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 مـــقــــدمــة

ة الكبیرة التي نظرا لألهمی ،الحسابات اهتماما متزایدا لدى مختلف األطراف ذات العالقة) مراجعة(نالت مهنة تدقیق   

وال شك أن تضرر بعض . عند اتخاذ قراراتهاهذه األطراف المستفیدة من القوائم المالیة المنشورة رأي المدقق لدى یكتسیها 

  محل مساءلة قضائیة عة برأي المدقق سیجعل هذا األخیراألطراف التي اتخذت قراراتها بناء على القوائم المالیة المشفو 

  .یترتب علیها عقوبات مناسبة للضرر الذي لحق بالمصلحة العامة أن التي یمكن ،تأدیبیةو  

، وأداء مهامهم مع بذل العنایة المهنیة الواجبة من أجل مساعدة المدققین الخارجیین على تقدیم خدماتهم بجودة عالیة   

)  Certified Public Accountants -AICPA- American Institute of( قام المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین

لممارسة مهنة تدقیق الحسابات؛ إال أن المعاییر األمریكیة  دولیا لتشكل مرجعیة متفق علیها بوضع معاییر لألداء المهني

لم تعالج الكثیر من القضایا والمشكالت التي یصادفها المدقق في  ،ونظرا لطابعها العام ،(GAASs)المتعارف علیها 

 International Federation of)اإلتحاد الدولي للمحاسبین دفع القصور في المعاییر األمریكیة المتعارف علیها . المیدان

Accountants -IFAC-)  قلیل الفوارق في الممارسات بین لتإلى العمل على وضع معاییر دولیة أكثر شمولیة و تفصیال

 بین مختلف البلدان، ومن ثم اإلستجابة لتوقعات المجتمع المالي نحو المدقق الخارجي،، و المدققین في البلد الواحد

 بین بوضع معاییر التدقیق الدولیةتكللت جهود اإلتحاد الدولي للمحاس .تدقیقخصوصا ما یتعلق بمضمون تقریر ال

(International Standards on Auditing -ISA-)   ، الخاصة بمهمة تدقیق القوائم المالیة التاریخیة باإلضافة إلى

  .اإلضطالع بهاتحكم الخدمات المهنیة األخرى التي یمكن للمدقق الخارجي أخرى وضع معاییر مهنیة 

 طلبة لدى ملحة حاجة وجود ،الدولیة) التدقیق(معاییر المراجعة  مقیاس تدریس من ثالث سنوات خالل من لمسنا، لقد  

األساسیة للتدقیق  المواضیعالمبادئ و ب اإللمام خاللها من یمكن محاضرات مطبوعة إلى" ومراجعة محاسبة" تخصص

 كمیة لتثبیت التركیز من الكثیر إلى تحتاج التي ،المتشعبة للمعاییر الدولیة للتدقیقالطویلة و  النصوص عن بعیدا ،المالي

مع مضمون  وتتفق ،في التفاصیل اإلسهاب عن بعیدة مختصرة محاضرات إعداد إلى دفعنا ما وهذا ؛المعلومات من كبیرة

، والتقییم المناقشةختبار الفهم و الاألسئلة المفتوحة والمغلقة  من بعدد كاف مشفوعة وتكون لمقیاس،الوزاري ل مقررال

       .الطالب لدى وترسیخها المعارف تعمیقوبالتالي 
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 Comptabilité( ومراجعة محاسبة لتخصص الدارس الطالب تعریف في المحاضرات لهذه التعلیمیة األهداف تتمثل     

et Audit)(، الدولیة التدقیق معاییر علیها تقوم التي والمبادئ باألهداف آخر، مهتم وأي (ISAs) اإلتحاد عن الصادرة 

 بما وهذا ،القانوني المدقق التزامات من كجزء المعاییر هذه تطبیق بكیفیة مركز شرح تقدیم وكذا للمحاسبین، الدولي

 لم أننا إلى اإلشارة مع ".مدقق" وظیفة أداء في تساعده أدوات إلى جالمتخرّ  الطالب وحاجة التخصص طبیعة مع ینسجم

نما ،معیار 37عددها البالغ  الدولیة التدقیق معاییر كل نتناول  تحكم التي المبادئ تتضمن التي المعاییر على اقتصرنا وإ

 أجل من وهذا الخارجي، التدقیق مجال في وشائعة أساسیة مسائل تتناول التي المعاییر وتلك المالیة، القوائم تدقیق مهمة

 المعاییر بعض إلى التطرق تجاوزنا بینما الدروس، بهذه المستهدفین للطلبة سرمیّ  بشكل وتقدیمها المعاییر هذه تبسیط

 ظل فياستعابها،  لیسانس مستوى في للطالب یمكن وال ،المالیة القوائم تدقیق مجال في خاصة مسائل تتناول التي

  . المعاییر هذه یمیز الذي والمتشعب المعقد الطابع

محاور، ) 06(ستة إلى المحاضرات هذه بتقسیم قمنا ،"معاییر المراجعة الدولیة"لمقیاس  البیداغوجیة األهداف ولتحقیق  

حیث خصصنا المحور األول لتقدیم  ،مجموعات) 06(التدقیق الدولیة المقسمة إلى ست معاییرتتناسب مع تصنیف 

تبقیة لمجموعة محددة من المعاییر كما یظهر من المحاور المص كل محور ِص اإلطار المفاهیمي لهذه المعاییر، بینما ُخ 

  .للسبب المذكور آنفا )899-800(المجموعة السادسة  كلیا مع اإلشارة إلى أننا لم نتناول في الفهرس،

  

  

   

  

  

  

  

  

  معاییر التدقیق الدولیةل اإلطار المفاهیمي: المحور األول
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تستخدمها في اتخاذ قراراتها ورسم  التي ،ألهمیتها لدى األطراف المتعددة الختامیة قوائم المالیةداد االهتمام باللقد از    

مستثمرین، بنوك، دائنین آخرون، صنادیق (خارجها  وأ) ...عمال إدارة الشركة، مساهمین،(سواء داخل المنشأة  ،سیاستها

التدقیق  وما یزال العمل على تطویر اإلجراءات المحاسبیة وتطویر مهنة ،)صنادیق التقاعد وغیرها الضمان االجتماعي،

 للمحاسبة كادیمیةالمهنیة واأل المنظماتالصدارة بین اهتمامات  نالیحت لخدمة مصالح األطراف ذات العالقة بالمؤسسة

على األحكام الشخصیة  في جزء كبیر من إجراءاته عمل بشري، یقوم التدقیق بما أنو  .والتدقیق إلى الوقت الحاضر

المنطلقات نوعیة تدریبه المهني و ص إلى آخر تبعا لقدرته العلمیة و هذه األحكام التي تتفاوت تفاوتا كبیرا من شخ, دققللم

في زیادة و , في تقلیل مدى هذا التفاوت نظمات المهنیة في الدول المتقدمةالمرغبة من  .األخالقیة التي ینطلق منها

أوصت بمجموعة من المعاییر المتعارف علیها كي تكون  ،التدقیقموضوعیة األحكام الشخصیة فیما یختص بعملیات 

االتحاد الدولي  وباعتباره المنظمة العالمیة لمهنة التدقیق، أقرّ  .أساسا یعتمد علیه أعضاؤها عند قیامهم بأداء خدماتهم

إعطاء صیغة دولیة إلى من ورائها ، یهدف )ISAs(ى معاییر التدقیق الدولیة للمحاسبین جملة من اإلرشادات تحت مسم

  .المهني للمدققین الخارجیین على رفع مستوى األداء للتدقیق والعمل

 علومات المالیةتدقیق المطبیعة  .1

 مفهوم التدقیق. 1.1

 "audire"مشتقة من الكلمة الالتینیة   "(Audit)التدقیق"، فكلمة نشأت مهنة التدقیق منذ القدم :تطور التدقیقنشأة و . أ

، ففي عهد العصور القدیمة في مصر و بابل و روما والیونان كانوا یتحققون من صحة 1التي تعني استمع و أصغى

لمراقبة أنشطة  اإلمبراطوریةفي مهمات إلى مختلف مقاطعات ) قضاة(لمصروفات بإرسال موظفین مختصین اإلیرادات وا

