها، صحتها، من التحقق الفاتورة، إعداد املواد، توفر تأكيد الطلب، وصل استقبال
 .القبض

 .وتسجيلها احملاسبية مصلحة إىل( التسليم) اخلروج وصل عم الفاتورة وصول من التأكد -
 ختص ال السنة ةهناي يف واملسجلة الفارطة الدورة ختص ال السنة بداية يف املسجلة الفواتري أن من التأكد -

 .املقبلة الفرتة
 .لرحبيةا والسياسة التكلفة سعر احلسبان يف تأخذ املؤسسة داخل تسعريية سياسة وجود من التأكد -
 القيمة على لرسما املايل، اخلصم التجارية، والتخفيضات للحسومات الفواتري يف احلساب صحة من لتأكدا -

 .اخل...ومعدهلا املضافة
 .التجارية التخفيضات منح يف املستعملة السياسة من التأكد -
 .تعددهم ومدى ةكبري  مببالغ معهم تتعامل اليت املؤسسة عمالء دراسة -

                                                 
 .3394من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  923ادة الم 1 

 من نفس القانون. 930المادة   2 

 .991مرجع سابق، ص طواهر محمد التهامي، صديقي مسعود، 3 
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 .تفاوهتا سبب حول واالستفسار السابقة بالسنوات ورةالد مبيعات مبلغ مقارنة -
 .السابقة بالدورات ومقارنتها للدورة يةالرحب نسبة دراسة -
 الفارطة سنةال يف ومهية مبيعات وجود عدم من والتأكد السنة، لبداية خاصة املبيعات مردودات من التأكد -

 .املوالية السنة يف إلغاؤها مت الربح تضخيم هبدف
 .املخزن بسجل واملردودات املبيعات تريفوا مقارنة -

 " إنتاج المخزن" :72الحساب
 35"خدمات قيد االجناز" و 34"سلع قيد االجناز" و 33ويتم مراجعته مبقارنة هذا احلساب باحلسابات 

 "خمزون املنتجات".
 :"اإلنتاج المثبت": 73الحساب 

دة لية املنتجة أو املو تكلفة التثبيتات العينية أو املعنو ويقوم املدقق بالتأكد من أنه ميثل مبلغ األعباء املشكلة ل
 داخليا من طرف املؤسسة.

 :"إعانات االستغالل 74الحساب 
 ويتم التأكد منه من خالل دراسة مستندية وحسابية للوثائق الثبوتية.

 "المنتوجات العملياتية األخرى" 75الحساب 
 :احلساب هذا لتدقيق التالية اخلطوات بإتباع املدقق يقوم

 عةمراج خالل من وهذا اآليل اإلعالم برامج والرتاخيص، للباءات امتياز منح عن األتاوى من التأكد -
 .الثبوتية الوثائق

 وعقد التثبيت تمارةاس إىل الرجوع خالل من املالية التثبيتات عن التنازل عن الناتج القيمة فائض من التأكد -
 .ألسعارا وحتديد علين مزاد إجراء من داخليا عليها املنصوص ءاتاإلجرا إتباع من التأكد وكذلك التنازل

 .ومالرس عليها وسددت أعمال كرقم اعتبارها يتم مل احلوادث عن التأمني تعويضات أن من التأكد -
 :" المنتوجات المالية76الحساب 

 1ويتم التأكد منه خاصة من خالل: 
 .لتسديدا تاريخ إىل الطلبية تاريخ من لصرفا سعر تغري متابعة خالل من الصرف أرباح من التأكد -
 .املالية األصول عن التنازل عمليات عن الصافية األرباح من التأكد -

 

                                                 
 .44، مرجع سابق، ص 91الجريدة الرسمية  1 
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 :" العناصر غير العادية "المنتجات"77الحساب
 .ؤسسةويتم التأكد من أنه سجل فيه إال املنتجات الناجتة عن ظروف غري عادية وغري مرتبطة بنشاط امل

 رجاعات عن خسارة القيمة والمؤونات:" االست78الحساب
يقوم املدقق بالتحقق من أن األصول اليت سجلت هلا خسارة يف القيمة يف سنوات مضت قد اسرتجعت 

 قيمتها وعادت إىل االرتفاع، وأن املؤونات املشكلة سابقا مل يعد هلا داعي.
 مراجعة قائمة التدفقات النقدية "سيولة الخزينة " المطلب الثالث:

وتوجد طريقتني إلعدادها: الطريقة  SCFب قائمة التدفقات النقدية قائمة جديدة أتى هبا النظام املايل تعت
ة، املباشرة )وهي املوصى هبا( والطريقة غري املباشرة، ويف كلتا الطريقتني تقسم التدفقات النقدية إىل تدفقات استثماري

ية املالية حيث ميكن استخراج منها بعض النسب حول الوضعتدفقات متويلية ويعتب هدف هذه القائمة مايل حبت، 
للمؤسسة، مقارنة التقديرات مع احملقق فعال خالل فرتة زمنية ما وكذلك إجراء التقارب بني التدفق املايل والنتيجة، 

 1ويف ما يلي شكل القائمة حسب الطريقة املباشرة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .22المرجع السابق، ص 1 
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 ريقة المباشرة "جدول سيولة الخزينة " الط: 8الجدول 

 N-1 N  السنة     السنة
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية                                               
 التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن                                                                    
 مدفوعة للموردين والمستخدمين                                                              المبالغ ال    
 الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة                                                            
                                             الضرائب عن النتائج المدفوعة                                   
 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية                                                        
 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية )يجب توضيحها(                           
 قات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية )أ(                              صافي تدف       
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار                                                  
                               المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية                             
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية                                          
 المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية                                                                         
 مليات التنازل عن تثبيتات المالية                                                  التحصيالت عن ع    
 الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية                                                             
                                 الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة                      
 صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستثمار )ب(                                  
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل                                                    
 ر أسهم                                                                    التحصيالت في أعقاب إصدا    
 الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها                                                      
                         التحصيالت المتأتية من القروض                                                    
 تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة                                                             
 تية من أنشطة التمويل)ج(                                    أصافي تدفقات أموال الخزينة المت    
 ى السيوالت وشبه السيوالت                                  تأثيرات تغيرات سعر الصرف عل    
 تغير أموال الخزينة في الفترة ) أ + ب + ج (                                                          
      
                  أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية                                      
 أموال الخزينة ومعادالتها عند إقفال السنة المالية                                                        
 تغير أموال الخزينة خالل الفترة                                                                            
 المحاسبية                                                                         المقاربة مع النتيجة    

 1من خالل هاته القائمة مت تصنيف العمليات حتت ثالث حماور رئيسية:
 "العملياتية"العمليات التشغيلية  مراجعة -1

ن األنشطة الرئيسة ي متأتية مويقوم املدقق بالتحقق من أن التدفقات النقدية متأتية من عمليات تشغيلية أ
الء، املبالغ مللمؤسسة واألنشطة األخرى غري األنشطة االستثمارية والتمويلية، ويعين هبا التحصيالت املقبوضة من الع

 املدفوعة للموردين واملستخدمني، املصاريف املالية األخرى املدفوعة والضرائب املدفوعة.
                                                 

 .31مرجع سابق، ص ة الدولية، الجزء األول،د. شعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا لمعايير المحاسب 1 
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 :العمليات االستثمارية مراجعة -2
تأكد من أن التدفقات النقدية املسجلة يف هذا البند متأتية من شراء أو التنازل عن تثبيتات معنوية أو ويتم ال

 عينية أو مالية، الفوائد احملصلة عن التوظيفات املالية وتوزيعات األرباح واألقساط املقبوضة من النتائج املستلمة.
 :العمليات التمويليةمراجعة   -3

ليت تدور حول التحصيالت الناجتة عن إصدار أسهم، حصص وغريها من وتضم التدفقات النقدية ا
 اثلة.مالتوزيعات اليت مت القيام هبا، التحصيالت متأتية من القروض وتسديدات القروض أو الديون األخرى امل

 وتعتب قائمة التدفقات النقدية كقائمة مكملة لقائمة امليزانية، وحساب النتيجة، حيث تبني كيفية توليد
واستخدام النقدية من قبل املؤسسة، أي أهنا تعتمد على األساس النقدي عكس حساب النتيجة اليت تعتمد على 
أساس االستحقاق، وينتج عن هذا اختالف بني التدفق املايل والنتيجة تكون نتيجة ألثر العمليات اليت تأثر على 

تثبيتات ت، اخلسارة يف القيمة الناجتة عن التنازل عن الالنتيجة دون التأثري على اخلزينة )االهتالك، حركة املخزونا
والضرائب املؤجلة...(، والعكس أي العمليات اليت تأثر على اخلزينة دون التأثري على النتيجة )تغريات الزبائن 

 ن...( وبالتايل فيمكن للمؤسسة أن حتقق خسارة بالرغم من وجود تدفقات نقدية موجبة نتيجة التنازل عوردينوامل
التثبيتات أو األصول على القروض البنكية، أو العكس، على املدقق الرتكيز على العمليات اليت قد تكون مستعصية 
وتشكل مشكل بالنسبة للمؤسسة كالعمليات بالعملة األجنبية، البنود غري العادية، الفوائد وتوزيعات األرباح 

 يقة، املعامالت غري النقدية.والضرائب، الدخل، االستثمار يف شركات تابعة وشركات شق
وعلى املدقق خاصة التأكد من الوثائق الثبوتية لكل تدفق نقدي، وأنه مل يتم اخللط بني طبيعة كل تدفق 

 تداخل يف بعض احلاالت.تنقدي خاصة بني العمليات االستثمارية والتمويلية اليت 
   المطلب الرابع: مراجعة قائمة التغيرات في األموال الخاصة

، حيث SCFتب قائمة التغريات يف األموال اخلاصة بدورها قائمة جديدة أتى هبا النظام احملاسيب املايل تع
تتمثل يف جدول حتليلي للحركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تتشكل منها رؤوس األموال اخلاصة 

 مثل القوائم الثالث السابقة. لتحقق قابلية املقارنة ،على األقل N-1، والسنة N خالل السنة املالية
 :ـويقوم املدقق بالتأكد من توفر املعلومات الدنيا املطلوب تقدميها يف هذا اجلدول واليت ختص احلركات املرتبطة ب

 .النتيجة الصافية -
 جديد نم الرتحيل حساب) األموال رؤوس يف املقيدة األخطاء وتصحيحات احملاسبية الطريقة تغريات -

 (.حتديدا
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 عند( جديد من الرتحيل حساب) اخلاصة األموال رؤوس يف مباشرة املقيدة األخرى واألعباء جاتاملنتو  -
 .اهلامة األخطاء تصحيحات

 .(والتسديد االخنفاض االرتفاع،) املال رأس على العمليات -
 .املالية السنة خالل املقررة والتخصيصات النتيجة توزيع -

 1صة :ويف ما يلي شكل القائمة تغري األموال اخلا
 

                                                 
 .24، مرجع سابق، ص91الجريدة الرسمية 1 
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 المطلب الخامس: مراجعة الملحق 
 ب النتائج فهما أفضل.مليزانية وحساايعتب امللحق وثيقة تلخيص، وحيتوي على التفسريات الضرورية لفهم  

ه القائمة من خالل التأكد من أن املعلومات املتوفرة فيه تعتب معلومات مالئمة وذات أمهية اتويقوم املدقق مبراجعة ه
يؤدي امللحق دوره ويسهل على املستعمل فهم القوائم املالية جيب أال يشتمل إال على املعلومات اهلامة حىت  نسبية.

الكفيلة بالتأثري على قرار املستثمر خاصة، واملستعملني بشكل عام، ومن أهم املعلومات اليت جيب أن تتوفر يف 
 1امللحق ما يلي:

                                                 
 .09-21، مرجع سابق، ص91الجريدة الرسمية  1 

 قائمة تغير األموال الخاصة: 9الجدول 
   رأسمال عالوة فارق فرق إعادة االحتياطات

   الشركة اإلصدار التقييم التقييم والنتيجة

 N-2ديسمبر  31الرصيد في           

 تغيير الطريقة الحسابية           
 تصحيح األخطاء الهامة          
 إعادة تقييم التثبيتات          
 األرباح أو الخسائر غير المدرجة           
 الحصص المدفوعة          
 زيادة رأس المال          
 صافي نتيجة السنة المالية           
   N-1ديسمبر  31الرصيد في           
 تغيير الطريقة المحسابية           
 تصحيح األخطاء الهامة           
 إعادة تقييم التثبيتات          

 األرباح أو الخسائر غير المدرجة           
 الحصص المدفوعة          
 زيادة رأس المال          
 ة السنة المالية صافي نتيج          
 N ديسمبر 31الرصيد في           
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 .هاوتبير  تفسريها جيب املعايري هلذه خمالفة وكل SCF املايل احملاسيب للنظام املطابقة مدى -1
 .امليزانية عناصر خمتلف على املستعملة التقييم طرق  -2
 .املؤسسة قبل من املستعملة االهتالك طرق -3
 .CUMP أو FiFo املخزونات خروج تقييم طرق  -4
 .ما عملية يف مقبولة طرق عدة هناك يكون عندما املتبعة االختيارات إىل اإلشارة -5
 احلالية املالية نةالس يف اخلاصة األموال ورؤوس النتائج على ذلك وأثر الطرق تغيري ولح تفسريات  -6

 .السابقة املالية والسنوات
 .التحويالت التنازالت، املكتسبات،: املادية التثبيتات على تقرير  -7
 لسنويةا لألقساط املستعملة احلساب طرق تبيني مع للقيمة وخسائر االهتالكات عن تقرير  -8

 .السنة خالل متت اليت السرتجاعاتوا
 .وتطورها مؤونة كل طبيعة ذكر مع املؤونات عن تقرير  -9

 إعادة عن الناتج قالفار  وتقسيم السنة خالل التغريات تبيني مع تقييمها املعاد األصول عن تقرير  -11
 .هبا اخلاصة اإلضافية واالهتالكات القيمة مكمالت وإبراز التقييم

 (.نةس من أقل) والقصرية الطويلة الديون بني الفصل مع الديون اقاستحق تواريخ عن بيان  -11
 .اجلغرافية األسواق وحسب األنشطة فئات حسب األعمال رقم تقييم -12
 .األموال رؤوس يف الواردة االحتياطات من احتياط كل وموضوع طبيعة -13
 .بكاملها تسدد ومل صدرت اليت هبا املرخص األسهم عدد -14
 .مسية لألسهماإلالقيمة  -15
 .هنايتها إىل السنة بداية من األسهم عدد طورت -16
 .السنة خالل املستخدمني عدد متوسط -17
 بالتأثري فيلةك ولكن املقفلة، ةفرت ال خصوم أو أصول وضعية يف يؤثر ال اإلقفال بعد صلتح حوادث -18

 .املستعملني حكم على
 ات تابعةمؤسس قيام: مثل مهمة ولكنها طبيعتها بسبب احلسابات يف مدرجة غري عمومية مساعدات -19
 ئر.يف اجلزا احلليب مادة مثل العاملي بالسوق مقارنة خمفض بسعر األولية املادة يعبب لدولةل
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ن إعادة وميكن دقة وصحة املستندات أو السجالت كما يستعمل املدقق املراجعة احلسابية للتأكد م
 . Excelاحلساب باالستخدام اآليل لتسهيل املهمة خاصة ببنامج 

ن للمدقق استعمال املراجعة االنتقادية باستعمال حواسه من متعن وقوة املالحظة عند فحص ميككما 
 الدفاتر والوثائق والتعمق فيها، يلفت انتباهه ويشك فيه مثل بقاء أرصدة بعض احلسابات دون تغيري لفرتة طويلة.

خارج  كافة املعلوماتوكذلك يستعمل نظام املصادقات من املركز الوطين للسجل التجاري بالرهونات و 
واضحة عن املؤسسة من أي جهة كانت، وهذا ما أشار إليه معيار التدقيق امليزانية اليت من شأهنا أن تعطي صورة 

 : املصادقات اخلارجية.020الدويل أيضا رقم 
كما يقوم املدقق أثناء أداء مهمته باالستفسار عن الكثري من األمور، ويقدم له املسؤولني شروحهم 

جاباهتم، تكون عامة شفوية ولكن عليه تدوينها يف أوراق عمله، مث البحث عن تعزيزها بأدلة أخرى، وقد تكون وإ
 مكتوبة وهبذا تكون دليل أقوى وأفضل.

، يف بعض احلاالت اخلاصة، ال ميكن للمدقق إبداء رأيه حوهلا وهذا 620كما نص املعيار الدويل للتدقيق و 
كن له تجاوز معرفته مثل: اجملاالت اهلندسية، العقارية، الكيميائية، القانونية...اخل فيميف اجملاالت املخصصة اليت ت

االستعانة خببري متخصص: مهندس، خبري عقاري أو صناعي ...، فإذا كانت النتائج اليت توصل إليها اخلبري تتوافق 
اك فرقا جوهري فيما إثبات كايف، أما إذا كان هنمع املعلومات املتعلقة هبا يف القوائم املالية، فيعتب املدقق ذلك دليل 

 بينهما يطلب املدقق رأي خبري آخر فإن مل يقم حبسم األمر فإن ذلك يدفع به للتحفظ يف إبداء الرأي.
يم األصول حمافظ احلسابات بأي وثيقة ثبوتية لتدعيم طريقة تقيوهذا األمر ناذر يف اجلزائر، حبيث يكتفي 

رة دون ختصص، وال يلجأ من طرفه إىل خبري للتأكد من صحة التقييم، وال إىل تقييم عمل خلاصة قد تعدها اإلداا
 للتدقيق. 622اخلبري كما هو منصوص عليه يف املعيار الدويل 

 : إعداد التقريرخامسالمبحث ال
ظى باهتمام كبري من قبل حي، وهلذا فهو القانونية التدقيقاملنتج النهائي لعملية اخلطوة النهائية أو إن تقرير املراجع هو 

 املستعملني للقوائم املالية.
 :التقرير إعداد معايير المطلب األول:

 1 :يرتتب عن مهمة حمافظ احلسابات إعداد
ند يحة او عق السنوية وصورهتا الصحئام وصحة الوثاظو بدون حتفض على انتأتقرير املصادقة بتحفض  -

األهداف العامة للمدقق املستقل  ”222وافق مع املعيار الدويل يت وهذا مااالقتضاء رفض املصادقة املبر: 

                                                 
 .10/01من القانون  25المادة  1 
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، ألن هذا املعيار يهدف إىل احلصول على تأكيدات خبلو ”وإجراء عملية تدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية
 نالقوائم املالية ككل من األخطاء وبالتايل املصادقة على القوائم املالية، ويف مجيع احلاالت عندما ال ميك

احلصول على التأكيدات املعقولة وكتابة تقرير املدقق للرأي املتحفظ قد يكون غري كاف يف ظل الظروف 
اض تقدمي التقارير ملستخدمي القوائم املالية، فتتطلب املعايري الدولية عدم إبداء املدقق لرأي أو ر القائمة ألغ

ملعيار: ايتوافق مع معايري دولية أخرى مثل االنسحاب من املهمة إذا مسحت القوانني واألنظمة بذلك، كما 
 .512و 722، 726، 720، 722، 042، 222

يتوافق مع املعيار  وهذا ما :ت املدجمة عند االقتضاءاو احلسابأتقرير املصادقة على احلسابات املدعمة    -
ر مدقق احلسابات، ، ألن املعيار يركز على جودة تقري”مراقبة اجلودة لتدقيق البيانات املالية ” 222الدويل

مثل  كما يتوافق مع معايري دولية أخرى  وهذه اجلودة تتناسب طرديا مع معيار املصادقة، والعكس صحيح.
 .512و 722، 712، 726، 720، 722، 242، 222املعيار: 

، ‹‹االتفاق على شروط التعيني› : ›212 ويتوافق مع املعيار الدويل :املنظمة االتفاقيات حول خاص تقرير -
ن هذا املعيار يهدف إىل التأكيد بأن هناك فهم مشرتك بني املدقق واإلدارة، وحسب حالة القائمني على أل

، 262، 202احلوكمة على شروط التعيني لعملية التدقيق. كما يتوافق مع معايري دولية أخرى مثل املعيار: 
 .052و 021، 260

عمليات تدقيق ›: ›805املعيار الدويل  ويتوافق مع :ة تعويضاتمخس أعلى تفاصيل حول خاص تقرير -
سبة ، ألن هذا املعيار يتعلق باإلبالغ بطريقة منا‹‹بيانات مالية مفردة ومكونات أو حسابات أو بنود حمددة

 عن أحد حسابات القوائم املالية.
 .805 الدويلويتوافق مع املعيار  :للمستخدمني املمنوحة اخلاصة االمتيازات حول خاص تقرير -
 ةاحلص حسب أو السهم حسب والنتيجة األخرية سنوات للخمس النتيجة تطور حول خاص تقرير -

 .805 ويتوافق أيضا مع املعيار الدويل :االجتماعية
عن نواحي القصور  "اإلبالغ 265 ويتوافق مع املعيار الدويل :الداخلية الرقابة إجراءات حول خاص تقرير -

إلدارة". ألن هذا املعيار يطلب من املدقق احلصول على فهم خلية للمكلفني باحلوكمة واايف الرقابة الد
ثل املعيار: كما يتوافق مع معايري دولية أخرى مد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية،  لرقابة الداخلية عند حتديا

 .332و 310
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 يليار الدو مع املع كذلك ويتوافق :االستغالل استمرار على حمتمل ديدهت مالحظة حالة يف خاص تقرير -
805. 

 تنظيم.طراف املعنية عن طريق الىل األإىل اجلمعية العامة و إرساهلا إجال آشكال و أوحتدد معايري التقرير و 
  :الفعال التوصيل تحقيق في التقرير فضل المطلب الثاني:

حىت حيقق التقرير توصيال مؤثرا وفعاال يف سلوك مستخدمي القوائم املالية، جيب أن تتوفر فيه خصائص 
ذج االتصال اإلنساين من جهة، ومن جهة أخرى جيب أن تتوفر مقومات التوصيل الفعال وتأخذ يف عني االعتبار منو 

 معوقات التوصيل الفعال.
 نموذج االتصال اإلنساني:  -0

حيتوي منوذج االتصال اإلنساين العام على جمموعة من العناصر وهي: املرسل، املستقبل، الرسالة، التغذية 
ظام وميكن إسقاط ذلك على عملية التدقيق لكوهنا أيضا ن .التشويشو د فعل املستقبل على الرسالة( العكسية )ر 

 1لالتصال وهذا كما يلي:
 .املدقق: املرسل -أ

 .املراجع وتقرير املالية القوائم مستخدمو: املستلم -ب
 .(احملايد الفين رأيه)  املدقق تقرير: الرسالة -ج
 الرمسية الرقابة هاتج تعليقات للمؤسسة العامة اجلمعية وتعليقات ناقشاتم يف وتتمثل: العكسية التغذية -د

 .التدقيق أعمال جودة حول املهنية واملنظمات املال، سوق كهيئة
 .الفعال التوصيل معوقات يف وتتمثل: التشويش -هـ

 مقومات ومعوقات التوصيل الفعال: -2
 2أن هناك أمور أخرى تعرقلها وهي كاآليت: كمايف اجلزائر   هناك أمور تساعد على التوصيل الفعال

 مقومات التوصيل الفعال:. 2-1 
 3:هي كما يليو هي األمور اليت تساعد على التوصيل الفعال لرأي املدقق إىل األطراف املستخدمة للتقرير 

 :مقومات تخص المدقق -0
 أو ملهمته ئهأدا يف واءس فعاليته زيادة يف كبري دور للمدقق العملية واخلبة العلمي للتأهيل إن: املراجع كفاءة -1-أ

 .وتدعيمه عنه والدفاع رأيه صياغة يف

                                                 
 بتصرف. 33عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص 1 
 .373-321، ص 9114سبية باستخدام مقاييس إمكانية القراءة، مجلة االقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، القاهرة سامي وهبة متولي، قياس فاعلية االتصال في التقارير المحا 2

 .13ص ،مرجع سابقخالد أمين عبد هللا،  3 
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 يف لتقريرا مستخدمي ثقة زادت كلما معروفا فيه يشتغل الذي واملكتب املراجع كان فكلما: املدقق مسعة -2-أ
 .يتضمنه الذي الرأي

 والدوافع الذاتية نع املدقق ابتعد فكلما لية،باملسؤو  إحساسه وكذا املدقق موضوعية باملهنية، ونقصد: املهنية -3-أ
 .مبحتواه فعالال التوصيل على وساعد تقريره قوة من زاد كلما آراءه يف واملنطق العلمية على واعتمد الشخصية،

كما أن إدراك املراجع ألمهية املسؤولية امللقاة على عاتقه واآلثار املتوقعة على قرارات األطراف املستعملة 
 نتيجة االعتماد على رأيه، يدعم بشكل كبري جودة التقرير.للتقرير 
 :مقومات تخص التقرير -2

وضوح الرأي: جيب أن حيتوي التقرير على رأي املدقق حول القوائم املالية كخالصة، بوضوح  -1-ب
 وكوحدة واحدة، حبيث ال خيتلف اثنني يف فهم رأيه.

  لي:دقـة الصياغة: ويتوجب على املدقق احرتام ما ي -2-ب
 املرجو املعىن تؤدي حىت املفردات استعمال يف الدقة. 
 املعىن من اإلنقاص دون اإلجياز. 
 املالية القوائم عن التعليق يف الشمول. 
 متعددة معاين إىل تؤدي واليت املفهومة وغري العامة املفردات عن االبتعاد. 
 التقرير عرض يف منهجية اعتماد. 
 املهنية املمارسة ةبيئ ملتغريات التقرير لغة مالئمة. 
احرتام التوقيت: ينتظر مستعملي القوائم املالية تقرير املدقق بفارغ الصب، وهذا حىت يتمكنوا من اختاذ  -3-ب

القرار الرشيد ويف الوقت املناسب وعدم تضييع الفرص وهلذا فكلما حتصلوا عليه مبكرا كلما كان أفضل وأكثر 
 فعالية.

 ستخدم(:مقومات ختص املستلم )امل -ج
الوعي: كلما كان املستخدم واعيا بأمهية التقرير ومتقنا لقراءة املعلومات املالية ومدلوالهتا زاد التواصل  -1-ج

 بينه وبني املرسل) املراجع(.
التفاعل مع التقرير: على مستخدمي التقرير التفاعل معه بشكل اجيايب من خالل االستفسارات  -2-ج

 ية.امضة أو غري املستوفاة يف التقرير بغية تعديله وهذا ما يضمن عملية التغذية العكسوالتساؤالت حول األمور الغ
معوقات التوصيل الفعال: هناك بعض املشاكل اليت حتول دون حتقيق هدف املراجعة .2-2-2

 األساسي املتمثل يف التوصيل ومنها:
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 واملستلم املرسل" الطرفني بني الثقة عدم." 
 الطرفني بني علميال املستوى يف التفاوت. 
 التفاوت يف املستوى اللغوي. 
 املفردات املتعددة املعاين. 
 اخل... النقاط بعض عن التعبري صعوبة. 

 واملستلم املرسل بني التواصل عملية تكون حىت :التقرير مستخدمي وتوقعات المطلب الثالث: احتياجات
 التقرير ققحي فحىت التدقيق، عملية يف مراأل كذلك املستلم، منه ينتظره ما املرسل يدرك أن جيب ناجحة،
 وميكن تقريره، من ملنياملستع احتياجات يعرف أن املدقق على يتوجب واملستعملني، املدقق بني الفعال التوصيل
 1:يلي فيما إجيازها

 املالية القوائم عدالة حول الرأي إبداء: 
قوائم املالية على املعلومات الواردة يف ال ويعتب جوهر عمل املدقق، فحىت يتمكن املستعملني من االستناد

 الختاذ قراراهتم، جيب أوال أن تعب فعال عن نتائج أعمال املؤسسة وعلى املدقق الرتكيز على ذلك يف تقريره.
 للمؤسسة الداخلية الرقابة نظام تقييم: 

خطاء، تكاب األففي نظر املستعمل، فإنه كلما كان نظام الرقابة الداخلية جيدا، كلما تقلص خطر ار 
وأعمال الغش وبذلك كلما كانت أصول املؤسسة يف محاية وضمان أكب، ووحده املدقق ميكنه احلكم على مدى 

 قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية وهذا حبكم كفاءته وخبته والصالحيات اليت يتمتع هبا يف الفحص.
 النشاط يف االستمرار على املؤسسة قدرة مدى عن التعبري: 

 يث يعتمد عليه كثريا املستخدمون خاصة املستثمرون واملقرضون حىت يطمئنوا على أمواهلم يف املؤسسة.ح
 قانونية غري تصرفات أو الغش أو أخطاء حدوث عدم عن اإلعالن: 

خطاء ة من مجيع أنواع األيالخإن مستعملي القوائم املالية يف حاجة ماسة للتأكد من أهنا صادقة وسليمة 
مال الغش، كما أن املدقق مطالب بتزويدهم بكل التصرفات غري القانونية املكتشفة كالرشوة، الفساد، العامة وأع

 ومنح الصفقات على أساس اعتبارات غري قانونية.
 تقريره مستخدمي اتجاه المدقق مسؤولية: 

 االستثمارية راتراالق اختاذ يف احملايد الفين رأيه على كبريا اعتمادا يعتمدون املدقق تقرير مستعملي إن -
 .عملنيباملست اإلضرار إىل رأيه أدى إذا املسؤولية املدقق فيتحمل عليهم، تأثريه ملدى ونظرا الرشيدة،

                                                 
 .47-40، مرجع سابق، صأمين السيد أحمد لطفي 1 
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 وأظهر ةالكافي العناية وبذل القانون، عليه ينص ما حسب واإلجراءات الفحوصات بكل املدقق قام فإذا -
 عكس إن كان بواجبه، وىف قد يكون بذلك فإنه املهنة رس وكتم إليها توصل اليت النتائج احلقائق، كل تقريره يف

 .املهنة وتنظيم الرقابة على املشرفة املهنية اجلهات أو القانون أمام املسؤولية حيمله فإنه ذلك
 فجوة توقعات التدقيق: المطلب الرابع:

 ويتوقعه تظرهني ما بني االختالف ذلك هي التدقيق توقعات فجوة إن :التوقعات فجوة وأسباب مفهوم -1
 رئيسيني سببني إىل ةالفجو  هذه أسباب وترجع التقرير، هذا فعال يوفره ما وبني املدقق، لتقرير املستعملون

 1:ومها 1993 سنة Porter هبا قام اليت الدراسة حسب وهذا
 املستخدمني دىل اخلاطئة واملفاهيم القناعات نتيجة وتنشأ :للمستخدمني املعقولة غري التوقعات -1-1

 :مثل
 .القانونية غري التصرفات الغش، األخطاء، اكتشاف يف املدقق مسؤولية -
 .املؤسسة وعمليات أنشطة داخل والتغلغل املالية القوائم إعداد عن مسؤوليته -
 .اخل...االستمرار على قادرة املؤسسة أن حتما يعين النظيف التقرير -
 :ضعف وقصور أداء املدقق -1-2

 وهذا قد يكون نتيجة لـ:
 .لتكوين لدى املدققضعف ا -
 .قلة اخلبة املهنية -
 .ملهمته الالزمة العناية توفري عدم -
 .ضعف التعبري عند املدقق -

 :التوقعات فجوة عن املرتتبة اآلثار-2
 2هناك نوعني من اآلثار، آثار سلبية وأخرى إجيابية.