یكون في الساحة العامة یهدف عادة  لإلمبراطوردات ومصاریف المقاطعات بتقدیم تقریر شفوي اإیر  التجار والحرفین و

إلى فرض عقوبات ضد المخالفین، كما أن التدقیق عرف بصورته القدیمة في الحضارة اإلسالمیة، فقد جعل الخلیفة 

                                                             
   كترجمة لمصطلح " التدقیق"أكثر المتخصصین یستعملون مصطلح(Audit) ، تحقیق بإفراط، بحث ال :العربیةوالذي یعني في اللغة

تقابل  هي، و هي تلك اإلختبارات التي یقوم بها المدقق للوقوف على الحقائق التدقیق، فإنه یبدو بعید، لكون )التدقیق( أما ترجمته إلى ؛...بعمق،
   .عملیة التدقیقخطوات خطوة من  ، وبذلك تعتبر (Review)اإلنجلیزیة مصطلح في اللغة 

1 P. Loyer, L’indépendance des auditeurs financiers : une approche des facteurs déterminants , Thèse de 
doctorat , Université des sciences et technologies de Lille1, France,  2006, p.2. 
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لقد أخذ التدقیق في تلك . 1ة وتدقیقهاالثاني عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه مواسم الحج فرصة لعرض حسابات الوال

، غرضه الرئیسي إكتشاف الغش واإلختالس ومحاسبة المسؤولین %100الحقبة الطویلة شكل التدقیق الكامل أي بنسبة 

التأكد من نزاهة األشخاص المسؤولین عن األمور بعبارة أخرى، كان هدف التدقیق هو عنهما وفرض عقوبات ضدهم، و 

  .  اإلمبراطوریة المالیة للدولة أو

نشیطة ولجوء األفراد إلى تجمیع  اقتصادیةو ، وعلى إثر ظهور حركة تجاریة )م15(وفي القرن الخامس عشر میالدي    

رؤوس األموال وتكوین شركات كبیرة نسبیا، وما یعني ذلك حاجتهم إلى تنظیم محاسبي دقیق ال یكتفي بقید العملیات 

م، الذي یعتبر إكتشافه 1494عام   Luca Bacciloالنقدیة، ظهر نظام القید المزدوج بشكله الواضح على ید اإلیطالي

أول شكل من أشكال نظم المعلومات  باعتبارها االكتشافلقد أخذت المحاسبة مكانتها بهذا . 2محاسبة بدایة نشوء علم ال

في المؤسسة، فهي تقنیة تسمح بتسجیل و معالجة المعلومات المتعلقة باألحداث اإلقتصادیة والمالیة للمؤسسة ونشرها 

ألطراف مختلفة ذات المصالح ، وعلیه فهي وسیلة إتصال مالي تساعد على المتابعة المباشرة إلدارة المؤسسة وتمكن 

ومن الطبیعي أن تظهر الحاجة إلى التدقیق كوسیلة مراقبة متمیزة . على إختیار أفضل البدائل -عموما– متخذي القرارات

 اكتسبتغیر أن مهنة التدقیق قد  .عن المحاسبة، بوجود مختصین یقومون بتدقیق هذه الحسابات ویشهدون بصحتها

مال التجاریة والصناعیة نتیجة للثورة الصناعیة ، حیث توسعت األع)م19(قوتها و أهمیتها في القرن التاسع عشر میالدي

في أوروبا ونمو النظام الرأسمالي وظهور شركات األموال خاصة شركات المساهمة الكبرى، و كثر بذلك أصحاب رأس 

 ازدادتملكیة رأس المال عن اإلدارة، و  فانفصلتالمال، مما تعذر معه قیامهم باإلدارة واإلشراف على نشاط الشركة، 

  . جوة بین أصحاب الشركة وأعمال اإلدارة بهاالف

كتشاف الرغبة في وجود نظام محاسبي یضمن دقة ا ازدادتنتیجة لهذا التطور،     لقوائم المحاسبیة ویمكن من منع وإ

الحاجة إلى تدقیق القوائم المحاسبیة من قبل شخص مستقل ومحاید، وقد  ازدادتاألخطاء، وبالموازاة مع ذلك الغش و 

یر مهنة التدقیق من خالل األمر الذي أدى إلى تطو . 3م1862ذلك صراحة قانون الشركات اإلنجلیزي سنة  نص على

تأهیل أشخاص للقیام بهذه المهنة، غیر أن الهدف من التدقیق لم یتغیر حیث ظل هو إكتشاف الغش واألخطاء، تدریب و 

                                                             
.17. ، ص2006 ،، عماندار وائل للنشر ،3.، طالتطبیقیة من الناحیة النظریة و ،مدخل إلى التدقیق ،تمیميالهادي     1  

2  P. Loyer, Op.Cit., p.15.  
  17مرجع سبق ذكره، ص ،هادي التمیمي 3
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بسبب ) آنذاك في الرقابة المحاسبیة تنحصر(  الداخلیةكما نشیر إلى أن هذه الفترة لم تعرف إعترافا بأهمیة الرقابة 

اإلعتقاد السائد آنذاك بأن المراقبة تتم بواسطة القید المزدوج، إضافة إلى ذلك أن التدقیق كان یتم تفصیلیا، ولجمیع 

تدقیق بواسطة مع زیادة حجم عملیات منظمات األعمال، وتطور األنظمة المحاسبیة، بدأ اإلعتراف والقبول بالو  .العملیات

  ).التدقیق الجزئي( العینات

همیة للرقابة الداخلیة بعد إدراك مزایاها لمنظمات األعمال، األ، فقد أعطیت )1933-1930(أما خالل الفترة     

عن التدقیق التفصیلي، كما تعزز دور ومكانة التدقیق الخارجي،  ولعملیة التدقیق ذاتها، حیث أعتبر وجودها بمثابة بدیل

هدفه الرئیسي هو التأكد من أن الحسابات الختامیة تظهر حقیقة المركز المالي للمؤسسة وتعتبر المرآة "أصبح حیث 

الصادقة ألنشطتها خالل الدورة المالیة و أصبح في المقابل إكتشاف األخطاء الفنیة والغش ومنعهما ال تشكل أهدافا ذات 

التطور في طبیعة التدقیق ما كشفت عنه األزمة اإلقتصادیة عام لقد فرض هذا  .1"أولویة بالنسبة للتدقیق الخارجي

م من عدم تطابق القیمة السوقیة للشركات مع قیمتها الحقیقیة، األمر الذي جعل المستثمرین یطالبون بإعطاء ثقة 1929

ال یستند إلى إطار تنظیمي واضح ویضمن نوعیة المعلومات المح اسبیة للسوق، من خالل وجود تدقیق خارجي فعّ

لقد ظلت الرقابة الداخلیة في هذه الفترة مقتصرة على الرقابة المحاسبیة من خالل النظام . والمالیة المنشورة للمساهمین

التسجیل ) Régularité(منحصرا في فحص مدى إنتظام  المحاسبي المعمول به، ولهذا كان میدان تطبیق التدقیق

  .2متعارف علیهاالمحاسبي مع المبادئ والقواعد المحاسبیة ال

، فقد عرفت تنامي حجم الشركات المتعددة الجنسیة وتعاظم دورها على مستوى اإلقتصاد )1960 –1933(أما الفترة     

 اتخاذهذه اإلستراتیجیة التوسعیة تتطلب الالمركزیة في . العالمي، بإنشاء فروع لها خارج بلدانها األصلیة وفي عدة دول

على التفویض بتوسع، من خالل وجود خطة تنظیمیة مالئمة، إضافة إلى إستعمال أدلة اإلجراءات  واالعتمادالقرار 

حاالت إفالس العدید من الشركات الكبیرة خاصة في  ارتفعت"الداخلیة والمناشیر التوجیهیة ألداء األعمال، وفي المقابل 

القیام بدراسات وبحوث خلصت إلى أن  استدعىما الوالیات المتحدة األمریكیة في األربعینیات من القرن الماضي، م

جودة لجان التدقیق أو غیاب  وانخفاضور في إستقاللیة مجلس اإلدارة، ضعف األداء الرقابي فیها نتیجة وجود قص

                                                             
1 P. Loyer, Op.Cit., P. 16. 
2 B.Grand et B.Verdalle, Audit comptable et financier , Ed.Economica, Paris, 1999, p.21. 
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كنتیجة لهذه التحوالت، فإن موضوع وأهداف التدقیق توسعت لتشمل التأكد من تطبیق و . 1"وظیفة التدقیق الداخلي 

حترام  اإلجراءات والقوانین المعمول بها والسیاسات المحددة من طرف اإلدارة العلیا للشركة من طرف فروعها ووحداتها، وإ

غیر أن هذا الشكل من التدقیق كان یرتكز في بدایة األمر على النواحي المالیة للعملیات واألنشطة التي تقوم بها 

إن هذا التوسع في موضوع و أهداف  ).وسائل الرقابة اإلداریة( ىالمؤسسة ثم توسع بعد ذلك إلى مراجعة النواحي األخر 

 القیام بوظیفتها الرقابیة بكفاءة، وقدالتدقیق تطلب وجود وظیفة رقابیة مستقلة داخل المؤسسة تساعد اإلدارة العلیا على 

   .عتبر میالد هذه الوظیفة بمثابة إمتداد لعمل المدقق الخارجيأُ 

عملیة منظمة للحصول على أدلة اإلثبات المتعلقة "جمعیة المحاسبة األمریكیة التدقیق بأنه عرفت : تعریف التدقیق. ب

بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادیة وتقییمها بطریقة موضوعیة لتحدید مدى إتفاق هذه النتائج مع المعاییر الموضوعة 

فرنسا فقد عرفت التدقیق المحاسبین و المحاسبین المعتمدین بأما منظمة الخبراء  2.وتوصیل النتائج إلى األطراف المعنیة

منهجیة توضع بصفة منسجمة من طرف المحترفین من خاللها یستعملون مجموعة من التقنیات المعلوماتیة و "بأنه 

یة التقییمیة من أجل التعبیر عن رأي خاص بمدى تطبیق اإلجراءات الداخلیة المعتمدة في المؤسسة، و كذا مدى فعال

 & Grandوعرف المؤلفان  .نظامها المعلوماتي و التنظیمي؛ على أن یكون التعبیر عن الرأي یكون مستندا إلى معاییر

Verdalle  ابق وضعیة ما مع إطار التعبیر عن رأي مبرر حول مستوى تط التدقیق بأنه المهمة التي یتم من خاللها

  3".یر مرجعیةمرجعي معین، أي التطابق بین ما هو موجود مع معای

 :هيخصائص تمیز التدقیق عن الوظائف الرقابیة األخرى، یمكن إبرازها فیما عدة  ةریف السابقاتضمن التعت

 لتحقیق أهداف  متتابعة خطواتمن عملیة مخططة ومنطقیة، تتكون  التدقیقعملیة  :عملیة منظمة التدقیق

 ؛معینة، فهي لیست عملیة إرتجالیة

 مهمة التدقیق بكتابة تقریر في عدة أسطر أو عدة صفحات تحوي خالصة النتائج التي تنتهي : الرأي المبرر

وعلیه یجب  ؛توصل إلیها المدقق أثناء أدائه لمهمته، حیث یبدي رأیه الفني المحاید حول الحالة موضوع التدقیق

، للتوصل إلى استنتاجات ةتقییمها بطریقة موضوعییقوم بو  الكافیة والمناسبة أدلة اإلثباتعلى المدقق أن یجمع 

                                                             
.106.، ص2008منشورات جامعة دمشق، سوریة،  ،حسین یوسف القاضي وآخرون، التدقیق الداخلي  1  
 .11، ص 1999األردن، . عمان ،دار وائل ،1ط محمد أمین، علم تدقیق الحسابات،  2

3 B. Grand & B.Verdalle Audit Comptable et Financier, Ed.Economica, Paris, 1999, P.9. 
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بداء رأیه المهنين أساسا متینا في كتابة تقریره و معقولة تكو  ال یمكن للمدقق و  التدقیقأساس عملیة ألن ذلك هو  .إ

 . وتخمینات افتراضاتأن یعتمد على 

  المالیة التي تخصتعتبر المعلومات التي تقدمها إدارة المنشأة في التقاریر والقوائم : موضوع عملیة التدقیقلكل 

 .التدقیقموضوع عملیة و اإلجتماعیة هي األنشطة واألحداث االقتصادیة مختلف 

 المرجعیة (Le référentiel):   یحددها تتناسب مع موضوع التدقیق، یستند المدقق في إبداء رأیه إلى مرجعیة

یصل في نهایة المهمة إلى تحدید درجة التوافق بین هذه المرجعیة مع الحقائق التي ل ،یضبطها في بدایة مهمتهو 

هذه ، الحالة موضوع التدقیق مجموعة من المعاییر الموحدة یتم في ضوئها تقییم في المرجعیة تتمثل. توصل إلیها

أو المعاییر المحاسبیة الدولیة أو الوطنیة،  .المحاسبة المتعارف علیها مبادئهي مثال قد تكون المعاییر الموحدة 

 ...). مثل الشراء، البیع، التوظیف،( أو النظام المحاسبي المعتمد في البلد أو سیاسات المؤسسة في مجال معین

 للمستخدمین  المدققیوضح فیه  التدقیقیتم ذلك من خالل إعداد تقریر  :توصیل النتائج إلى األطراف المعنیة

االتفاق بین نتائج األنشطة واألحداث االقتصادیة وبین المعاییر الموضوعة  مدىیه بخصوص نتائج فحصه ورأ

 .المحاسبة المتعارف علیها مبادئأو بعبارة أخرى مدى اتفاق القوائم المالیة مع 

 :ویمكن التعبیر عن طبیعة مهام التدقیق بالشكل التالي

طبیــعة التدقـیق    1- 1: الشكل رقم  

  
  المؤلف           من تصور: المصدر        

  :أنواع التدقیق .2.1

إن مفهوم التدقیق وفق المقاربة السابقة یدل على إمكانیة فحص وتقییم أي حقیقة أو واقع مقارنة بمعاییر مرجعیة مالئمة، 

  . وعلیه، یمكن أن نمیّز عدة أنواع من التدقیق طالما أن الحقائق والمعاییر المرجعیة التي تحكمها غیر متجانسة

مبرر، إقتراحات، توصیاترأي   فحص و تحلیل  المرجعیة 

 میدان التدقیق
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  :مختلفة إلى األنواع التالیة عموما، یمكن تصنیف مهام التدقیق من زوایا 

 :من حیث أهداف مهمة التدقیق) أ

 ي فني محاید عن مدى عدالة أالهدف منه هو الخروج بر یقوم به مدقق خارجي مستقل،  :تدقیق مالي قانوني

التقریر إلطار إعداد فقا جة األعمال و التدفقات النقدیة و البیانات المالیة و حقیقة تمثیلها للمركز المالي و نتی

ولیس ( هذا الرأي یكون بمثابة تأكید معقول و . )النظام المحاسبي المالي :مثال في الجزائر( المالي المعمول به 

یأخذ  .الجوهریة، ویعبر عنه في تقریره إلى من قام بتعیینمن االنحرافات  عن مدى خلو البیانات المالیة) مطلق

حیث تلتزم المؤسسات وفقا للقانون السائد في البلد  ،قیق فرضه القانونإلزامیا ألنه تدهذا النوع من التدقیق طابعا 

لقانون التجاري الجزائري في المادة بتعیین مدقق حسابات خارجي للقیام بهذه المهمة، ومثال ذلك ما ینص علیه ا

الشركة تتمثل مهمته في مراقبة إنتظام حسابات  ،محافظ الحساباتالذي یلزم الشركات بتعیین ، 4مكرر 715

 .وصحتها ومختلف المعلومات ذات الصلة

 مختلف مهام التدقیق األخرى غیر النوع السابق والتي ترتّكز على  یشمل هذا النوع من التدقیق :تدقیق مالي

كل مهمة تدقیق تتناول جزء أو كل النظام المحاسبي في المؤسسة یطلق علیها  ؛ أيالقوائم المالیة للمؤسسة

ومن أمثلة هذه  .المالیة المعلوماتیقتصر رأي المدقق على الجزء المدقق من ، وبالتالي "تدقیق مالي"اسم 

 1:المهام

 تدقیق مالي إلجراءات التسجیل المحاسبي وفق نظم المعلوماتیة بهدف التأكد من جودة تشغیلها؛ 

  حساب تدقیق مالي للتصریحات الجبائیة التي تم إعدادها من طرف المؤسسة بهدف التأكد من صحة

 المستحقات الضریبیة علیها؛

  تدقیق مالي لحسابات الزبائن بهدف التأكد من أن تقییم حسابات الزبائن المشكوك فیهم قد تمت

 وبطریقة صحیحة وفق مبدأ الحیطة والحذر؛

 تدقیق مالي للتسجیل المحاسبي للتكالیف اإلجتماعیة بهدف التأكد من إحترام القوانین اإلجتماعیة. 