 
 
 
 

                                                 
 .2، ص2912، العدد 33/93/3334والواقع، الصحيفة االقتصادية االلكترونية، كتاب االقتصاد، عبد الرحمن إبراهيم الحميد، المحاسبة والمراجعة بين االعتقادات الخاطئة 1 

 .152ي مسعود، المرجع السابق، ص قصدي2 
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 وأمهها: اآلثار السلبية: 
 على مستوى البورصة: 

ملدخالت يف عملية اختاذ القرارات من قبل املستثمرين يف البورصة، فحدوث يشكل رأي املدقق أحد أهم ا
فجوة التوقعات بني هؤالء املستثمرون واملراجعني، يعد مؤشرا كافيا لديهم إلمهال هذا املدخل العتباره ال يعكس من 

 وجهة نظر املستخدمني الرأي الصادق واحلقيقي للبنود املعب عنها.
  دقيقعلى مستوى مهنة الت: 

تعمل فجوة التوقعات على سلب الثقة من مهنة التدقيق، باعتبارها مصدر تأكيد مهم للمستخدمني حول 
 صدق أو عدم صدق بنود القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة.

  ختالل التوصيل الفعالإ: 
ذلك على  سإن حدوث التباعد يف توقعات املستخدمني وأداء املدققني، يوقع حالة عدم الرضا، مما ينعك

جماالت التوصيل الفعال، من خالل أن املستخدمني يعتبون تقرير املدقق ال فائدة من ورائه مما يؤثر سلبا على إعداده 
 وصياغته والتزام أحسن أساليب التوصيل من قبل املدقق.

 من بني هذه اآلثار ما يلي: اآلثار اإليجابية: 
  تفعيل دور املنظمات املهنية: 

ه أن اتساع فجوة التوقعات هلا آثار سلبية منها ما ذكر ومنها ما يتعدى بشكل مضاعف إىل مما الشك في
أطراف أخرى، يف ظل الذي سبق تتأثر وترتاجع مهنة التدقيق يف بث الثقة يف القوائم املالية اخلتامية للمؤسسات، 

ل على م للتدقيق، من خالل العمهلذا ومن أجل حتسني هذا الوضع تعمل خمتلف املنظمات إىل تأهيل اإلطار العا
سن املعايري املناسبة املؤطرة لكل الوضعيات اليت يعرفها املدقق، فضال عن العمل على تضييق هذه الفجوة من خالل 

 املقارنة بني توقعات املستخدمني وأداء املدققني كعقلنة التوقعات وحتسني أداء املدققني.
  االهتمام باألنظمة: 

لجأ ة يف التباين بني توقعات املستخدمني وأداء املدققني جيعل خمتلف اهليئات واملنظمات املهنية، تإن الزيادة املستمر 
إىل االهتمام مبختلف األنظمة اليت هلا عالقة بالتدقيق واليت تؤثر على خمرجاهتا. إن هذا االهتمام يكون من خالل 

يق تكمن مبا يضمن االستفادة من توجيه عملية التدقالعمل على تأهيل هذه األنظمة مبا ميكنها من حتقيق أهدافها و 
 هذه األنظمة يف اآليت:

 .نظام احملاسيب يف املؤسسة -
 .نظام الرقابة الداخلية -
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 :معالجة فجوة التوقعات-3
 ميكن معاجلة فجوة التوقعات يف التدقيق من خالل الرتكيز على النقطتني التاليتني:

 حتسني جودة التدقيق :. 3-1         
تب اخنفاض األداء ونقص يف اجلودة نتيجة لعدم االلتزام باملعايري واإلجراءات املختلفة للتدقيق، أحد يع

األسباب األساسية حلدوث فجوة التوقعات، لذلك وبغية معاجلة هذه الفجوة، جيب تطبيق ما يسمى بالرقابة على 
يصدرها  ISQCى للرقابة على جودة التدقيق ويف هذا الصدد حتديدا هناك معايري أخر  جودة أداء مكاتب التدقيق.

االحتاد الدويل للمحاسبني وهدفها تطوير مهنة التدقيق من خالل تدقيق عملية التدقيق نفسها من طرف جهة ذات  
 كفاءة.

 كما جيب على املختصني توسيع مسؤوليات املدقق حىت ترقى إىل احتياجات املستخدمني.
 مني:عقلنة توقعات املستخد.3-2         

توقعات املستخدمني يساهم بشكل اجيايب يف تضييق فجوة التوقعات، وهذا من خالل حتسني  رشيدإن العمل على ت
عملية االتصال بني املستخدمني كطرف وإدارة املؤسسة واملدققني كطرف آخر، وهذا عن طريق التوضيح للمستعملني 

 :11نيارة واملدققني، ويتم ذلك من خالل الوسيلتني التاليتعن مسؤوليات كل واحد منهما، وما ينبغي أن تقوم به اإلد
 :تقرير اإلدارة -1

 ينبغي أن يشري هذا التقرير إىل ما يلي:
 .املالية القوائم إعداد عن مبسؤولياهتا املؤسسة إدارة اعرتاف -
 .املالية القوائم اإلدارة بواسطتها أعدت اليت احملاسبية التقديرات إىل اإلشارة -
 .الداخلية الرقابة نظام وفعالية باملؤسسة، احملاسيب النظام كفاية دىم إىل اإلشارة -
 .املالية القوائم إلعداد كأساس االستمرارية فرض مالئمة مدى -

 :قيقلتدتقرير ا -2
 من أجل تصحيح هذه التوقعات جيب أن يشمل هذا التقرير ما يلي:

 الرأي إبداء عن املدقق ومسؤولية للمؤسسة املالية القوائم إعداد عن اإلدارة مسؤولية إىل اإلشارة -
 .القوائم تلك حول

 حتريفات تضمنت ال املالية القوائم بأن معقوال تأكيد يوفر التدقيق أن إىل النطاق فقرة يف اإلشارة -
 .هامة

                                                 
 .93، ص2912، العدد 33/93/3343عبد الرحمن إبراهيم الحميد، المحاسبة والمراجعة بين االعتقادات الخاطئة والواقع، الصحيفة االقتصادية االلكترونية، كتاب االقتصاد،  1
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 .التدقيق عملية وطبيعة لنطاق موجز وصف تقدمي -
 .ألخرى سنة من احملاسبية والطرق املبادئ تطبيق يف الثبات عدم حاالت إىل اإلشارة -
 .املؤكدة غري باألحداث املالية القوائم فيها تتأثر اليت احلاالت إىل اإلشارة -

 
 خالصة الفصل:

ديدة اليت آخذين بعني االعتبار التغريات اجل  هذا الفصل إىل أهم خطوات عملية املراجعة القانونيةيفتطرقنا      
ن من ، فتبدأ بتجميع املعلومات العامة حول املؤسسة للتمكطرأت على املهنة سواءا على املستوى الوطين أو الدويل

إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد مواطن اخلطر داخل املؤسسة حمل  املراجع نتقليوضع خطة للمهمة، مث 
راجعة ملأعمال اجلرد اليت يشرف عليها املراجع يف هناية السنة، مث ينتقل إىل ا املراجعة وحصر جمال الفحص وصوال إىل

حملاسيب اوصارت تتكون من مخسة قوائم حسب النظام  للقوائم املالية بعد إعدادها من طرف املؤسسة،احملاسبية 
احل السابقة وخالصة ما توصل إليه من كل املر  هبدي فيه رأييتم بإعداد التقرير الذي خي، مث يف األخري SCFاملايل 

 صحيح وفعال. إليصاله إىل املستعملني بشكل لعملية التدقيق
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 تمهيد:
، وهذا 2210قمنا بإجراء مهمة تدقيق قانونية لشركة ذات مسؤولية حمدودة جزائرية وهذا لقوائمها املالية لسنة 

باستخدام برنامج آيل فرنسي معد حسب متطلبات املعايري الدولية للتدقيق ومعايري املمارسة املهنية الفرنسية 
مت تكييفه حسب التشريعات اجلزائرية، حيث يعتب املنتج الوحيد الذي يؤدي هذا الدور  وقد  REVORيسمى

ة، يف السوق اجلزائري يف الوقت احلايل، ويف احلقيقة فهته املهمة قد متت من قبل يف وقتها بالطريقة الورقية التقليدي
 وقمنا بإعادهتا هبته الطريقة اجلديدة.

 14امللحق  ) ، قمنا حبضور دورة تكوينية حول كيفية استعماله وفهم طريقة عملهونظرا لتعقيد البنامج وصعوبته
كنا فيها بعد اقتناء الدورة التكوينية فشار  هاته، مغتنمني فرصة زيارة مالك البنامج للجزائر، وتنظيم شهادة التكوين (

 حظر من كل أرجاء الوطن، حيث خبري حماسب 17متكونا من  ، وكان احلضور قليلالفاتورة( 10)امللحق  البنامج
 نامج.يف الب فأكثر للتحكم أكثر  ا، وفضلوا احلضور جمددباريسالعديد منهم هذا التكوين من قبل يف 

يتم تنشيط مجيع وظائف هذا البنامج عن طريق نقرة بسيطة أو من خالل القوائم السياقية، والسماح 
 .قدم هذا البنامج جمموعة من التطبيقات التكميلية للتحليالتوباإلضافة إىل ذلك، ي .لتخصيصه وفقا الحتياجاهتا

MS Office(Word, Excel, outlook… ،) يستعمل البنامج العديد من التطبيقات مبا يف ذلك 
ومع ذلك، ومن أجل التكيف مع كل عادات العمل،  .معدة مسبقا Acrobatبروابط إىل هذه التطبيقات وكذلك 

 يلي أهم وفيما ،بط جديدة إىل التطبيقات أو املواقع اليت يتم استخدامها بشكل متكرريبقى من املمكن خلق روا
 .باستخدام هذا البنامج اآليل املهمة مراحل

  المبحث األول: التخطيط للمهمة.
وهو أمر ضروري لقيام املدقق جبمع كافة املعلومات عن املؤسسة حبيث ميكنه تنظيم أعماله ومراجعة 

 :322حمل التدقيق، واحلكم على صحة وصدق القوائم املالية، وفقا للمعيار الدويل للتدقيق  حسابات املؤسسة
 ""التخطيط لتدقيق البيانات املالية

 :البنامج يأخذ هذه املرحلة بعني االعتبار، فإنه يعطي إمكانية لـ
 .تمثيل الوضع المالي للشركة عن طريق أشكال بيانيةالمطلب األول: 
على فكرة واضحة عن البيانات املالية، فمن املمكن أن يكون الوضع العام يف شكل  من أجل احلصول

 :اسطوانات تكرارية
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 رسم بياني للوضع المالي للشركة: 7الشكل 

 
 

 REVORبرنامج  المصدر:

 :كما ميكن احلصول على أي بند من البيانات املالية يف شكل منحىن بياين
 للشركة رسم بياني للوضع النقدي :8الشكل 

 

 
 REVORبرنامج  المصدر:

 .تحديد المخاطرالمطلب الثاني: 
ووفقا لنهج املراجعة اجلديد الذي يقوم على املقاربة باملخاطر، حيث  310وذلك متاشيا مع املعيار الدويل للتدقيق 

 :يتم التمييز بني نوعني من املخاطر
 لطبيعة نشاطهااليت ختتلف من شركة إىل أخرى، تبعا  المخاطر الكامنة: -أ

وهذا من خالل  .هي خماطر املصادقة على حسابات تتضمن أخطاء جوهرية المخاطر المتعلقة بالرقابة: -ب 
استبيان يأشر من قبل املدقق باالعتماد على إجابات مسريي الشركة، للوصول إىل مستوى املخاطر ممثلة بعالمة 

 :، وفيما يلي النوافذ املعروضة من قبل البنامج22من 
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 مخاطر الرقابةو  المخاطر الكامنة نافذة :9الشكل 

 
 

 
 REVORبرنامج  المصدر:

 :على النحو التايل 242ومن املمكن أيضا تقدير خطر الغش الذي يدعو إليه املعيار الدويل للتدقيق 
 .241نافذة استعمال المعيار  :01الشكل 

 
 REVORبرنامج  المصدر:
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  .شروط المهمة االتفاق علىالمطلب الثالث: 
طلبات مجيع مت غطي، الذي يعطي تفصيل رسالة املهمة، يضع البنامج منوذجا ي212واستنادا إىل املعيار الدويل 

 .املعيار
ذا هبو هذه الرسالة هي وثيقة جيب أن يتم قبوهلا وتوقيعها بشكل مشرتك من قبل املدقق اخلارجي وإدارة الشركة، 

القدمي  وقبل مع التوقيع تظهر يف اجلزء السفلي من العقد النموذجي، وهذا تعويضا للقرارهو اتفاق، وعبارة قرأ فاملعىن 
 .الذي سيبدأ باإللتغاء تدرجييا مع صدور املعايري اجلزائرية SPM  /1224/  123رقم  الذي كان ساري املفعول

ليه ، بل يتم التفاوض عحيرتم حقيقة أنه اتفاق، والذي ال يكون من جانب واحد Word شكل على طبيعة امللف
مشاركة مع صاحب الشركة، وهذا األخري ميكن أن يطلب من املدقق إزالة بنود أو تغيريها أو إضافة أخرى، ويف هذه 
احلالة جيب على املدقق أن يقيس تأثري هذه التغيريات على جمريات مهمته، وجيب أن يضمن احرتام الشروط املسبقة 

 .مشروعيتها، خاصة عندما يتعلق األمر مبراجعة قانونية ألداء مهمته واليت تعتب أساس
ويشري املعيار إىل املراجع، والذي يعين من جهة، املراجع القانوين يف مهامه املدعوة فحص الضمان املعقول، ومن 

لنتائج اناحية أخرى املراجع التعاقدي يف مهام املراجعة احملدودة، والفرق بني املهمتني أن األدوات هي نفسها ولكن 
 .ختتلف

 :المتطلبات المسبقة لمهمة التدقيق -0
اصة بالنسبة ملهام خ النظام احملاسيب املايل هو املرجعفي اجلزائر فاحملاسيب الذي سيتم تطبيقه مقبول،  املرجعن أ -

: مثل ياتنسخاصة بالشركات املتعددة اجل هناك معايري أخرىأما فيما خيص التدقيق التعاقدي ف، املراجعة القانونية
 US مبادئ احملاسبة املقبولة عموما يف الواليات املتحدة، IAS/IFRS التقرير املايلللمحاسبة و املعايري الدولية 
GAAP  املؤسسات العموميةأو املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت تطبقها.IPSAS  

 .املهمة تعرتف اإلدارة وتفهم وتقبل شروط -
 .وضع نظام رقابة داخلية فعال ورةتعي ضر اإلدارة  -
 .املهمة اإلجراءات الرقابية الالزمة إلمتاملن تفرض اإلدارة أي حدود أو قيود على  -
 المصطلحات الرئيسية )محتويات رسالة المهمة( -2
 :هدف ونطاق مراجعة البيانات املالية -
بعد عدم اكتشاف وهذا ال يست ات اليت أخذها،تقتصر مسؤولية املدقق على النتائج املتوصل إليها من خالل العين -

 .وهلذا السبب فإن رأيه فهو ضمان معقول وليس مطلقا .األخطاء أو االحتيال يف البيانات املالية
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جيب على اإلدارة أن تقدم إقرارات خطية، ويتم إعداد البيانات املالية وعرضها حتت مسؤوليتهم والتصريح بضرورة  -
 .ة فعال داخل الشركةوجود نظام رقابة داخلي

ميكن أن يكون هناك خباء أو أشخاص آخرين يتدخلون مع مدقق احلسابات الذي ليس من الضروري أن يكون  -
 (وغريها امليكانيكمتخصصا يف مجيع اجملاالت )تكنولوجيا املعلومات، العقارات، 

 .سبل مهامهمإشراك املدققني الداخليني للشركة إن وجدوا، والذين يدعموهنم يف  ميكن -
 االتصال مبدقق الشركة السالف. ميكن -
 تعديل شروط المهمة: -1

يف عمليات املراجعة املتكررة مثل التدقيق القانوين، تبقى الرسالة األولية هي نفسها، ولكن بالنسبة للحاالت اخلاصة، 
لصغرية مثل حالة الشركة اهناك إمكانية مراجعة شروط عقد االرتباط عندما يكون هناك تغيري يف ظروف الشركة، 

اليت تزدهر وينمو نشاطها بشكل يزيد من اجلهد والوقت املخصص من طرف املدقق يف عمله هبا، الشيء الذي 
يدفع به غالبا إىل إعادة مراجعة أتعابه، لذلك هناك إمكانية إلغاء الرسالة القدمية واستبداهلا بأخرى جديدة أو إضافة 

 عقد تكميلي.
قييد للمهمة، يف حالة مهمة التأكيد احملدودة )التدقيق التعاقدي(، جيب على املدقق استخدام حدسه إذا كان هناك ت

لتقرير ما إذا كان سيتم تغيري شروط خطاب االرتباط وما إذا كان على املدقق مواصلة أو االنسحاب من مهمته، 
 .عتب مانع من املوانع إلبداء الرأيأما يف حالة مهمة التأكيد املعقولة )التدقيق القانوين(، فأي تقييد ي

 وميكن إجيازها فيما يلي: : :خصوصيات أخرى -4
  L’audit conjoint  التدقيق المشترك )محافظة الحسابات المشتركة( -

يكون املدققون ملزمون بتقدمي تقرير مشرتك، حىت لو مل يتفقوا يف عدد من النقاط، جيب عليهم  يف هاته احلالة
ه تقرير ووضع رأي كل واحد منهم مع مبراته، ولكن بالنسبة لرسالة املهمة فإن املعيار يرتك اخليار جلعلتضمينها يف ال

 .مشرتكا أو فرديا لكل مدقق على حدى
وجيب توزيع املهام فيما بينهم سواءا أفقيا )حسب املناطق اجلغرافية( أو عموديا )حسب بنود البيانات املالية( وكذا 

 .مأتعاب كل واحد منه
 لنظام الرقابة الداخلية: وليالتقييم األ المبحث الثاني: 

  .البنامج يعطي اإلمكانية لتقييم كل دورة عن طريق استبيان من خالل إعطاء التقييم التلقائي يف هناية املطاف
  :مهمة الجرد الماديالمبحث الثالث: 

 :البامجهذا يتم دمج براجميات أخرى يف  
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 Fun compta  احملاسبة: برامج. 
 Fun immo برنامج تسيري التثبيتات :. 

وهذان البناجمان باإلضافة إىل التسجيل باملبالغ، يتيحان إمكانية التسجيل بالكميات أيضا، ومن مث يف هناية مهمة 
فروقات لاجلرد املادي، ال يتعني على املدقق إال أن يدخل الكميات الفعلية على البامج واملقاربة تتم تلقائيا مبزة ا

 ليتم البحث عن أسباهبا.
 :مراجعة الحساباتالمبحث الرابع: 

من قبل  1551مت دمج اختبارا رياضيا للبنامج يستند إىل قانون بنفورد، وقد نوقش هذا القانون ألول مرة يف عام 
رات تفضيلية اعامل الفلك األمريكي سيمون نيوكومب، يف مقال يف اجمللة األمريكية للرياضيات، بعد أن الحظ تكر 

، هذا االستعمال 1253وقد الحظ أيضا فرانك بنفورد، يف عام  .على الصفحات األوىل من جداول اللوغاريتم
غري املتكافئ، وتوصل إىل نفس النتائج بعد إدراج عشرات اآلالف من البيانات )أطوال األهنار وأسعار سوق األوراق 

 (املالية إخل...
قام أربعة اقتصاديني أملان، برنارد روش، ماكس غوتس، جرينوت براهلر وستيفان  ،2211ويف دراسة نشرت يف عام 

 إجنل بفحص قانون بنفورد بشأن البيانات احملاسبية اليت تنتجها الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، فتبني أن اليونان
عهد اإلحصائي ر حتقيقا ضد رئيس املهي البلد األورويب الذي يسري بعيدا عن توقعات قانون بنفورد، األمر الذي أثا

اليوناين )إلستات( واثنني من معاونيه، حيث رفعت دعوى قضائية ضده فيما بعد بتهمة "اإلدالء بشهادات كاذبة 
 .خبصوص حسابات الدولة" ومت كشف النقاب عن التالعب باحلسابات احلكومية لليونان

، ومت وضعها ألن 020دات اخلارجية، متاشيا مع املعيار الدويل وباإلضافة إىل ذلك، فإنه حيوي روابط لرسالة للتأكي
 .املعلومات اخلارجية هلا قيمة إثباتية أكثر من تلك الداخلية

ته الطريقة يف مطالبة طرف ثالث مبعلومات مستهدفة حول املؤسسة وهذا للتأكد من موثوقية ومالءمة اوتتمثل ه
وافقة الشركة حمل التدقيق مباجلهة اخلارجية تم إرساهلا من قبل املدقق مباشرة إىل املعلومات الواردة يف البيانات املالية، وي

 .ويتم إرسال الردود مباشرة إىل املدقق دون أي وسيط
 :اتهناك نوعان من التأكيد

 .حيث ينتظر املدقق ردا من الطرف الثالث يف مجيع احلاالت تأكيد صريح: -0
م دا فقط يف حالة االختالف مع بيانات الشركة حتت التدقيق، لذلك عدحيث ينتظر املدقق ر  تأكيد الضمني: -2

 .الرد هو تأكيد يف حد ذاته
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وتستخدم هذه الطريقة لتقليل الردود اليت يتعني معاجلتها من قبل املدقق، وهو أمر قد يكون مستحيال يف حالة وجود 
 .أعداد كبرية من حسابات الغري

 :رفض اإلدارة -1

ادف املدقق معارضة من قبل اإلدارة حيث ترفض أن يلجأ إىل التأكيدات اخلارجية، حبساسية ويف بعض األحيان، يص
 .، وبالتايل يستوجب على املدقق أن يلجأ إىل إجراءات بديلة لتغطية هذا النقصاحياهتالالتعدي على ص

 :استغالل النتائج -4

إما -آلخر رأى أهنا غري موثوقة لسبب أوبعد مجع اإلجابات، ينتقل املدقق لتقييم مدى موثوقية اإلجابات، إذا 
أن املرسل إليه غري مؤهل لإلجابة أو ليس لديه اجلواب الصحيح أو مشكلة تتعلق بسالمة اإلرسال الذي مير عب 

 .جيب عليه أن يلجأ إلجراءات إضافية -مسلك آخر
ا املعيار الدويل ، واليت يتطلبهقحمل التدقي خطية من إدارة الشركة إقراراتحباجة إىل احلصول على  كما أن املدقق

للحصول على ضمانات بشأن إعداد البيانات املالية حتت مسؤولية إدارهتا ووفقا ملرجع مقبول وهذا ، 052للتدقيق: 
 .وهو النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر، وأهنا شاملة

ة على ات املكتوبة، لالستجابوأيضا، لتعزيز األدلة األخرى املتحصل عليها من مصادر أخرى مع هذه البيان
 .النحو املناسب

 :ومن بني هذه البيانات املكتوبة
 .إرسال مجيع نقاط ضعف الرقابة الداخلية  -
 .املنازعات والتقاضي مع الغري -
 .اإلفصاح عن نفس املعلومات احملاسبية واملالية املقدمة للمسامهني -
وقعها تحىت  دارةوجه إىل اإلوتيفها وطباعتها يف شكل ورقي بتكي ميكن القيامقدم البنامج منوذج لكل عنصر، ي
 .ا إليناهتعادإو 

وفقا للمعيار، يف حالة غياب التصريح أو تصريح غري مقنع، أين تكون لدينا شكوك، جيب إجراء مزيد من التحقيقات 
 .للحصول على أدلة أخرى

 :استعمال العينات -5

قصائية من خالل أخذ عينة ودراستها للوصول إىل استنتاجات مث وتستند مهمة التدقيق إىل الدراسة االست      
 .تعمم على اجملتمع
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هو أخذ العينات العشوائية، ولكن لسوء احلظ فإنه ال يتم تطبيقه يف  032من بني متطلبات املعيار الدويل للتدقيق 
بلغ، حسابات أخرى )أمهية املمعظم مهام التدقيق ألن التدقيق هو بشكل تلقائي أمام حسه، بالرتكيز على نقطة أو 

 .الغري املشكوك فيهم أو دورة معينة(، ولكن هذا ال جيعلها عشوائية حقا
هذا البنامج يعطي إمكانية سحب عينات عشوائية ، فبمجرد إعطائه عدد وحدات العينة وجمتمع الدراسة )جمموعة 

ار ذلك عشوائية بأمت معىن الكلمة، إىل حد تكر من القيود احملاسبية، حساب العمالء، موردين ...إخل، يعطينا عينة 
 .مرات لنفس اجملتمع ويف كل مرة نتحصل على عينة خمتلفة 15

 إعداد تقرير محافظة الحسابات:المبحث الخامس: 
من خالل مجيع اخلطوات السابقة ونوافذ االستجواب اإلضافية اليت يتم عرضها يف املرحلة األخرية، حييل البنامج 

حظات الشمولية واالستنتاجات املستخرجة إىل النماذج املقرتحة للتقارير النهائية وفقا للمعيار الدويل مجيع املال
 .، جيب على املدقق فقط إعادة قراءة التقرير وتعديل ما جيب تغيريه722

 .711ستعمال المعيار ال 0 نافذةال :00الشكل 
 

 
 REVORبرنامج  المصدر:

ري مت تصميمها بافرتاض أن املدقق يتدخل للمصادقة على احلسابات وليس البحث ته املعاياوجيب اإلشارة، أن ه
 .عن سبب لرفضها

 :وبالنسبة ملهمات املراجعة القانونية، البنامج مكيف حسب السياق اجلزائري الذي ينص على ثالثة أنواع من التقارير
 .لتحفظ: الرأي غري املعدل مع ا722يسمى حسب املعيار  المصادقة بتحفظ: -0
 .الرأي غري املعدل من دون حتفظالمصادقة من دون تحفظ:  -2
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 .الرأي املعدلعدم المصادقة:  -1
ينص على منوذج رابع يدعى عدم القدرة على صياغة رأي بشأن البيانات  722ويف حني أن املعيار الدويل للتدقيق 

 .املالية، ويتم ذلك يف حالة نقص املعلومات أو العوائق
 .711الستعمال المعيار  2النافذة  :02الشكل 

 

 
 

 REVORبرنامج  المصدر:

 
، جيب على املراجع أن يأخذ بعني االعتبار األحداث الالحقة لتاريخ 560يف هناية املهمة، وأحيانا للتوافق مع املعيار

 امليزانية يف مهمته ويف تقريره فيما بعد.
ابات ث إجيابية أو سلبية اليت حتدث بني تاريخ إغالق احلسويعرف األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية بأهنا أحدا

وتاريخ املصادقة عليها اليت ميكن أن يكون هلا تأثريات هامة على مبالغ القوائم املالية، على املعلومات املقدمة يف 
 .072امللحق)القائمة املالية اخلامسة( أو ما ميس مبدأ االستمرارية املعاجل بواسطة املعيار 

ا على مستوى الداللة غري احملدد، ويبقى وفقا لتقدير املدقق، ولكن للحفاظ على نزاهة وموضوعية املدقق، اعتماد
 .يوفر البنامج استبيان إلجياد عتبة للداللة
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 .561نافذة استعمال المعيار  :01الشكل 
 

 
 REVORبرنامج  المصدر:

 
 :الخالصة

أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مربح للغاية يف مهمات ته احلالة العملية، نستنتج افمن خالل ه
 :، وال سيما يفمقارنة بالطريقة اليدوية التدقيق

 142وايل ته املهمة كان حاالتقليل من األخطاء احلسابية ومن وقت املهمة، حىت أن الوقت الذي مت قضاؤه يف ه -
الشركة ومعلومات مكتب التدقيق، واليت ميكن أن تدخر  ساعات وحدها إلدخال بيانات 0ساعة يف حني أخذنا 

ساعة، مما يعين أنه يقلل من  126وعالوة على ذلك، يف املهمة الكالسيكية يستغرق حوايل  .يف املهام املتكررة
 .٪27,55وقت املهمة إىل 

 .توحيد إجراءات وتقارير التدقيق -
 .دقيقن خالل إضفاء الطابع األوتوماتيكي على عمليات التزيادة مستوى احلياد واملوضوعية للمدقق يف مهمته م -
 .تطبيق املعايري الدولية للتدقيق تسهيل  -

َعنيَـرَةُ 
 :وأخريا، وفيما يلي بعض التوصيات للمجلس الوطين للمحاسبة، ال سيما جلنة امل

والذي يعرف  222 املعيار رياحرتام الرتتيب التسلسلي يف البدء بتبين املعايري الدولية للتدقيق، حيث نالحظ تأخ -
باسم معيار املعايري، والذي حيتوي على اإلطار املفاهيمي جلميع املعايري مع التعاريف واملفردات الضرورية لفهم املعايري 

 .األخرى ألهنا كلها تشري إليه من خالل اإلحاالت، على الرغم من أنه أطول وأصعب معيار
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 .اجملال، وال سيما األساتذة الباحثني واملهنيني يف وضع املعايريإشراك املتخصصني املهتمني يف هذا  -
نشر املسودة األولية للمعايري عب اإلنرتنت وفتح الباب للجمهور املهتم باجملال لإلدالء مبالحظاهتم وأخذها بعني  -

 .االعتبار يف النسخة النهائية
 وضع تاريخ سريان للمعايري اجلزائرية إلعطائها قيمة أكب. -

إصدار نص قانوين باعتماد معايري التدقيق اجلزائرية مبجرد االنتهاء من إعدادها وإلغاء مجيع النصوص األخرى   -
 .اليت حتكم مهنة التدقيق

 



 

288 
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لقد حاولنا من خالل حبثنا حول موضوع دور تكنولوجيا املعلومات يف تطبيق املعايري الدولية للتدقيق يف اجلزائر,       
ة إشكالية البحث واليت تدور حول إبراز أمهية استعمال البامج اآللية يف مهام التدقيق, حيث قمنا بتطرق إىل معاجل

أهم املفاهيم العامة والتارخيية حول التدقيق وتكنولوجيا املعلومات والربط بينهما, واملنظمات املهنية الدولية اليت 
, وقمنا بتخليص أهم ما جاء يف فقرات كل معيار مث ISAيق الدولية تشرف على املهنة, مث انتقلنا إىل معايري التدق

نامج انتقلنا إىل الدراسة التطبيقة واليت تبز خطوات مهمة التدقيق القانونية بالطريقة التقليدية مث إعادهتا باالستعانة بب 
ملهنة واملراسيم التنفيذية اليت املتعلق با 10/01آيل معد حسب التشريعات اجلزائرية اجلديدة اليت جاء هبا القانون 

جاءت بعده إضافة إىل نصوص مواد القانون التجاري اليت جاءت يف هذا الصدد وإىل أهم األمور اليت جاءت هبا 
 املعايري الدولية للتدقيق. 