                                                             
1 A. Mikol, Les Audits Financiers , Ed. Organisation, Paris, 1999, P.18. 
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  تدقیق االلتزام أو المطابقة)Audit de conformité:( تعلق بالحصول على أدلة هذا النوع من التدقیق ی

المالیة و التشغیلیة للقوانین والقواعد والشروط  األنشطة تقییمها من أجل تحدید مدى إذعان بعضتدقیقیة و 

 .مصدرها اإلدارة أو الدائنون أو الحكومةأو الشروط قد یكون  هذه القواعد أو القوانینو . المحددة ذات العالقة

التقریر قد یشتمل التي وضعت القواعد أو الشروط، و  إلى الجهة عادة توجه تقاریر التدقیق في هذه الحالةو 

 .االلتزام بالقواعد أو الشروط مدىعلى ملخص باالستنتاجات و 

 تدقیق العملیات(Audit opérationnel)  : مختلف مهام التدقیق التي تُطبَّق یشمل هذا النوع من التدقیق

وقد عرفه المعهد  .على كل أعمال المؤسسة ودون اإلقتصار على آثارها على عناصر القوائم المالیة الختامیة

طرق اإلدارة للتحقق بناء و تقییم للهیكل التنظیمي وسیاسات و  فحص منظم و شامل و" إلدارة بأنهلالبریطاني 

في و ، للحصول على أفضل النتائج فّعالةبل اإلدارة بطریقة اقتصادیة و تدار من قمما إذا كانت موارد المنشأة 

یتمثل الهدف األساسي لتدقیق العملیات في الحكم على الطریقة التي  ."بما یحقق األهداف ،أقصر وقت ممكن

في تحدید  تم بها تحدید األهداف وكیفیة تحقیقها، إضافة إلى المخاطر التي یحتمل أن تضعف قدرة المؤسسة

فإن مهام تدقیق  وبعبارة أخرى،.1"األهداف المالئمة وفي طرق تحقیقها وتقدیر فرص المؤسسة في ذلك

المخاطر الموجودة  من خالل تحلیل )الفعالیة، الفاعلیة، المالئمة( العملیات تستهدف تحسین أداء المؤسسة

 ختصهذا النوع من التدقیق غالبا ما ی .یدةإقتراحات قد تكون إجراءات أو سیاسات أو إستراتیجیات جد لتقدیم

، حیث أصدر معهد 1971عام ، منذللتدقیق الداخلي به المدققون الداخلیون، فهو یعتبر المجال الرئیسي

، إرشادات جدیدة تضمنت اإلشارة 1941، الذي ُأسس عام في الوالیات المتحدة سنة(IAA)المدققین الداخلیین

 .االهتمام بالتدقیق المالي بمفهومه التقلیدي اقتصر، بعدما )التدقیق التشغیليأو (إلى تدقیق العملیات 

  

  :من حیث الجهة التي تقوم بالتدقیق) ب

 یقوم به شخص أو فریق من األشخاص خارجین عن المؤسسة ال یعتبرون موظفین  :التدقیق الخارجي

  :، یمكن أن یكون هؤالء)مستقلین( لدیها

                                                             
1 H. Bouquin et J.C. Becour , Audit opérationnel , Ed.Economica , 2 Ed., Paris , 1996 , P.13.  
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 الختامیة  للمصادقة على الحسابات ن بمهام التدقیق الماليالمدققون الذین یقومو وهم : *مدققون قانونیون

للمؤسسات وفقا للتشریعات التي تلزمها بتعیین مدقق قانوني مستقل للقیام بهذه المهمة وفقا للمعاییر 

 ؛ المهنیة التي یخضع لها هذا النوع من التدقیق

 یربطهم بالمؤسسة المراد تدقیقها، وتكون واجباتهم محددة  یقومون بمهامهم في إطار عقد: مدققون متعاقدون

خالفا للتدقیق الخارجي القانوني الذي تعتبر أهدافه معروفة سلفا، فإن التدقیق التعاقدي له . في هذا العقد

محامین، مختصین في  ،خبراء محاسبین ، یمكن أن یكون هؤالءأهداف متعددة لتعدد القائمین به

عادة ما یكون وراء التدقیق التعاقدي دوافع موضوعیة متعددة كأن یطلب البنك القیام . إلخ...المعلوماتیة،

  .بمهمة تدقیق في مؤسسة ترغب في اإلستفادة من قرض بنكي

 ترغب الكثیر من المؤسسات في تأمین بواسطة موظفیها تدقیق مستمر ألنشطتها  :التدقیق الداخلي

أنظمة عملها، ویكون هؤالء عندئذ موظفین تابعین للمؤسسة كبقیة الموظفین اآلخرین، مهمتهم السهر و 

الیة نظام المراقبة الداخلیة لتحقیق أهداف المؤسسة ینتمي هؤالء الموظفین إلى وظیفة . على تحسین فعّ

رط أن تكون هذه الوظیفة ، ولتأدیة دورها بفعالیة یشت"وظیفة التدقیق الداخلي"مستقلة یطلق علیها اسم 

مستقلة تماما عن باقي الوظائف األخرى، وتكون مسؤولة مباشرة أمام مجلس اإلدارة و اإلدارة العلیا 

تعتبر وظیفة التدقیق الداخلي وظیفة رقابیة داخلیة ترتبط مباشرة بمدیر المؤسسة، ویمتد عملها . للمؤسسة

یتم فحص وتقییم مختلف ) التدقیق الداخلي( لهإلى مختلف الوظائف والدوائر والعملیات، فمن خال

الوظائف من أجل القیام بالتحسینات الالزمة للوصول إلى تطبیق جید للسیاسات واإلجراءات المتبعة في 

وتجدر اإلشارة إلى أن التدقیق الداخلي هو جزء من نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة، . 1المؤسسة

ت األخرى لهذا النظام، ومن ثم یعتبر وجوده في المؤسسة بالشروط یعمل على تحسین فعالیة المكونا

ال  .المذكورة آنفا، مؤشرا على تمتعها بنظام رقابة داخلیة فعّ

                                                             
".محافظ الحسابات"المهمة، في الجزائر هي  هالقانونیة لمن یقوم بهذالتسمیة *   
   تختلف من حیث نطاق تدخل المدقق و أهداف المهمة و غیر أنها رك في نفس خصائص التدقیق، شتیبالرغم من أن هذا الصنف من المهام

المتعارف علیه حالیا أكادیمیا و مهنیا أنها هذه المهام أخذت مسمیات مستوى التأكید، ولهذا للتمییز بینها وبین التدقیق المالي القانوني فإن 
  .سنتطرق لها الحقا ضمن هذا المحورغیر التدقیق  أخرى

1  A. Hamini, Le contrôle interne et l’élaboration du bilan comptable, Ed.O.P.U., Alger, 2003,  P.35. 
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 :الخدمات التي یقدمها المدقق المالي الخارجي .3.1

القـرن الماضـي، فلـم  حققت مهنة التدقیق تطورًا ملحوظًا وذلك من أجل مواكبـة المنافسـة خاصـة فـي العقـدین األخیـرین مـن

یقتصـر دور المدقق الخارجي علـى إضـفاء الثقـة علـى القـوائم المالیة، بل أصبح یقدم العدید من الخدمات لكي یحافظ 

من األهمیة بمكان فهم الخدمات التي یمكن أن یقدمها المدقق المالي الخارجي و الفروق بین  .على بقائه في سوق المهنة

تقسم  .متطلباتها المهنیة، حیث عادة ما یتم تطبیق معاییر معنیة مختلفة على كل نوع من تلك الخدماتهذه الخدمات و 

  خدمات غیر تأكیدیةرجي المستقل إلى خدمات تأكیدیة و الخدمات التي یقدمها المدقق الخا

األمریكي  عرفت لجنة خدمات التأكید التابعة للمعهد: (Les services d’assurance)الخدمات التأكیدیة  . أ

تمثل تلك الخدمات المهنیة المستقلة التي تحسن من جودة المعلومات "للمحاسبین القانونیین الخدمات التأكیدیة بأنها 

إرتباط " ، أما مجلس معاییر التدقیق و التأكید الدولیة فیعرفها بأنها "وسیاق تلك المعلومات ألغراض إتخاذ القرار

قق القانوني بتقییم موضوع معین الذي یعتبر مسؤولیة طرف آخر باستخدام معاییر التأكید الذي من خالله یقوم المد

مناسبة مقررة من أجل التعبیر عن إستنتاج معین یزود المستخدمین المستهدفین بمستوى معین من التأكد عن ذلك 

تؤدي إلى تحسین جودة هي خدمات مهنیة مستقلة وعلیه یمكن القول أن خدمات التأكید . 1"الموضوع محل اإلرتباط

المعلومات لغایات إتخاذ القرارات، وعندما یقوم المدقق بهذه الخدمات یجب أن یتمتع باإلستقاللیة وبذل العنایة 

 :إلى نوعین من الخدماتهذه الخدمات تقسم  .المهنیة المعقولة وممارسة الحكم المهني بشكل معقول

 خدمات التصدیق (Les services d’attestation):  وهي خدمات تأكیدیة یقوم من خاللها

المدقق الخارجي بإصدار تقریر عن مدى مصداقیة التأكیدات المقدمة من قبل جهة معینة أو جهات 

 :أخرى، وتشمل هذه الخدمات

ة تهدف فهو عملی :( Audit des états financiers historiques)التاریخیةة المالی المعلوماتتدقیق  -

المالیة من خالل تعبیر المدقق عن رأیه حول ما  المعلوماتلتعزیز درجة ثقة المستخدمین المستهدفین في 

من النواحي -معدة من قبل اإلدارة) القوائم المالیة الختامیة ومرفقاتها(  المالیة المعلوماتإذا كانت 

ولیس معقوال في هذه الحالة یعطي المدقق تأكیدا  .وفقا إلطار التقریر المالي المعمول به - الجوهریة كافة

                                                             
1 IAASB, Cadre Conceptuel International Missions Assurance-2008. 
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للتوصل إلى هذا  وتقییمها على أدلة كافیة ومناسبةمما یتطلب من المدقق الحصول  ،بشكل إیجابي مطلقا

یمثل الخدمة األساسیة في مجال من الخدمات وهذا النوع . اإلستنتاج، من خالل تطبیق منهجیة صارمة

 ؛ خدمات إعطاء الرأي

مستوى من التدقیق، لمحدودیة اإلجراءات التي  هي مهمة أقل :Limité) (Vérificationالمحدودالفحص  -

اإلستفسارات و اإلجراءات التحلیلیة، یكون الهدف منها بیان فیما إذا لم تتضمنها، والتي تكاد تقتصر على 

وهو ما یطلق علیه . المالیة ال تتفق مع أسس معینة متفق علیها المعلوماتیرد إلى إنتباه المدقق بأن 

 .المالیة المرحلیة المعلوماتوعادة ما تتعلق هذه المهمة ب. التأكید السلبي أو المحدود

 هي خدمات مهنیة مستقلة تؤدي إلى تحسین جودة المعلومات لغایات إتخاذ  :خدمات التأكید األخرى

، ولیس بالضرورة أن یكون التأكید یتعلق بمصداقیة ار تقریر مكتوبالقرارات، لكنها ال تتطلب إصد

خدمات تقییم مخاطر : ومن أمثلة هذه الخدمات. تأكیدات معینة مقدمة من طرف إلى طرف آخر

 .الغش و التصرفات غیر القانونیة، والمخاطر الخاصة باإلستثمارات و األدوات المالیة

 . ع من الخدماتیلخص طبیعة هذا النو ) 2(و الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  طبیعة خدمات التأكید):   2(الشكل رقم 

 خدمات تدقیق القوائم المالیة التاریخیة  

  خدمات التصدیق  

 خدمات التأكید  
  التأكید األخرىخدمات 

  خدمات تقییم مخاطر الغش 
 ؛تقییم مخاطر اإلستثمار و األدوات المالیة... 

 

 خدمات التصدیق األخرى
  المرحلیة؛مراجعة القوائم المالیة 
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 من إعداد المؤلف: المصدر

 

 وهي الخدمات التي یقدمها المدقق و التي قد یقدم فیها تقریرا لكنه ال یتعلق بتأكیدات : الخدمات غیر التأكیدیة

مثل خدمات تقییم األداء، . المعلوماتیقدمها طرف آخر، وبالتالي فالمدقق ال یعطي تأكیدا عن مصداقیة تلك 

دون أن  كاستشاريالخدمات اإلستشاریة، خدمات التخطیط المالي، حیث یقوم المدقق بتقدیم هذه الخدمات 

خالفا للخدمات التأكیدیة ال ، و تكون له عالقة بالتنفیذ، ویشترط لتأدیتها أن تكون له الكفاءة المطلوبة لذلك

المالیة  المعلوماتكما تشمل الخدمات غیر التأكیدیة أیضا خدمة إعداد . تتطلب توفر اإلستقاللیة لممارستها

تشكل المداخیل الناتجة عن تقدیم هذه الخدمات نصیبا معتبرا في إجمالي مداخیل  ).مسك المحاسبة( للعمیل

 (4Big)الكثیر من مكاتب التدقیق خاصة المكاتب الدولیة 

 

 

  

  

  طبیعة الخدمات بخالف التأكید): 03(الشكل رقم 

      

  

  الخدمات اإلستشاریة 
  خدمات اإلستشارات

  اإلداریة و المالیة؛
  إستشارات تكنولوجیا

 المعلومات

 الخدمات األخرى

  مسك السجالت المحاسبیة 
 الخدمات الضریبیة 
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  من إعداد المؤلف: المصدر
  

  مفهوم معاییر التدقیق .2

   : عوامل نشأة معاییر التدقیق .1.2

حیث یعود ، مثًال  المحاماةلعل من المألوف أن نجد معاییر تضعها المنظمات المهنیة لمزاولة أي مهنة كالطب أو   

وتعریف الجمهور بمعاییرهم المهنیة لمعرفة طبیعة الخدمات  ،فیما بینهمالمهنیون إلیها بهدف تحدید مسؤولیاتهم وعالقاتهم 

إال أن أهمیة المعاییر في التدقیق تفوق غیرها في أي مهنة من المهن  ؛المقدمة وحدودها والمسؤولیات المترتبة عنها 

ودوره في الحیاة اإلقتصادیة المعاصرة، إذ قد یزید قراء هذا التقریر على مئات اآلالف بالنسبة نظرًا ألهمیة تقریر المدقق 

إلى شركة واحدة یكثر مساهموها ویتوزعون على رقعة جغرافیة واسعة وهم ذوي مصلحة حقیقیة في أرباحهم وثرواتهم 

مدقق فإذا لم یكن هذا التقریر سلیمًا ویستند إلى أو ال المدققالمستثمرة في تلك الشركة المساهمة وكلهم ینتظرون تقریر 

معاییر راسخة تضررت مصالح الكثیر من المساهمین وغیرهم من أطراف المجتمع المالي بینما تقتصر األضرار في مهن 

  .محدود من المستفیدین من الخدمات أخرى على عدد

ان نتیجة لدعاوي المسؤولیة التي رفعها المتضررون والواقع أن العودة إلى تاریخ المهنة یشیر إلى أن وضع معاییرها ك