 :الدراسةنتائج 
 أهم ما توصلنا إليه هو اإلجابة على إشكالية البحث:

يها للتطبيق على مهام املراجعة القانونية يف اجلزائر على األقل أغلب ما جاء ف إن املعايري الدولية للتدقيق قابلة - 
، حيث أصدر االحتاد يف PMCوخاصة مع االعتبارات اخلاصة اليت أولتها املعايري للمكاتب الصغرية واملتوسطة

 صغرية واملتوسطة.لالطبعة الثالثة من دليل تطبيق املعايري الدولية للتدقيق اخلاصة باملؤسسات ا 10/11/2011
 )طيلة السنة(. إن املراجعة القانونية يف اجلزائر هي عبارة عن مهمة كاملة ودائمة-  

إن التشريعات اجلديدة اليت جاءت حول موضوع التدقيق هي حتمية فرضها الواقع عقب تبين النظام احملاسيب -  
 .2010سنة  SCFاملايل 

ساعات فقط إلدخال بيانات الشركة وباإلضافة إىل  2ملهمة، منها ساعة فقط هلذه ا 903مت تقضية حوايل  -  
وعالوة على ذلك، يف مهمة الكالسيكية  .معلومات مكتب التدقيق، وهو األمر الذي ميكن كسبها يف املهام الالحقة

  يف القوائم اإلعالنية( ٪32) ٪27.00ساعة حىت أنه يقلل من وقت املهمة إىل  917يستغرق حوايل 
إىل كل مرحلة أو  دققاملالبنامج يأخذ بعني االعتبار تقريبا كافة املعايري الدولية للمراجعة، وجيلب انتباه هذا   -

 . وال يعطيه إمكانية اختتام املهمة دون استيفاء كل املعايري ،خطوة متليها املعايري الدولية للمراجعة
 :وصلنا إىل هذه النتائجتهذه احلاالت العملية ن خالل م  

 .خاصة مبا يتعلق جبودة العملة يف التدقيق استخدام تكنولوجيا املعلومات فعالة للغاي -
 .ذلك تكلفة املهمة، اختصار الوقت املخصص للمهمة -
 .من خالل املداخل املختلفة للتدقيق االكرتوين املعايري الدولية للمراجعةتسهيل تطبيق  -
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 .عملية التدقيق خاصة قانون بنفوردنظريات رياضية عاملية على تطبيق  -
 توحيد إجراءات وخمرجات التدقيق)التقرير(. -
 .تطبيق كل املعايري الدولية للمراجعة -
حماوالت مع نتائج خمتلفة  15أخذ العينات العشوائية ) حياد وموضوعية املدقق يف مهمته: على سبيل املثال -

 متاما(

  التوصيات:
من خالل دراستنا هلذا املوضوع، متكنا من اخلروج جبملة من التوصيات واالقرتاحات اليت نرى أهنا ضرورية          

 من أجل حتسن جودة مهمة حمافظ احلسابات يف اجلزائر مستقبال وهي كتايل: 
راجعة القانونية وتطورها تعتب أحد املعايري اليت يقاس هبا مدى تقدم الدول، فكما أشرنا أنه إن مهمة امل -

الذي يصدره منتدى االقتصاد العاملي، فإن تريب  2216/2217حسب تقرير التنافسية العاملي األخري 
يف محاية  122ركز يف قوة معايري املراجعة وإعداد التقرير، وحتتل امل 130دولة هو  135اجلزائر من بني 

مصاحل املسامهني الصغار، وبالتايل فهذا اجملال ال جيب إغفاله بل جيب أخده من ضمن األولويات وهذا 
من خالل وضع خطة متكاملة لتبين املعايري الدولية للتدقيق عن طريق الرتكيز على التكوين والتدريب سواء 

م تدريب ستفادهتم من خبة القدماء إضافة إىل إعطائهللمهنني القدماء لتحسن مهارهتم واملرتبصني اجلدد ال
 فعال ومتكامل، إضافة إىل كون مهنة التدقيق القانوين هلا تأثري كبري على املتابعة واإلشراف يف جتسيد تطبيق

 النظام احملاسيب املايل.

، فيجب العمل على ل تعيقهب يف اجلزائر ال تساعد على تبين املعايري الدولية للتدقيقاحلالية إن بيئة التدقيق  -
املساعد وخنص بذكر السوق املايل )البورصة( وهذا ما يوصل الثقافة املالية للمجتمع  الظروفتوفري 

واستقطاب رؤوس األموال إىل السوق املايل حىت خيف ضغط املضاربة على سوق العقار والسلع, وبالتايل 
 حتقيق تنمية وتوازن اقتصاديني.

 واملهتمني باجملال مبا يف ذلك األساتذة والباحثني واملهنيني يف وضع املعايري.إشراك املتخصصني  -

االحتكاك بالدول السباقة يف املعايري الدولية واملتقدمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات خاصة تلك اليت تشبه  -
 بيئتها البيئة اجلزائرية لالستفادة من جتارهبا.

 يني لتبادل املعارف واخلبات من خالل امللتقيات واأليام الدراسية.خلق تواصل بني املهنيني واألكادمي -
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، رغم أنه أطول وأصعب معيار، حيث يسمى مبعيار املعايري، والذي حيتوي على ISA 200البدأ باملعيار  -
اإلطار املفاهيمي جلميع املعايري األخرى مع تعاريف املصطلحات الضرورية لفهم املعايري ككل ألن كل 

 معيار. 93رغم إصدار  NAA 200، ويف املقابل ال يوجد معيار منها حيتوي على إحالة له واحد

نشر مسودة للمعايري مبجرد االنتهاء من إعدادها عن طريق اإلنرتنت وفتح الباب ألصحاب االختصاص  -
واملهتمني باجملال مبا يف ذلك األساتذة والباحثني واملهنيني للحصول على مالحظاهتم وأخذها بعني االعتبار 

 يف الصيغة النهائية هلا.

اية السريان للمعايري مثلما يفعل االحتاد الدويل للمحاسبني، وهذا جللب اهتمام املدققني حتديد موعد بد -
 وحتسيسهم بأمهية التكوين املتواصل للبقاء يف املهنة واحملافظة على االعتماد.

كم فرض تطبيق املعايري اجلزائرية للتدقيق مبجرد االنتهاء منها بقانون وإلغاء مجيع النصوص األخرى اليت حت -
املهنة، خاصة مهمات حمافظة احلسابات واليت تعتب إجبارية على كل شركات األموال، حبيث متثل أكثر 

 باملائة من جمموع مهام التدقيق. 22من 

حات االنتقال فيما بعد إىل تبين املعايري الدولية للتدقيق يف حد ذاهتا، وعدم االكتفاء باملعايري اجلزائرية املستو  -
للمعايري واليت صارت متقادمة، وهذا لتوفري الوقت من جهة ومواكبة  3331استندت إىل نسخة منها، واليت 

ايل املعمول على املذا لعدم الوقوع يف نفس خطأ النظام احملاسيب كآخر التعديالت احلاصلة على املعايري، و 
نتاج املعايري  ري املال إلومن جهة أخرى توف .للمعايري الدولية للمحاسبة والتقرير املايل 3332 أساس نسخة

   كل مرة وحتديثها، بدال من االستفادة من النسخة األصلية للمعايري.

 اختبار الفروض:

 توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل اختبار الفروض اليت انطالقنا يف البداية على أساسها وأمهها:

 دوية.ية للتدقيق مقارنة بالطريقة الي/ استعمال تكنولوجيا املعلومات يساعد على تطبيق املعايري الدول1
/ املعايري الدولية للتدقيق تؤدي إىل حتسني خمرجات النظام احملاسيب، وإعطاء ثقة أكب حول هذه القوائم وبالتايل 2

 املساعدة على إصدار قرارات رشيدة.
 حملاسبة./ املعايري املتبعة حاليا من قبل املدقق ال تتماشى مع التغريات اجلديدة يف جمال ا3
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/ اعتماد النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر يؤدي بالضرورة لتبين املعايري الدولية للتدقيق وخاصة يف مهام التدقيق 4
 القانونية.

استعمال تكنولوجيا املعلومات يساعد بشكل كبري على تطبيق املعايري الدولية للتدقيق يف جمملها، وهذا ألن  -
ملدقق من الوصول إىل التقرير دون املرور على كل املراحل املطلوبة يف املعايري عكس الطريقة البنامج اآليل ال ميكن ا

 اليدوية اليت حتتمل نسيان أو جتاوز واحد أو بعض من متطلبات املهمة وهته هي الفرضية األوىل.

رجات النظام احملاسيب سن خمأما خبصوص الفرضية الثانية املتمثلة يف " أن املعايري اجلديدة للتدقيق تؤدي إىل حت -
وإعطاء ثقة اكب حول هاته القوائم املالية، فقد مت اختبها من خالل دراسة املعايري وحتليلها فوجدنا بان احملرك 

لبعض الشركات الكبى، مثل شركة  21الرئيسي لتبنيها كان فضائح الفساد املايل اليت حدثت يف بدايات القرن 
Enron،Word com،Xerox  وMerc  أدى إىل إفالس بعضها بسبب فشل أكب مكاتب التدقيق يف

 Enronبعد فضيحة  Anderson  Arthurالعامل  يف اكتشاف وضعيتها املالية احلقيقية مما أدى إىل اهنيار
 &KPMG،Price Water house" مع Big Fiveأكب املكاتب يف العامل " 0حيث كان من بني 

Coopers،Deloitte&Touche  وErnest&Yong حيث شهدوا بعدل بياناهتا املالية وكوهنا معدة ،
وهذا لتقليل التفاوت  ISAحسب معايري احملاسبة املتعارف عليها. كل هذا أدى إىل اهتمام الكثري من دول العامل بـ

دولة  02يف األداء بني املمارسني يف معظم دول العامل بسبب الشركات متعددة اجلنسيات حيث قامت أكثر من 
معيار جزائري للتدقيق مطابق إىل حد بعيد للمعايري الدولية، إال  12بتبنيها. وما صدور  2212يف منتصف سنة 

دليل على اقرتاب اجلزائر من تبين هاته املعايري بأي وسيلة كانت، وهو ما يثبت أيضا ضمنيا صحة الفرضية الثالثة 
 اسبة من تقدم.بأن املعايري احلالية ال تفي بالغرض مع ما أحرزته احمل

 وأما فيما خيص الفرضية الرابعة "اعتماد النظام احملاسيب املايل يؤدي بالضرورة إىل تبين املعايري الدولية للتدقيق" فتم
كتمهيد للتغري التدرجيي يف   SCFالذي جاء مباشرة بعد تبين  10/01اختبها والتأكد منها من خالل القانون 

، وبعدها 2211، مث تلته املراسيم التنفيذية لسنة 2212ع العاملية ويف نفس السنة جمال التدقيق متاشيا مع األوضا 
وضهور املعايري اجلزائرية للتدقيق،   2217و 2216، وصوال إىل السنتني 2214القرار الوزاري ملعايري التقرير يف سنة 

 كذلك لكون خمرجات النظام احملاسيب هي مدخالت نظام التدقيق.

 مشاكل الدراسة 
من خالل دراستنا هلذا املوضوع تعرضتنا بعض الصعوبات منها قلة املراجع والبحوث اجلامعية يف جمال         

يا اإلعالم يف ذلك، إسهام تكنولوجوال  ،لتدقيق من قبل الدول السائرة يف طريق النمواملعايري الدولية لخطوات تبين 



 الخاتمة

262 
 

ميق للمعايري ناول املعايري الدولية لتدقيق باختصار دون حتليل عحيث أن أغلب املراجع املتوفرة يف ميدان املراجعة تت
وتبسيط املصطلحات، أضف إىل ذلك عدم جاهزية ترمجة إىل اللغة العربية للموقع الرمسي للمجلس الدويل 

 ال.جملونأمل أن يساهم حبثنا هذا يف تدعيم البحث العلمي وإثراء املكتبية اجلزائرية واجلامعية يف هذا ا IFACلتدقيق
 آفــــــــاق البحــــــث 

ة طرحا يتعلق بتصورات مستقبلية بشأن خطوات املراجعة القانوني ،لقد تناولنا من خالل دراستنا للموضوع        
سواءا من خالل الطريقة اليدوية التقليدية أو من خالل الطريقة اآللية اجلديدة من خالل دراسة تطبيقية يف اجلزائر 

كنا ري أننا  غللتدقيق، وذلك ملهمة تدقيق قانونية لشركة ذات مسؤولية حمدودة متوسطة احلجم، يف مكتب صغري 
، ERNEST & YONG أو   KPMGالستفادة من تربص يف أحد املكاتب الدولية يف اجلزائر نطمح ل

عتماده يف اجلانب او  ، واليت متسك مهام املراجعة لكبى الشركات،واليت تعتب من بني أكب أربع مكاتب يف العامل
وحماولة تعميمها ، وبالطرق اآللية املتقدمةالتطبيقي نعرض من خالله جتربتهم ملهمة تدقيق حسب املعايري الدولية 

لبنامج وكذا أخذ دورة تكوينية كاملة حول اعلى كافة مكاتب اخلباء احملاسبني وحمافظي احلسابات يف اجلزائر، 
تقدمة بإذن ونأمل أن يتحقق لنا ذلك يف حبوث مستقبلية ممتيازات اليت مينحها، للتحكم فيه أكثر واستعمال كل اال

 اهلل.
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دهمش نعيم وأبو زور عفاف، الضوابط الرقابية والتدقيق الداخلي في بيئة تكنولوجيا المعلومات،  .92
ان، جامعة الزيتونة األردنية، عمالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ل

 .3332االردن، 

 .9111الجزائر، سنة  SNCدليل التدقيق الصادر عن الشركة الوطنية للمحاسبة  .97

أثر مخاطر استخدام تكنلوجيا المعلومات في المنشآت الخاضعة للتدقيق  ،أبو عطيويرائدة إبراهيم  .94
، -وشركات التدقيق العاملة في قطاع غزة دراسة ميدانية على مكاتب -على جودة عمل المدقق الخارجي

3393. 