، حیث في الثالثینیات من القرن العشرینمنذ أزمة الكساد الكبیر التي حلت باالقتصاد العالمي  مدققي الحساباتعلى 

سبي یتم القیاس المحا كانت الشركات تختار الممارسات المحاسبیة التي تحلو لها دون وجود مبادئ أو معاییر للمحاسبة

  . یبحث عن الغش والخطأ بدون معاییر تحدد مسؤولیته وتبین مقومات مزاولتها  المدقق، كما كان على أساسها

والواقع أن محاوالت وضع معاییر على المستوى الدولي بدأت مع بدایات القرن العشرین حیث عقد المؤتمر المحاسبي 

للمعهد  ویعود الفضل ل، ى عقد المؤتمرات الدولیة منذ ذلكوتوالفي الوالیات المتحدة األمریكیة  1904األول في عام 

ظهرت معاییر التدقیق المقبولة فقد  ن له السبق في هذا المجال،الذي كا  (AICPA)لمحاسبین القانونیینلاألمریكي 

                                                             
 American Institute of Certified Public Accountants 
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بهدف وضع  كذلو , " لجنة إجراءات التدقیق"لجنة سمیت  المعهدل شكّ  بعدما الوالیات المتحدة في (GAAS)عموما 

من خالل تقریرها   أضافت المعیار العاشرو  ،تسعة معاییر للتدقیق 1947، حیث أصدرت سنة صیاغة تلك المعاییرو 

، وقد تضمن هذا التقریر معاییر "معاییر التدقیق المتعارف علیها"، بعنوان 1954في سنة  الذي نشرته تلك اللجنة

معاییر (خصیة، قواعد تنفیذ مهمة التدقیقالقواعد العامة أو المعاییر الش: وهي ،بوبة في ثالث مجموعات رئیسیةالتدقیق م

  .، و معاییر إعداد التقریر)العمل المیداني

  : تعریف معاییر التدقیق .2.2

  نتعرف أوال على ما المقصود بالمعیار؟ قبل تعریف معاییر التدقیق، 

إتفاق عام كأساس لما یجب العمل به نموذج موضوع من طرف سلطات مختصة أو نتیجة عرف أو "هو المعیار 

تباعه، وكمقیاس مرشد لمدى فعالیة األداء   :یمكن عرض بعض التعاریف لمفهوم معاییر التدقیق. "وإ

ف االتحاد الدولي -  تدقیقمصطلح عام یطلق على المعاییر التي ستطبق في " للمحاسبین معاییر التدقیق بأنها عرّ

التقاریر على مصداقیة ما یتعلق بالخدمات ذات العالقة و طبق فیالمعاییر التي ستالمالیة و  المعلومات

  ."المعلومات

ف المجمع - تعبیر عن الصفات الشخصیة "المعاییر بأنها  AICPAاألمریكي للمحاسبین القانونیین  )المعهد(عرّ

ول على الالزمة للحص التدقیقو كذلك عن الخطوات الرئیسیة لعملیة  المدققالمهنیة التي یجب أن تتوافر في 

البراهین التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة القوائم المالیة باإلضافة إلى بیان القدر الكافي من األدلة و 

 ".محتویات إبداء الرأي

فت - التي تستنتج في أثناء أدائه لمهنته و  المدققعبارة عن األنماط التي یحتذي بها "بأنها  التدقیقمعاییر  عرّ

 ". المفاهیم التي تدعمها روض و الفمنطقیا من 

األنموذج أو النمط الذي یستخدم للحكم على نوعیة العمل الذي یقوم به "التدقیق أیضا بأنها  عرفت معاییر -

  ." المدقق

  :كما یلي ج الصفات العامة المشتركة لمعاییر التدقیقبمكن أن نستنت السابقة من التعاریف

                                                             
 Generally Accepted Auding Standards 
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  الحكماإلضافة إلى كونه وسیلة للقیاس و ب المعلوماتإن المعیار دلیل على مصداقیة. 

  أثناء أدائه لمهنته المدققإن المعیار مؤشر یحتذي به. 

  الرسمیة التدقیقإن المعیار وسیلة لتحدید. 

 المدققفي  االمهنیة الواجب توفرهیلة للتعبیر عن الصفات الشخصیة و إن المعیار وس. 

 ُستنتج منطقیا من الفروض و إن الم المفاهیم التي تدعم وجود هذه المعاییر باإلضافة إلى اعتمادها على عیار ی

  .البحث و الدراسةویلة من التفكیر و مرحلة ط

الحكم في أثناء أدائه و في عملیة القیاس  المدققحتذي به مؤشر یُ  الصفات یمكن تعریف المعیار بأنه و استنادا لهذه

المفاهیم التي تدعم ج المنطقي من مجموعة من الفروض و الستنتااعه بعد مرحلو طویلة من التفكیر و یتم وضلمهنته و 

 یصدر المعیار بموجب نص إلزامي من السلطة المختصة أو بشكل طوعي عند نشره من قبلو . المعاییر وجود هذه

  .ة ذات العالقةیالمهن المنظمة

  :أهمیة معاییر التدقیق. 3.2

تخاذ  السلیمة یرشدهم إلى فعل اإلجراءاتالعام الذي یضبط عمل المهنیین و  تمثل معاییر التدقیق اإلطار - وإ

 ؛لتحقیق أهداف التدقیق القرارات الصحیحة

 .مهنة التدقیقأداء المدققین إلى المستوى الذي یحقق أهداف  جودة بمستوى االرتقاءتساهم معاییر التدقیق في  -

أن هذه  باعتبارللحكم على األداء المهني الفعلي للمدقق،  مقیاسا تعتبر معاییر التدقیق أیضا أساسا متینا -

المعاییر قواعد متفق علیها ومقبولة لدى مختلف فئات المجتمع المالي، ویمكن تطبیقها على مختلف المؤسسات 

 .مهما كان حجمها، نشاطها، وطبیعتها القانونیة، وسواء كانت هادفة للربح أو غیر هادفة للربح

مما یكسبها ثقة الجمهور ویزید من مكانتها بین  المعاییر في جعل مهنة التدقیق ذات كیان مستقلتساعد هذه  -

 ؛مختلف المهن

نوعیة العمل الذي یقوم به المدققون المساعدون  من للتأكدالذي یستند إلیه ساس توفر لمسؤول مهمة التدقیق األ -

  الذي یرف علیه ؛ الذین یشكلون فریق التدقیق
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تنظم معاییر التدقیق العالقة فیما بین المنتسبین للمهنة أنفسهم وكذا عالقتهم بعمالئهم وجمیع فئات المجتمع  -

 خدماتهم؛المستفیدین من 

-  ُ من  تقصیر إلى المدقق القانونينسب فیها تعتبر معاییر التدقیق قواعد تستند إلیها المحاكم في القضایا التي ی

 ؛أجل تحدید المسؤولیة عن الخطأ

إصدار معاییر للتدقیق على تضییق فجوة التوقعات في بیئة التدقیق، فهي ال تساهم فقط في تحدید  یساعد -

مستویات عالیة لألداء المهني للمدقق تستجیب ألهداف مهمته ودوره، بل تساعد أیضا في تعریف المجتمع 

المالي من المستویات  فئات المجتمعحدود تدخله حتى یخفض ام المدقق القانوني ومسؤولیاته و المالي بطبیعة مه

  .توقعاتهم إتجاه مسؤولیات وخدمات المدققالعالیة ل

جراءات التدقیق .3.2   :الفرق بین معاییر التدقیق وإ

 تعتبر معاییر التدقیق المبادئ التي تحكم أیة عملیة تدقیق وبالتالي فهي اإلطار العام الذي من خالله یقوم المدقق  

، التي تعبر عن مجموعة من الخطوات العملیة التفصیلیة للحصول على األدلة والقرائن التي "إجراءات التدقیق"بتنفیذ 

 ،أن معاییر التدقیق تتصف بعمومیتها وقد سبق القول. الخاضعة للتدقیق تمّكن المدقق من إبداء الرأي في القوائم المالیة

انت، بینما تترك الحریة للمدقق في تحدید وتطبیق إجراءات التدقیق التي حیث یمكن تطبیقها على أي مؤسسة مهما ك

التي  التدقیق جراءاتوفقا لحكمه الشخصي من اإل تتالئم مع طبیعة نشاط المؤسسة محل التدقیق، حیث یختار المدقق

   .القته مع العمیلدون أن یتأثر بع ،یراها ضروریة للتطبیق

فإذا أخذنا على سبیل المثال فحص أرصدة حسابات الموردین، فإن تحدید الخطوات التفصیلیة الالزمة للتأكد من صحة 

هذه األرصدة یقع على عاتق المدقق نفسه، وتتوقف هذه الخطوات بالدرجة األولى على أحكامه الشخصیة، وبالدرجة 

فها، دون أن ننسى أهمیة العمل بالعرف المهني السائد بین الثانیة على طبیعة نشاط المؤسسة الخاضعة للتدقیق وظرو 

  . المدققین فیما یخص هذه اإلجراءات

ال بد من اإلشارة إلى أن حریة المدقق في تحدید إجراءات التدقیق المراد تطبیقها لیست حریة مطلقة، ولكنها في حقیقة 

التوصیات الخاصة بها، التي تصدرها الهیئات المهنیة  األمر حریة مقیدة بمعاییر التدقیق المتعارف علیها، وكذا مختلف

أو الحكومیة المسؤولة عن تنظیم المهنة، وتصبح عندئذ إجراءات التدقیق ذات قبول عام ومتعارف علیها على غرار 
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من  معاییر التدقیق ذاتها، ویتم إستخدامها في الحاالت المشابهة، نظرا لصدور معاییر التدقیق والتوصیات الخاصة بها

  .هیئات تتمتع بقوة اإللزام القانوني أو المهني

جراءات التدقیق  المتعارف علیها هي عالقة متداخلة  مما سبق یتضح بأن العالقة بین معاییر التدقیق المتعارف علیها وإ

تنفیذ تفصیلیة ل ومتكاملة، حیث أن المعاییر تهتم بالمفاهیم العامة والمبادئ العامة لعمل المدقق، بینما اإلجراءات قواعد

. الخ...العینات في التدقیق، اختیارتخطیط المهمة، اإلشراف على المهمة، أوراق العمل، : عملیة التدقیق مثل كل أجزاء

  .وبعبارة أخرى، یمكن القول أن إجراءات التدقیق تمثل ترجمة توضیحیة لمعاییر التدقیق المتعارف علیها

  والدولیة في صیاغة معاییر التدقیقجهود المنظمات المهنیة المحلیة . 5.2

إن أهمیة معاییر المحاسبة والتدقیق جعلت المنظمات المهنیة في : المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیینجهود  -أ

لمحاسبین المعهد األمریكي لكثیر من دول العالم تهتم بوضع معاییرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال 

معهد ال ، وهذا1939الذي بادر إلى وضع معاییر للتدقیق منذ عام ) AICPA( الوالیات المتحدة األمریكیةالقانونیین في 

، تحت اسم الرابطة األمریكیة 1887تأسس عام  ،منظمة غیر ربحیة مهنیة للمحاسبین القانونیین في الوالیات المتحدة هو

والحفاظ على مهنیة مهنة المحاسبة والتي كانت تمارس من قبل  ضمان توحید المعاییر المحاسبیة للمحاسبین، من أجل

  :في القانونیین للمحاسبین األمریكي لمعهدلـ األساسي دورالیتمثل  .المهنیین المتخصصین

  ؛القانونیة التدقیقتطویر معاییر المحاسبة المهنیة من أجل خدمة أعضائه في مجال مزاولة مهنة المحاسبة و 

 ومازال . ومتابعتها واإلشراف على شروط مزاولة المهنة التدقیقتنظیم مهنة المحاسبة و  باإلشراف على قوانین

  Auditing Standards Board التدقیقمن خالل مجلس معاییر  التدقیقالمعهد رائدًا في وضع معاییر 

 ؛هني المستمرووضع األخالقیات المهنیة واإللزام بها وتقدیم برامج التعلیم الم التدقیقوفي تنظیم ممارسة 

 إعداد وتصمیم اختبارات الزمالة CPA  جمیع الوالیات األمریكیة فيوالتي.  

اإلدارة، الحوكمة، الممارسة العمومیة، الصناعة، ( عضو في مجاالت مختلفة 412000ینتمي إلى هذا المعهد حوالي   

  .دولة 144، موزعین على ...)التعلیم واإلستشارات،
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 األمیركي المعهد عن الصادرة (GAASs)عاماً  قبوالً  المقبولة بالمعاییرمعاییر التدقیق األمریكیة المعروفة  ملتتش

 1:على المعاییر المصنفة في المجموعات الثالث التالیة القانونیین للمحاسبین

وتتعلق بشخصیة المدقق والصفات الالزمة لیصبح مؤهًال لتولي عملیة : )المعاییر العامة(المعاییر الشخصیة :أوال    

 :المعاییرالتدقیق ومن هذه 

  المؤهالت العلمیة حائزون على یجب أن یقوم بالتدقیق شخص أو أشخاص : ي والعمليملالتأهیل العمعیار

 ؛المطلوبة لممارسة مهنة تدقیق الحساباترة العملیة والخب

  في جمیع األمور التي تمت بصلة إلى موضوعیة وتعني القیام بالعمل بكل أمانة واستقامة و : االستقاللیةمعیار

أو ( ةالذهنیاالستقاللیة و  ةالظاهری یةاالستقاللأي أن یتمتع ب، ودون تحیز لجهة معینةالمهمة المنوطة به، 

 ؛معا )الفكریة

  على المدقق أن یبذل العنایة المهنیة الواجبة في  :)الحذر المهني المعقول( بذل العنایة المهنیة الواجبةمعیار

عملیة التدقیق وفي وضع التقریر النهائي؛ وهذه العملیة تتطلب مراجعة انتقادیة لكل مستوى من مستویات 

اإلشراف على العمل الذي یتم، و األحكام التي یقررها المساعدون، كما تتطلب عنایة الزمة بأوراق عمل المدقق 

  .المعاییر بهذه المدقق التزامهو  المهنیة للعنایة األدنى الحد یعتبرو . ة وقرائن التدقیقوحصوله على أدل

 :وتتعلق بعملیة تنفیذ اإلجراءات في التدقیق وتشمل ما یلي : معاییر العمل المیداني: ثانیاً        

  التدقیق وال یكون، لعملیة التدقیق ةومناسب یةكاف یجب على المدقق وضع خطة: معیار التخطیط واإلشراف 

، وتتم عملیة التخطیط من خالل وضع برنامج وخطة واضحة ومفصلة تبین المهمات في عملیة التدقیق ارتجالیاً 

  ؛ كما یجب أن یكون هناك إشراف جدي على أعمال المساعدین؛ومواعیدها

 قابة الداخلیة المعمول بها في یجب أن تتم دراسة وتقییم أنظمة الر : ةالداخلیالرقابة أنظمة وتقییم  معیار دراسة

  ؛الالزمة تحدید حجم االختبارات الجوهریةعند  علیهااالعتماد  مدى لتحدیدالمنشأة 

                                                             
  .70.، ص2014مصطفى یوسف كافي، تدقیق الحسابات في ظل البیئة االلكترونیة و اقتصاد المعرفة، مكتبة المجتمع العربي، عمان،   1
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 یجب على المدقق الحصول على قدر كاف من أدلة التدقیق عن طریق الفحص : معیار كفایة أدلة التدقیق

سلیم إلبداء الرأي في القوائم المالیة محل المصادقات وغیرها كأساس لمالحظة و االستفسارات و المستندي و ا

 .التدقیق

یعطي المدقق خالصة عمله من خالل التقریر الذي یمثل وثیقة مكتوبة ویقدمه : معاییر إعداد التقریر: ثالثًا     

التي یتشكل منها  الفرعیة المعاییر. ولیات المدقق المدنیة والجنائیةألطراف ذات العالقة ویمثل كذلك وثیقة تحدد مسؤ 