، دار 3رزق أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية، الطبعة  .91
 .3392وائل، األردن، 

رشا حمادة، دور مدقق الحسابات في التنبؤ بالفشل المالي للمؤسسة، نشرة المجمع العربي للمحاسبين  .91
 .3332، جانفي92الشهرية، العددالقانونيين 

عينة من دراسة ل، السقا زياد هاشم يحيى، استخدام تقنيات المعلومات في نظم المعلومات المحاسبية .33
 .3337، جامعة الموصل (رسالة دكتوراه) الشركات العراقية

 استخدام–بحث بقسم المحاسبة بالجامعة اإلسالمية في غزة ، سالم إسماعيل محمد أبو شوارب .39
 .3393 عينات في التدقيقال

 –  ISAمكانة النظام المحاسبي المالي في ظل المعايير -سيد محمد، بوعرار أحمد شمس الدين .33
 جامعة البليدة. -3399ديسمبر  90 -92الملتقى الدولي حول المحاسبة والتدقيق في 

ام عملية متأثير تطبيق مدققي الحسابات ألساليب تكنولوجيا المعلومات على اتشاهد العردون،  .32
 .3399، التدقيق اإللكتروني في األردن
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صديقي مسعود، نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية،  .30
 .2004أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

الطائي انعام عبد الجبار سلطان، توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت في تصميم نظام معلومات  .32
 .3393ارد البشرية المستندة على الشبكة، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، القاهرة.المو 

طاهر شارف يوسف القشي، مدى فعالية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية  .37
 ،والموثوقية في ظل التجارة اإللكترونية، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن

2003. 

عبد الرحمن إبراهيم الحميد، المحاسبة والمراجعة بين االعتقادات الخاطئة والواقع، الصحيفة  .34
 .2912، العدد 33/93/3334االقتصادية االلكترونية، كتاب االقتصاد، 

عبد اهلل خالد أمين، أحمد مهند، التقنيات االلكترونية المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات  .31
يرها على فعالية عملية التدقيق من وجهة نظر المحاسبين القانونيين األردنيين، جامعة العلوم المالية ومدى تأث

 .3399والمصرفية، عمان، األردن، 

العبيدي فاطمة، مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة وأثرها على فاعلية عملية  .31
 .3393ق األوسط، األردن، التدقيق في األردن، رسالة ماجستير، جامعة الشر 

عطا اهلل احمد الحسبان، مدى تعامل مدققي انظمة تكنولوجيا المعلومات بمعايير التدقيق الدولية  .23
الخاصة ببيئة انظمة المعلومات للمحافظة على امن وسرية المعلومات في البنوك التجارية األردنية، مجلة 

 .3390، جامعة اربد االهلية، أ 33كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد 

مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة وأثرها على فاعلية  فاطمة ناجي العبيدي، .29
 .3393، عملية التدقيق في األردن

أهمية تكنولوجيا المعلومات في ضبط جودة التدقيق ومعوقات  ،المطيري فيصل دبيان عوض .23
 .3393، ات في دولة الكويتاستخدامها من وجهة نظر مدققي الحساب

 .9111الجزائر، سنة  SNCقائمة االستبيانات الصادرة عن الشركة الوطنية للمحاسبة  .22

دراسة ميدانية في  أثر مخاطر استخدام التكنولوجيا في جودة عمل المدقق الخارجي، كريمة الجوهر .20
لعدد الثاني ا –المجلد العاشر  – مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، بعض مكاتب التدقيق األردنية

3393. 
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، مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة األخضرلقليطي  .22
 . 2009باتنة، 

لمنيعي خديجة، تقرير المراجعة الخارجية في ضل المعايير الدولية، رسالة ماجستير، جامعة باتنة،  .27
2009 . 

ا للعلوم المالية واإلدارية، المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة مدونة صالح محمد القر  .24
 "األنتوساي" .

في ظل  233المطارنة غسان، مدى التزام مدققي الحسابات األردنيين بمعيار التدقيق الدولي رقم  .21
 .3399مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العملية،  -دراسة ميدانية-التدقيق االلكتروني 

- الصناعية المؤسسات في المادية االحتياجات حساب في المعلومات نظام دور- يحياوي مفيدة .د.أ .21

دارية اقتصادية أبحاث مجلة- بسكرة الكوابل صناعة مؤسسة حالة دراسة  – الثاني العدد-بسكرة لجامعة وا 

 .3334ديسمبر

 .جامعة البليدة -2011ديسمبر  14 -13الملتقى الدولي حول المحاسبة والتدقيق في  .03

أثر استخدام أساليب المعالجة اإللكترونية للبيانات على زيادة فعالية  ،الخالدي ناهض نمر محمد .09
دراسة تطبيقية على مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع  -أداء مكاتب تدقيق الحسابات العاملة بقطاع غزة 

 .3392-غزة

كاتب دراسة ميدانية على م -خدمة التدقيق سمور، دور التدقيق اإللكتروني في تحسين جودة  نبيل .03
 .3390 - تدقيق الحسابات في قطاع غزة

 

 :القوانين والجرائد الرسمية 
المديرية العامة للضرائب، التحديث إلى قانون ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .9
 .3394لية لسنة االم

 ليةاالتحديث إلى قانون الم ،لضرائبالمديرية العامة ل، قانون الرسم على القيمة المضافة .3
 .3394 لسنة

 33، المؤرخة في 07في الجريدة الرسمية رقم  11/32إلى غاية  11/24المراسيم التنفيذية  .2
 .2011 ير فيف
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 .11/07/2010المؤرخة في  42الجريدة الرسمية رقم  10/01القانون  .0

، المرسوم التنفيذي 31/30/3331 المؤرخة في 39الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  .2
 المحدد لشروط وكيفية مسك المحاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي.

، قرار تحديد 32/32/3331 المؤرخة في 91الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  .7
 قواعد التقييم المحاسبي ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها.

، المرسوم التنفيذي 31/32/3331 المؤرخة في 34الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  الجريدة .4
 للنظام المحاسبي المالي.

، قانون النظام 31/99/3334 المؤرخة في 40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  .1
 المحاسبي المالي.

بوية، ن الوطني لألشغال التر القانون التجاري بمساعدة المصالح التقنية لوزارة العمل، الديوا .1
2003. 

 .1970قانون المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لسنة  .93
 .01/03/1980المؤرخة في  43الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  .99
 .656، ص:1991لسنة  20الجريدة الرسمية رقم  08-91القانون  .93
قانون أخالقيات مهنة  – 15/04/1996في  المؤرخ 136 – 96المرسوم التنفيذي رقم  .92

 .24الجريدة الرسمية رقم  –المادة الرابعة  –محافظ الحسابات 
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 : 1الملحق

 

 دول أوروبية. 7القوائم المالية لنفس المؤسسة أعدت حسب معايير 
« Olivier Azières » 
 

 الدول

 المؤشرات

المملكة  هولندا إيطاليا فرنسا إسبانيا بلجيكا الدانمرك

 المتحدة

 289 264 243 264 250 274 261 لنتيجة االستغال

 192 140 174 145 131 135 133 التثبيتات غير الملموسة

 431 401 361 401 418 431 298 التثبيتات الملموسة

 522 572 542 587 599 602 482 مجموع األصول

 712 704 751 710 722 726 649 األموال الخاصة

 ℅27 ℅19.9 ℅23.2 ℅21 ℅18.2 ℅18.6 ℅ 20.5 النتيجة / األموال الخاصة

 

 من تنشيط "جراد جمال" خبير محاسب. SCFحول  2007ملتقى علمي بجامعة قسنطينة سنة : المصدر

 

 

 :7 الملحق
 

 حسب المعايير الوطنية و األمريكية لشركات مختلفة. 2000نتيجة سنة 
 "مليون أورو"

 
المعايير األمريكية         المعايير الوطنية 

US GAAP 

 فرقال

Alcatel 1.3 - 0.5 - 1.8 
Alstom 0.2 - 1.3 - 1.5 

Deutchetelecom 5.9 9.2 3.3 
France Telecom 3.6 5.1 1.5 

Galaxosmithkline 6.8 - 8.5 - 15.3 
Vodafone - 16.0 - 11.6 4.4 

 
 نفس المصدر السابق
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 تقرير المدقق المستقل :3الملحق 

 ( ...) المرسل اليه  
ميزانية العمومية والتي تشمل ال "أ ب ج"لشركة لل البيانات المالية: لقد قمنا بتدقيق البيانات المرافقة تقرير حو  -

وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية ، X339/ 12/ 31كما في 
 األخرى.ة وملخص للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيري ،عندئذ

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية: إن اإلدارة مسئولة عن إعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية وفقا 
ة وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلي ،للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

الخالية من األخطاء الجوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ واختيار  الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية
وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف مسؤولية المدقق: إن 
مسؤولياتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية بناء على تدقيقنا وقد قمنا بإجراء التدقيق وفقا لمعايير 

دقيق للحصول وأن نخطط ونجري الت ،ن نمتثل لمتطلبات أخالقيات المهنةأوهذه المعايير تتطلب  ،دقيق الدوليةالت
 ذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية.إعلى تأكيد معقول فيما 

وتعتمد  ،ماليةالفصاح في البيانات يتضمن التدقيق أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق بشان المبالغ واإل
سواء  ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ،اإلجراءات المختارة على حكم المدقق

وعند إجراء هذه التقييمات للمخاطر فإن على المدقق اعتبار الرقابة الداخلية الخاصة  ،بسبب الغش أو الخطأ
مالية من اجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظروف بإعداد المنشأة وعرضها العادل للبيانات ال

ولكن ليس لغرض أبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة. يشمل التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات 
 الية.موكذلك تقييما للعرض الشامل للبيانات ال ،المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات التي أجرتها اإلدارة

 دلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا الخاص بالتدقيق.أ نأننا نعتقد إ
)أو تعرض بعدالة في جميع النواحي الجوهرية(  الرأي: في رأينا أن البيانات المالية تعطي رأيا صحيحا وعادال

المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في وأداءها  12/201X/ 31كما في  "أ ب ج"لشركة لالمركز المالي 
 ذلك التاريخ حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى: )يختلف شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق اعتمادا 
 ر المالية( على طبيعة مسؤوليات المدقق األخرى الخاصة بإعداد التقاري

 توقيع المدقق 
 التاريخ .....................

 عنوان المدقق ..........................
 -بتصرف -9112جويلية  -المعايير الدولية للتدقيق-إصدارات اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق : المصدر
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 سلم أتعاب محافظ الحسابات. :4 الملحق
 دج. 500الساعات في معدل الساعات بمبلغ  )*( يحصل عليها بضرب عدد

 

 

 

 .90/39/2007الصادرة في  30الجريدة الرسمية رقم : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبلغ اإلجمالي الخام من الموازنة السنوية                   )  العدد العادي لساعات العمل األتعاب حسب كيلو دج )*(

 وعائدات االستغالل( هااالستثمارات غير المعاد تقويم
 .مليون دج 50حتى أقل من  160إلى أقل من  80من 80إلى أقل من  40من
 .مليون دج 100إلى أقل من  50من  240إلى أقل من  160من 120إلى أقل من  80من
 .مليون دج 200إلى أقل من  100من  340إلى أقل من  240من 170إلى أقل من  120من
 .مليون دج 400إلى أقل من  200من  460إلى أقل من  340من 230إلى أقل من  170من
 .مليون دج 800إلى أقل من  400من  600إلى أقل من  460من 300إلى أقل من  230من
 .مليون دج 1.600إلى أقل من  800من 760إلى أقل من  600من 380إلى أقل من  300من
 .مليون دج 3.200إلى أقل من  1.600من  1.030إلى أقل من  760من 515إلى أقل من  380من
 .مليون دج 6.400إلى أقل من  3.200من  1.400إلى أقل من  1.030من  700إلى أقل من  515من
 .مليون دج 12.800إلى أقل من  6.400من  1.800إلى أقل من  1.400من  900إلى أقل من  700من
 .مليون دج 25.600ى أقل من إل 12.800من  2.400إلى أقل من  1.800من  1.200إلى أقل من  900من

ساعة نسبة  2.400مليون دج يضاف إلى  25.600أكثر من .ساعة 4.500حد أقصى 2.250حد أقصى

مليون دج  5.000ساعة لكل حصة إضافية ب  48أي  ℅2

 .ساعة 4.500حتى الحد األقصى 
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 :10-01والقانون  10-10االختالفات بين القانون  - :5 الملحق
 81-18القانون  80-11القانون  معيار التفرقة

من حيث التعريف 
الخاص بالمدقق 

 القانوني 

هو كل شخص يمارس عادة باسمه الخاص وتحت 
مسؤوليته مهنة تنظيم المحاسبة والحسابات من كل نوع 

امتها وتحليلها لدى المؤسسات والشركات وفحصها واستق
التجارية أو المدنية في الحاالت التي نص عليها القانون 

 بهذه المهمة للقيام بصفة تعاقدية 

هو كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت 
مسؤولياته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات 

 .يع المعمول بهوالهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشر 

من حيث المهام 
التي يضطلع بها 

 محافظ الحسابات

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي -
 مطابقة لنتائج السنة المنصرمة.

يفحص صحة الحسابات السنوية ومدى مطابقتها -
 للمعلومات المبنية في تقرير التسيير.

رقلة ع يعلم المسيرين بكل نقص قد يكتشفه والذي يمكنه-
 استمرار استغالل المؤسسة.

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي مطابقة -
 لنتائج السنة المنصرمة.

يفحص صحة الحسابات السنوية ومدى مطابقتها للمعلومات -
 المبنية في تقرير التسيير.

يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية -
 ن مجلس اإلدارة ومجلس المديرين أو المسير.المصادق عليها م

يقدر شروط إبرام االتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات -
 أو الهيئات التابعة لها.

يعلم المسيرين بكل نقص قد يكتشفه والذي يمكنه عرقلة استمرار -
 استغالل المؤسسة

من حيث شروط 
 التسجيل 

 ة قانونا.توفر اإلجازات والشهادات المشترط-
التسجيل في المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين -

 ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.

أن يكون حائزا الشهادة الجزائرية للمهنة أو شهادة معترف -
 بمعادلتها.

التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في -
 ي جدول المنظمةجدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو ف

 الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
من حيث الهيئة 

 التابعة لها:
كل من الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 
المعتمد تابعون للمنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين 

 ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.

 ،الخبير المحاسب تابع للمصف الوطني للخبراء المحاسبين
ومحافظ الحسابات تابع للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، أما 
 المحاسب المعتمد تابع للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.

من حيث السلطة 
المشرفة على 
المجلس الوطني 

 للمحاسبة:

يوضع المجلس الوطني للمحاسبة تحت سلطة رئاسة 
 الجمهورية

طة الوزير المكلف يوضع المجلس الوطني للمحاسبة تحت سل
 بالمالية أي تابع لوزارة المالية

من حيث االهتمام 
 بالجودة

يتعين على محافظ الحسابات أو مسير شركة أو تجمع محافظي  لم ترد بخصوصه مواد
حسابات، إبالغ لجنة مراقبة النوعية بتعيينه محافظا للحسابات 

( 11عن طريق رسالة موصى عليها في أجل أقصاه خمسة )
 يوماعشر 

من حيث 
 التربصات:

تجري تربصات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات 
والمحاسبين المعتمدين على مستوى المنظمة الوطنية 
للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين 
المعتمدين، حسب الكيفيات المحددة من قبل المجلس 

 الوطني للمحاسبة.

ي على مستوى المصف الوطنتجري تربصات الخبراء المحاسبين 
للخبراء المحاسبين، وتجري تربصات محافظي الحسابات على 
مستوى الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، وتجري تربصات 
المحاسبين المعتمدين على مستوى المنظمة الوطنية للمحاسبين 
المعتمدين، حسب الكيفيات المحددة من قبل المجلس الوطني 

 للمحاسبة.
 14 -13الملتقى الدولي حول المحاسبة والتدقيق في  –  ISAالعنوان: مكانة النظام المحاسبي المالي في ظل المعايير -سيد محمد، أ.بوعرار أحمد شمس الدين داخلة أ.مالمصدر: 

.33ص. جامعة البليدة.-2011ديسمبر 
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 : نموذج لكتاب التكليف: 6الملحق
 :رة العلياإلى مجلس اإلدارة أو الممثل المناسب لإلدا

 كنتم قد طلبتم منا أن نقوم بتدقيق الميزانية العمومية لـ...... 
وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ويسعدنا أن ، كما في............

ل و نؤكد لكم بكتابنا هذا قبولنا وفهمنا لهذا التكليف. وسيكون هدف تدقيقنا هو التعبير عن رأينا ح
 البيانات المالية.

سوف نقوم بإجراء تدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق )أو حسب المعايير الوطنية أو 
الممارسات المناسبة( وتتطلب المعايير الدولية التدقيق هذه قيامنا بتخطيط وانجاز التدقيق لغرض 

 خطاء الجوهرية وسيتضمنالحصول على تأكيدات معقولة حول كون البيانات المالية خالية من األ
التدقيق فحصا، على أساس العينات، لقرائن تؤيد المبالغ واإلفصاح عنها في البيانات التالية كذلك 
يتضمن التدقيق تقييم المبادئ المحاسبية المستخدمة، وأية تقديرات هامة أجريت من قبل اإلدارة 

 إضافة لتقييم طريقة عرض البيانات المالية ككل.
ارية والتحديدات الالزمة ألعمال التدقيق باإلضافة إلى التحديدات بيعة االختالطب بسببو 

الالزمة ألي نظام محاسبي أو نظام للرقابة الداخلية، فال بد أن توجد هناك مخاطر ال يمكن تجنبها 
 واألخطاء الجوهرية التي قد تبقى غير مكتشفة.

نقاط قع أن نزودكم بكتاب مفصل خاص بباإلضافة إلى تقريرنا عن البيانات المالية فإننا نتو 
 حاسبة ونظام الرقابة الداخلية التي قد نالحظها.مالضعف الهامة في نظام ال

صاح المالئم عنها هو من ركم بأن مسؤولية إعداد البيانات المالية بما في ذلك اإلفنذك
واختيار  ة الكافيةدارة الشركة ويتضمن ذلك مسك سجالت حسابية مالئمة والرقابة الداخليإمسؤولية 

تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة عالوة على حماية أصول الشركة. وكجزء من عملنا التدقيقي 
 سوف نطلب من اإلدارة تأكيدا خطيا يتعلق بإقرارات مرتبطة بالتدقيق.

إننا نتطلع إلى التعاون التام مع موظفيكم، ونحن على ثقة بأنهم سوف يقدمون لنا كافة 
 والوثائق والمعلومات األخرى المطلوبة ذات العالقة بأعمال التدقيق. السجالت
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إن أتعابنا، التي سيتم المطالبة بها تبعا لتقدم العمل، سوف تبنى على أساس الوقت الذي 
يصرفه األفراد المعينون للقيام بالمهمة باإلضافة إلى المصاريف المباشرة وتختلف أتعاب الساعة لكل 

 سئوليته وخبرته والمهارة المطلوبة منه.فرد تبعا لدرجة م
إن هذا الكتاب سيبقى ساري المفعول للسنوات القادمة ما لم يتم إنهاؤه أو تعديله أو استبداله 

 بكتاب آخر.
عادة نسخة  هذا الكتاب المرفق، بما يفيد أن هذا الكتاب يتفق مع مفهومكم من نرجو توقيع وا 

 لبيانات المالية.للترتيبات تدقيقنا 
 توقيع ممثل مكتب مدقق الحسابات

 من/ شركة أ ب ج قيد استالمه وقبوله
 )التوقيع(

 االسم والوظيفة
 التاريخ

 

 -بتصرف -9112جويلية  -المعايير الدولية للتدقيق-إصدارات اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق  :المصدر
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 %5المخاطر  تحديد حجم العينة في معاينة الصفات عندما :2 الملحق
 
 
 
 
 
 
 

معدل 
التحريف 
المتوقع 

في 
 المجتمع

 %5مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدا )مخاطر زيادة االعتماد(
 معدالت التحريف المقبول 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

0 149 99 74 59 49 42 36 32 29 14 

0.25 236 157 117 93 78 66 58 51 46 22 

0.50 * 157 117 93 78 66 58 51 46 22 

0.75 * 208 117 93 78 66 58 51 46 22 

1 * * 156 93 78 66 58 51 46 22 

1.25 * * 156 93 78 66 58 51 46 22 

1.50 * * 192 124 103 66 58 51 46 22 

1.75 * * 227 153 103 88 77 51 46 22 

2 * * * 181 127 88 77 68 46 22 

2.25 * * * 208 127 88 77 68 61 22 

2.50 * * * * 150 109 77 68 61 22 

2.75 * * * * 173 109 95 68 61 22 

3 * * * * 195 129 95 84 61 22 

3.25 * * * * * 148 112 84 61 22 

3.50 * * * * * 167 112 84 78 22 

3.75 * * * * * 185 129 100 76 22 

4 * * * * * * 146 100 89 22 

5 * * * * * * * 158 116 30 

6 * * * * * * * * 179 30 

7 * * * * * * * * * 37 
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 %5تقييم نتائج العينة في معاينة الصفات عندما المخاطر : 8الملحق 

ــــــــ
ينــــ

 الع
ـــــم

جــــ
ح

 ة

 %5مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدا )مخاطر زيادة االعتماد(
 المكتشفةعدد التحريفات الفعلية 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 11.3 17.6 * * * * * * * * 
30 9.5 14.9 19.6 * * * * * * * 
35 8.3 12.9 17 * * * * * * * 
40 7.3 11.4 15 18.3 * * * * * * 
45 6.5 10.2 13.4 16.4 19.2 * * * * * 
50 5.9 9.2 12.1 14.8 17.4 19.9 * * * * 
55 5.4 8.4 11.1 13.5 15.9 18.2 * * * * 
60 4.9 7.7 10.2 12.5 14.7 16.8 18.8 * * * 
65 4.6 7.1 9.4 11.5 13.6 15.5 17.4 19.3 * * 
70 4.2 6.6 8.8 10.8 12.6 14.5 16.3 18 19.7 * 
75 4 6.2 8.2 10.1 11.8 13.6 15.2 16.9 18.5 20 

80 3.7 5.8 7.7 9.5 11.1 12.7 14.3 15.9 17.4 18.9 

90 3.3 5.2 6.9 8.4 9.9 11.4 12.8 14.2 15.5 16.8 

100 3 4.7 6.2 7.6 9 10.3 11.5 12.8 14 15.2 

125 2.4 3.8 5 6.1 7.2 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 

150 2 3.2 4.2 5.1 6 6.9 7.8 8.6 9.5 10.3 

200 1.5 2.4 3.2 3.9 4.6 5.2 5.9 6.5 7.2 7.8 
 

 .لثقةمعامل ا: 9الملحق 
 %50 %37 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %1 مخاطر القبول الخاطئ 

 0.70 1.00 1.81 1.39 1.61 1.90 2.31 3.00 4.61 معامل الثقة

 

 .معامل التوسع: 01الملحق 

 %50 %37 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %1 مخاطر القبول الخاطئ 

 1.00 1.15 1.2 1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 معامل التوسع 
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 : نموذج لكتاب إقرار اإلدارة 00الملحق 
    « L’entête » )ترويسة المنشأة(  

 التاريخ          إلى المدقق

نتهية تدقيقكم للبيانات المالية لشركة أ ب ج للسنة المبإن كتاب إقرار اإلدارة هذا المرسل إليكم يتعلق 
ة انات المالية تعبر بصورة حقيقية وعادللغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت البي 201Xديسمبر  31في 

 31/12/201x) تمثل بعدالة من كافة الجوانب الجوهرية( عن المركز المالي لشركة أ ب ج كما في 
ونتائج نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ووفقا لـ )يشار إلى اإلطار المناسب 

 للتقارير المالية(.
اتنا عن إعداد البيانات المالية بشكل عادل ووفقا لـ )يشار إلى اإلطار المناسب إننا نقر بمسؤولي 1

 للتقارير المالية(.

 كما نؤكد حسب أفضل علمنا واعتقادنا، اإلقرارات التالية:

 تدرج هنا اإلقرارات المناسبة للمنشأة مثل هذه اإلقرارات قد تتضمن:

ين الذين لهم دور مهم في النظام لم تحدث أية تجاوزات من قبل اإلدارة أو الموظف -
 المحاسبي ونظام الضبط الداخلي، أو تلك التي لها تأثير هام على البيانات المالية. 

لقد وضعنا تحت تصرفكم جميع السجالت المحاسبية والمستندات المؤيدة لها وكافة  -
 15/04/201Xمحاضر اجتماعات المساهمين ومجلس اإلدارة )أي تلك التي انعقدت في 

 على التوالي(. 30/05/201Xو

 نؤكد اكتمال المعلومات المتوفرة والمتعلقة بهوية األطراف ذات العالقة. -

 إن البيانات المالية خالية من أية أخطاء هامة وأي حذف. -

لقد التزمت الشركة بجميع المتطلبات التعاقدية التي من الممكن أن يكون لها تأثيرا  -
لة عدم االلتزام بها. وال يوجد هناك أي خرق لمتطلبات هاما على البيانات المالية في حا

                                                 
 إذا تطلب األمر يضاف بالنيابة عن مجلس اإلدارة ) أو الهيئة المشابهة(. 1
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السلطات التشريعية مما يؤثر بشكل هام على البيانات المالية في حالة حدوث مثل هذا 
 الخرق.

البنود التي تم تسجيلها بشكل مناسب، وتم اإلفصاح عنها بشكل مالئم في البيانات  اهأدن -
 المالية:

 تها ومعامالتها.هوية األطراف ذات العالقة وأرصد -9

 الخسائر الناتجة عن تعهدات البيع والشراء. -3

 االتفاقيات والخيارات المتعلقة بإعادة شراء أصول سبق بيعها. -2

 األصول المرهونة كضمانات. -0

ال توجد لدينا خطط للتخلي عن خطوط إنتاجية، أو خطط أخرى أو نوايا ستؤدي إلى  -
 خزون بأكثر من صافي القيمة التعويضية.وجود فائض مخزني أو مهمل، ولم يتم تقييم أي م

تمتلك الشركة الملكية القانونية الكاملة ألصولها، وال توجد هناك أية حجوزات أو  -
 في البيانات المالية. xرهونات على أصول الشركة، فيما عدا تلك المشار إليها في اإليضاح 

اإلفصاح  عنها، كما تملقد قمنا بتسجيل كافة االلتزامات الفعلية والمحتملة واإلفصاح  -
 من البيانات المالية عن كافة الضمانات التي قدمناها ألطراف ثالثة. xفي اإليضاح 

من البيانات المالية، ال توجد أحداث  xفيما عدا ........الموضحة في المالحظة  -
قة فالحقة لنهاية الفترة والتي تتطلب تعديال أو إفصاحا في البيانات المالية والمالحظات المر 

 بها.

 ها بمبلغتقد تم تسوي "ش ص ع"شركة البها من قبل  إن ................ المطالب -
والتي ضمنت بالبيانات المالية، وال توجد أية مطالبات أخرى تتعلق بدعاوى  xxx إجمالي قدره

 مرفوعة أو من المتوقع رفعها ضد الشركة.

ة أرصدة تعويضية خاصال توجد أية ترتيبات رسمية أو غير رسمية بشأن تكوين  -
من البيانات المالية فال توجد  xوباستثناء ما ورد باإليضاح  التثبيتاتبحسابات النقدية أو 

 لدينا أية حجوزات أو ترتيبات للديون.
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لقد تم التسجيل واإلفصاح بشكل مالئم في البيانات المالية عن خيارات إعادة شراء  -
المال االحتياطي والضمانات والتحويالت أسهم رأس المال واالتفاقيات وخيارات رأس 

 والمتطلبات األخرى.

............................ 

 المدير التنفيذية الرئيسي

............................ 

 المدير المالي الرئيسي

 

 

 -تصرفب -9112جويلية  -المعايير الدولية للتدقيق-إصدارات اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق  :المصدر
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 : أمـثـلـة لـتـقـارير المـدقـق 07الملحق
 .1 األرقام المتناظرةالمثال )أ(:  

 "تقرير مدقق الحسابات المستقل"

 )االسم المناسب للجهة التي يوجه إليها التقرير(

وبيانات  2011ديسمبر  31كما في  "أ ب ج"لشركة ل 1قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة
خل، والتغيرات في حقوق المساهمين، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، إن هذه الد

ن مسؤولياتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية  البيانات المالية هي من مسؤولية اإلدارة وا 
 بناء على تدقيقنا.

نية المعايير أو الممارسات الوطلقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية )أو يشار إلى 
جراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما  المناسبة( وتستدعي تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وا 
إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري يتضمن التدقيق فحص البيانات الثبوتية للمبالغ 

 مختارة، كما يتضمن تقييم المبادئ المحاسبية واإليضاحات في البيانات المالية على أساس عينات
المتبعة والتقديرات الهامة المعدة من قبل اإلدارة وتقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية، وفي 

 اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساسا معقوال إلبداء الرأي.

الك في تاحتساب االه( المرفق بالبيانات المالية، فإنه لم يتم xكما هو وارد في اإليضاح رقم )
البيانات المالية إن هذه الممارسة في رأينا، ال تتماشى مع القواعد الدولية للمحاسبة )أو المعايير 
الوطنية المناسبة( وأن ذلك ناتج عن قرار اتخذ من قبل اإلدارة في بداية السنة المالية السابقة والذي 

الك تلسنة، ووفقا لطريقة القسط الثابت لالهسبب تحفظا حول البيانات المالية المتعلقة  بتلك ا
 xxxللمعدات، فإن الخسارة السنوية يجب زيادتها بـ  %20للمباني و %5والمعدالت السنوية البالغة 

 .2010في  xxxو  2011في  xxx، وزيادة الخسارة المتراكمة بـ 2010في  xxxو  2011في 
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 ي الفقرة السابقة على البيانات المالية، فإنفي رأينا، وفيما عدا تأثير األمر المشار إليه ف
البيانات المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة ) أو تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية( عن المركز 

ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات  2011ديسمبر  31المالي للشركة كما في 
 (2لتزاما بـ ...) وا (11)التاريخ ووفقا لـ ...

   التاريخ                                                        
 المدقق      

 العنوان

 

 2األرقام المتناظرة المثال )ب(: 

 "تقرير مدقق الحسابات المستقل"

 وجه إليها التقرير(ي)االسم المناسب للجهة التي 
وبيانات الدخل،  2011ديسمبر  31كما في  "أ ب ج"كة لشر ل 3قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة

والتغيرات في حقوق المساهمين، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ إن هذه البيانات المالية 
ن مسؤولياتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء على تدقيقنا.  هي من مسؤولية اإلدارة وا 

ا وفقا لمعايير التدقيق الدولية )أو يشار إلى المعايير أو الممارسات الوطنية لقد تم تدقيقن 
جراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما  المناسبة( وتستدعي تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وا 
إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري يتضمن التدقيق فحص البيانات الثبوتية للمبالغ 

اإليضاحات في البيانات المالية على أساس عينات مختارة، كما يتضمن تقييم المبادئ المحاسبية و 
المتبعة والتقديرات الهامة المعدة من قبل اإلدارة وتقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية، وفي 

 اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساسا معقوال إلبداء الرأي.

 

 

                                                 
 يشار إلى المعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الوطنية المناسبة.)1
 بالرجوع إلى التشريعات أو القوانين المناسبة. 2
 اإلشارة يمكن أن تكون بأرقام الصفحات. 3
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، فإننا لم نتمكن من 2010مدققين لحسابات الشركة قد تم خالل وبالنظر لكون تعييننا ك 
اإلشراف على الجرد الفعلي للبضاعة في بداية تلك الفترة أو الحصول على قناعة تتعلق بكميات تلك 
البضاعة بوسائل أخرى، وبما أن الرصيد االفتتاحي للبضاعة يدخل في تحديد نتيجة األعمال فإننا 

إذا كانت تعديالت لنتيجة األعمال والرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة  لم نستطع أن نحدد فيما
. إن تقريرنا حول البيانات المالية لـ )الفترة( المنتهية )تاريخ الميزانية العمومية( قد 2010ضرورية لـ 

 تم تعديله وفقا لذلك.

دت على نتيجة ، إن وج2010وفي رأينا. وفيما عدا تأثير تعديالت األرقام المتناظرة لـ  
، والتي قد كان من الممكن أن نقرر ضرورتها فيما لو استطعنا 2010األعمال )الفترة( المنتهية في 

اإلشراف على جرد كميات البضاعة االفتتاحية كما في....، فإن البيانات المالية تعبر بصورة حقيقية 
ديسمبر  31لمالي للشركة كما في وعادلة ) أو تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية( عن المركز ا

 (2)والتزاما بـ... (11)لك التاريخ ووفقا لـ ...ذونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية ب 2010

 

                                                                        التاريخ
 المدقق

 العنوان

 

 

 

 

 

 

                                                 
 معايير الدولية للتدقيق أو المعايير الوطنية المناسبة.يشار إلى ال)1
 بالرجوع إلى التشريعات أو القوانين المناسبة. 2
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 :1لية المقارنةالبيانات الماالمثال )ج(: 
 "تقرير مدقق الحسابات المستقل"

 )االسم المناسب للجهة التي توجه إليها التقرير(
وبيانات الدخل،  2011ديسمبر  31كما في  "أ ب ج"لشركة ل 1قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة

ذه البيانات المالية خ إن هوالتغيرات في حقوق المساهمين، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاري
ن مسؤولياتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء على تدقيقنا.  هي من مسؤولية اإلدارة وا 

لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية )أو يشار إلى المعايير أو الممارسات الوطنية  
جراء التدقيق للحصول على تأكيد معقولالمناسبة( وتستدعي تلك المعايير أن نقوم بتخطيط و  فيما  ا 

إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري يتضمن التدقيق فحص البيانات الثبوتية للمبالغ 
واإليضاحات في البيانات المالية على أساس عينات مختارة، كما يتضمن تقييم المبادئ المحاسبية 

ن قبل اإلدارة وتقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية، وفي المتبعة والتقديرات الهامة المعدة م
 اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساسا معقوال إلبداء الرأي.

الك ت( المرفق بالبيانات المالية، فإنه لم يتم احتساب االهxكما هو وارد في اإليضاح رقم ) 
معايير لمعايير الدولية للمحاسبة )أو الفي البيانات المالية. إن هذه الممارسة في رأينا ال تتوافق مع ا

للمباني  %5الك والمعدالت السنوية البالغة تالوطنية المناسبة( واستنادا على طريقة القسط الثابت لاله
، وزيادة 2011في  xxxو  2010في   xxxللمعدات، فإن الخسارة السنوية يجب زيادتها بـ %20و 

 .2011في  xxxو  2010في  xxxالخسارة المتراكمة بـ 
في رأينا، وفيما عدا تأثير األمر المشار إليه في الفقرة السابقة على البيانات المالية، فإن 
البيانات المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة ) أو تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية( عن المركز 

اريخ قدية للسنة المنتهية بذات التونتائج أعمالها وتدفقاتها الن 2011ديسمبر 31المالي للشركة كما في 
 (3) والتزاما بـ ... (12)ووفقا لـ ...

                                                                             التاريخ
 المدقق

 العنوان
 

                                                 
 اإلشارة يمكن أن تكون بأرقام الصفحات. 1
 يشار إلى المعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الوطنية المناسبة.)2
 بالرجوع إلى التشريعات أو القوانين المناسبة. 3
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 :  3 المثال )د(: األرقام المتناظرة

 "تقرير مدقق الحسابات المستقل"

 التي توجه إليها التقرير()االسم المناسب للجهة 

وبيانات  2011ديسمبر 31كما في  "أ ب ج"لشركة ل 1قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة
الدخل، والتغيرات في حقوق المساهمين، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ إن هذه البيانات 

ن مسؤولياتنا هي إ بداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء على المالية هي من مسؤولية اإلدارة وا 
 تدقيقنا.

قد تم تدقيقها من قبل مدقق آخر  2010ديسمبر 31إن البيانات المالية للشركة كما في 
 والذي أبدى فيه رأيا غير متحفظ حول هذه البيانات. 2011مارس 31بتقريره المؤرخ في 

ة أو يشار إلى المعايير أو الممارسات الوطنيلقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية ) 
جراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما  المناسبة( وتستدعي تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وا 
إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري يتضمن التدقيق فحص البيانات الثبوتية للمبالغ 

ى أساس عينات مختارة، كما يتضمن تقييم المبادئ المحاسبية واإليضاحات في البيانات المالية عل
المتبعة والتقديرات الهامة المعدة من قبل اإلدارة وتقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية، وفي 

 اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساسا معقوال إلبداء الرأي.

ة النواحي ) أو تمثل بعدالة من كاففي رأينا، فإن البيانات المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة  
ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية  2111ديسمبر 31الجوهرية( عن المركز المالي للشركة كما في 

 (3) والتزاما بـ ... (22)للسنة المنتهية بذات التاريخ ووفقا لـ ...

         التاريخ                                                               
 المدقق        

 العنوان

                                                 
 ارة يمكن أن تكون بأرقام الصفحات.اإلش 1
 يشار إلى المعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الوطنية المناسبة.))2
 بالرجوع إلى التشريعات أو القوانين المناسبة. 3
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 :2 البيانات المالية المقارنةالمثال )هـ(: 
 "تقرير مدقق الحسابات المستقل"

 )االسم المناسب للجهة التي توجه إليها التقرير(
وبيانات الدخل،  2111ديسمبر 31كما في  "أ ب ج"لشركة ل 1قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة

ة وق المساهمين، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ إن هذه البيانات الماليوالتغيرات في حق
ن مسؤولياتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء على تدقيقنا.  هي من مسؤولية اإلدارة وا 

 قد تم تدقيقها من قبل مدقق آخر 2111ديسمبر 31إن البيانات المالية للشركة كما في 
ا بسبب الخالف حول مدى كفاية والذي أبدى فيه رأيا متحفظ 2111مارس 31بتقريره المؤرخ في 

 .مخصص حسابات القبض المشكوك في تحصيلها
لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير الدولية للتدقيق )أو يشار إلى المعايير أو الممارسات الوطنية  

جراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيالمناسبة( وتستدعي تلك القواعد أن نقوم بتخطي ما ط وا 
إذا كانت البيانات المالية على أساس عينات مختارة، كما يتضمن تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة 
والتقديرات الهامة المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية، وفي اعتقادنا 

 معقوال إلبداء رأينا.أن تدقيقنا يوفر أساسا 
ولم يتم  2111ديسمبر 31إن حسابات القبض المشار إليها أعاله الزالت غير مسددة في  

تخصيص مبلغ مقابل الخسارة المحتملة في البيانات المالية. وبناء عليه يجب زيادة مخصص 
 وتخفيض  xxxبمبلغ  2111و 2111ديسمبر 31حسابات القبض المشكوك في تحصيلها كما في 

 .xxxبمبلغ  2111و 2111ديسمبر 31األرباح المحتجزة 
في رأينا، وفيما عدا تأثير األمر المشار إليه في الفقرة السابقة على البيانات المالية، فإن 
البيانات المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة )أو تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية( عن المركز 

ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات  2111يسمبرد 31المالي للشركة كما في 
 (3) والتزاما بـ ... (12)التاريخ ووفقا لـ ...

 المدقق              التاريخ            
 العنوان                                       

 -بتصرف -9112جويلية  -الدولية للتدقيق المعايير-إصدارات اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق  :المصدر

 

                                                 
 اإلشارة يمكن أن تكون بأرقام الصفحات. 1
 يشار إلى المعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الوطنية المناسبة.))2
 لرجوع إلى التشريعات أو القوانين المناسبة.با 3
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 في العالم. ISAتبني المعايير الدولية للتدقيق :03الملحق 
 

  آخر
المعايير الوطنية 

  ISAهي 
 ISAاعتمدت 

مطلوب بموجب 
 القانون

 البلد
رقم 

 التسلسل

        1 ألبانيا 

        2 األرجنتين 

        3 أرمينيا 

        4 أستراليا 

        5 النمسا 

        6 جمهورية أذربيجان 

        7 جزر البهاما 

   
 

 8 البحرين   
 

     9 بنغالديش 

       10 بربادوس 

       11 بلجيكا 

       12 بوليفيا 

    

 

 

البوسنة والهرسك 
 )جمهورية صربيا(

13 

       14 بوتسوانا 

       15 البرازيل 
 

     16 ريا بلغا 

       17 كمبوديا 

       18 الكاميرون 

     19 كندا 

     20 جزر كايمان 

     21 شيلي 

     22 الصين 

     23 تايوان الصينية 

     24 كولومبيا 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%238
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%239
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%239
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%239
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%239
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%239
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2310
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2310
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2310
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2310
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2310
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2310
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2310
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2310
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2311
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2311
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2311
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2311
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2312
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2312
file:///C:/Documents%20and%20Settings/KHALED/Mes%20documents/ADOPTION%20ISA%20TRADUITE.htm%2312


 المالحق

295 
 

      

 آخر
المعايير الوطنية 

 ISAهي 
 ISAاعتمدت 

مطلوب بموجب 
 القانون

 البلد
رقم 

 التسلسل

     25 كوستاريكا 

     26 كرواتيا 

     27 قبرص 

     28 جمهورية التشيك 

     29 الدنمرك 

     30 جمهورية الدومينيك 

     31 مصر 

     32 السلفادور 

     33 استونيا 

     34 فيجي 

     35 فنلندا 

     36 فرنسا 

     37 جورجيا 

     38 ألمانيا 

     39 غانا 

     40 يونان 

    41  غواتي ماال 

     42 غيانا 

     43 هايتي 

     44 هندوراس 

     45 هونغ كونغ 

     46 هنغاريا 

     47 أيسلندا 

     48 الهند 

     49 إندونيسيا 

     50 إيران 
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 آخر
المعايير الوطنية 

 ISAهي 
 ISAاعتمدت 

مطلوب بموجب 
 القانون

 البلد
رقم 

 التسلسل

     51 العراق 

     52 ايرلندا 

     53 إسرائيل 

     54 إيطاليا 

     55 ساحل العاج 

     56 جامايكا 

     57 اليابان 

     58 األردن 

     59 كازاخستان 

     60 كينيا 

     61 كوريا 

     62 كوسوفو 

     63 الكويت 

     64 قيرغيزستان 

     65 التفيا 

     66 لبنان 

     67 ليسوتو 

     68 ليبيريا 

     69 ليتوانيا 

     70 لوكسمبورغ 

     71 مدغشقر 

     72 مالوي 

     73 ماليزيا 

     74 مالطا 

     75 موريشيوس 

     76 المكسيك 
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 آخر
المعايير الوطنية 

 ISAهي 
 ISAاعتمدت 

مطلوب بموجب 
 القانون

 البلد
رقم 

 التسلسل

     78 منغوليا 

    79 سود الجبل األ 

    80 المغرب 

     81 ناميبيا 

     82 نيبال 

     83 هولندا 

     84 نيوزيلندا 

     85 نيكاراغوا 

     86 نيجيريا 

     87 النرويج 

     88 باكستان 

  
   89 بناما 

  
   90 بابوا غينيا الجديدة 

     91 باراغواي 

     92 بيرو 

 
    93 الفلبين 

 
    94 بولندا 

     95 البرتغال 

     96 رومانيا 

 
 97 روسيا    

     98 العربية السعودية 

     99 السنغال 

     100 صربيا 

     101 سيراليون 

     102 سنغافورة 

     103 سلوفاكيا 
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 آخر
المعايير الوطنية 

 ISAهي 
 ISAاعتمدت 

مطلوب بموجب 
 القانون

 البلد
رقم 

 التسلسل

     105 جنوب أفريقيا 

     106 إسبانيا 

     107 سري النكا 

     108 سوازيالند 

 
    109 السويد 

     110 سويسرا 

     111 تنزانيا 

     112 تايالند 

     113 ترينيداد وتوباغو 

     114 تونس 

     115 تركيا 

     116 أوغندا 

     117 أوكرانيا 

     118 األمارات العربية المتحدة 

     119 المملكة المتحدة 

    120 لواليات المتحدة ا 

     121 أوروغواي 

     122 أوزبكستان 

     123 فنزويال 

     124 فيتنام 

     125 زامبيا 

     126 زيمبابوي 

 126  المجموع 11 32 29 54

في مراجعة البيانات المالية لألغراض  ISAالمعايير  : يعني أن قانون البلد يتطلب استخداممطلوب بموجب القانون
 .العامة

 لالستخدام )ال توجد معايير مراجعة محلية أخرى(. ISAعتمد يعني أن قانون البلد ا :ISAاعتمدت 
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اعتمدت بصفة عامة كمعايير محلية، ولكن قد يكون هناك بعض التعديالت  ISA: يعني أن ISAالمعايير الوطنية هي 
 .في التعديالت IAASBالوطنية لها بما يتماشى مع سياسة 

بما في ذلك ترجمة  -كانت عملية التبني في البلد فية لتقييم ما إذا: في بعض الحاالت، المعلومات المتاحة ليست كا آخر 
ISA وفي حاالت أخرى، فإنه في حين تشير التشريعات إلى أن  .قد وصلت إلى حد معقول حتى اآلن -إلى اللغة الوطنية

ليس من الواضح ما إذا أو مشابهة لها، فإنه  ISAالمعايير المحلية المتعارف عليها للمراجعة معدة على أساس على أساس 
وأخيرا، هناك بعض البلدان التي أعلنت  IAASB تلبي متطلبات لسياسة تعديالت ISAكانت االختالفات مع المعايير 

 .التقارب مع المعايير الدولية للمراجعة كهدف ولكن ال يزال أمامها شوط طويل لتحقيق هذا الهدف

 
La source: Basis of ISA adoption by jurisdiction-IFAC- Feb. 2010.  

 