  :هي معیار إعداد التقریر

 ؛یجب اإلشارة إلى مدى توافق القوائم المالیة مع المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاماً  .1

اإلشارة إلى ما إذا كانت حدث تغییر في إعداد القوائم المالیة عن الفترات السابقة وفي حال عدم التغییر فال  .2

 ؛حاجة لإلشارة لذلك

 ؛إلى ما إذا كانت القوائم المالیة ال تشتمل على اإلفصاح الكافياإلشارة  .3

        .أن یشمل التقریر رأیًا مكتوبًا في فقرة خاصة عن القوائم المالیة كوحدة واحدة أو مجزأ حسب رغبة الدولة .4

 1977عام منظمة عالمیة للمحاسبة، تأسس (IFAC) االتحاد الدولي للمحاسبین :جهود اإلتحاد الدولي للمحاسبین -ب

وقد جاء في الفقرة الثانیة من الدستور أن هدف االتحاد هو  دولة، 49منظمة محاسبیة في  63بمقتضى اتفاقیة بین 

عضوا ومنظمة  159یضم االتحاد في عضویته   .ة مترابطة في إطار قواعد متناسقةتطویر وتدعیم مهنة محاسبة دولی

معاییر تتعلق بمجاالت تدقیق للمحاسبین تحاد الدولي اإلویضع  .ملیون محاسب 2,5 ون أكثر منبلد یمثل 124من 

، ویصدر االتحاد أیضا توجیهات لتشجیع لمهنة المحاسبیة في القطاع العاموالتأكید والتعلیم والسلوك وآداب ا اتالحساب

  .المحاسبین المحترفین في الشركات على األداء بمستوى عال

ونتیجة للتغیرات العالمیة وحدة المنافسة والرغبة في توحید الممارسات المتعلقة بالمحاسبة والتدقیق، نشأت الحاجة إلى     

تضطلع ) IAPC" (لجنة ممارسات التدقیق الدولیة "وضع معاییر دولیة للتدقیق، حیث أسس اإلتحاد الدولي للمحاسبین 

منذ ؛ و الهیئاتون القانونیون لمختلف المنظمات و ات التي یقدمها المدققبمهمة إصدار معاییر مهنیة تغطي مختلف الخدم

فإن سلطة إصدار وتعدیل معاییر التدقیق الدولیة هي من صالحیات مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة  ،2000سنة 
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(IAASB) ،في تحسین درجة  مجلسال هذاویتمثل هدف . الذي أنشأه اإلتحاد بعد إلغاء لجنة ممارسات التدقیق الدولیة

توحید ممارسات التدقیق والخدمات ذات الصلة عبر العالم عن طریق إصدار تعلیمات عن مجموعة وظائف التدقیق 

وضع مجموعة متكاملة من المعاییر التي تغطي مختلف أصناف على مجلس العمل الهدف ا ولتحقیق هذ .1"والتأكید

  :یلي تشكیلة هذه المعاییر حسب نوع الخدمات المقدمة  وفیما. الخدمات المقدمة من قبل المدققین

  الدولیة والتأكید التدقیق معاییر مجلس عن الصادرة المعاییر هیكل) : 02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد المؤلف اعتمادا على منشورات مجلس معاییر التدقیق و التأكید الدولیة: المصدر 

  : حیث

 .المالیة التاریخیة المعلوماتفي تدقیق (ISAs) لتدقیق الدولیة لمعاییر الق تطب -

 .المالیة التاریخیة المعلوماتجعة افي مر (ISREs)  التدقیقعملیات لالدولیة معاییر الق تطب -
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99- 1المعاییر الدولیة لرقابة الجودة   

 میات التأكید و الخدمات ذات العالقةلإلطار الدولي لعا

  الخدمات ذات العالقة المعلومات المالیة التاریخیةعملیات تدقیق ومراجعة 

لتدقیق لمعاییر الدولیة   
200-899  

المعاییر الدولیة 
  التدقیقلعملیات 

2000-  2699  

 عملیات التأكید األخرى

المعاییر الدولیة 
  لعملیات التأكید

3000-3699 

المعاییر الدولیة 
  للخدمات ذات العالقة

4000-4699 

 اإلطار الدولي لعملیات التأكید

http://www.ifac.org/auditing-assurance/about-iaasb
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المالیة  التدقیقدقیق و التت معلوما فالبخد التأكیات عملیي ف(ISAEs) عملیات التأكید الدولیة لمعاییر الیق تط -

  .السابقة

مسك مثل الخدمات اإلستشاریة و أكیدیة على الخدمات غیر الت(ISRSs) خدمات ذات العالقة الدولیة للمعاییر التطبق  -

  .المحاسبة

  )ISA(المرجعیة الدولیة لمعاییر التدقیق . 3

تشتمل معاییر التدقیق الدولیة على المبادئ واإلجراءات األساسیة، وكذا اإلرشادات الخاصة بها، ویجب فهم المعاییر    

إطارا متجانسا وقابال للتطبیق على  (ISAs)تعتبر معاییر التدقیق الدولیة  .واإلجراءات في ضوء اإلرشادات الخاصة بها

م على أیة حرِّ المستویات المهنیة الدولیة، والتي ال تتعارض مطلقا مع معاییر التدقیق المتعارف علیها من ناحیة، وال تُ 

  .دولة إصدار معاییر تدقیق خاصة بها

 :الدولیة  التدقیق معاییر نطاق. 1.3

من قبل مدقق حسابات مستقل، إال السنویة یتمثل مجال تطبیق معاییر التدقیق الدولیة في تدقیق القوائم المالیة التاریخیة  

أنه ال یمنع أن یتم مواءمة هذه المعاییر إذا لزم األمر بحیث تطبق على خدمات مهنیة ومعلومات أخرى كما هو الحال 

 :بشان

  بع السنویة ؛ فحص القوائم المالیة التاریخیة ر 

 تجمیع القوائم المالیة؛ -

  .اختبار القوائم المالیة التقدیریة  -

  قائمة المعاییر الدولیة للتدقیق .2.3

صدرت المعاییر في إصدارات زمنیة متتابعة حسب األهمیة النسبیة، حیث قام االتحاد بتبویب هذه المعاییر طبقا   

حسب آخر  معیارا 37الدولیة للتدقیق الصادرة إلى حد اآلن  بلغ عدد المعاییر. الرتباطاتها بمراحل عملیة التدقیق

  :الموالي الجدول التلخیصي كما هو مبین في إصدار،

  2016 عام إصدار حسب(ISA)الدولیة  التدقیق معاییر قائمة)   01(جدول رقم 
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  المبادئ العامة والمسؤولیات: المجموعة األولى  299- 200
  .المستقل ٕو إجراء عملیة تدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیةاألهداف العامة للمدقق   200
  .بالتدقیق التكلیف شروط على االتفاق على  210
  رقابة الجودة لتدقیق القوائم المالیة  220
  توثیق أعمال التدقیق  230
  مسؤولیات المدقق المتعلقة باإلحتیال في عملیة تدقیق البیانات المالیة  240
  القوانین واألنظمة عند تدقیق البیانات المالیةمراعاة   250
  االتصال بالمكلفین بالحوكمة  260
  اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلیة للمكلفین بالحوكمة واإلدارة  265
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USA, 2017/2016 . 

 : أقسام منفصلة، كما یليیتضمن معاییر لدیها هیكل، یتم عرض كل معیار من معاییر التدقیق الدولیة وفق 

 یمكن أن تشمل أمور تمهیدیة، أو معلومات تخص غرض ونطاق وموضوع المعیار، باإلضافة إلى  :مقدمة

 المسؤولیات التي تقع على مدقق الحسابات أو غیره في سیاق ذلك المعیار؛

 یحتوي كل معیار على بیان واضح لهدف مدقق الحسابات في المجال الذي یتناوله ذلك المعیار؛ :الهدف 

 لفهم المعیار أكثر وجعله غیر قابل للتأویل، یتم تحدید تعریفات لكل المصطلحات المعمول في ذلك  :تعاریف

 المعیار؛
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 من األهداف التي یسعى إلیها مدقق  تدعم متطلبات المعیار والمنصوص علیها بوضوح كل هدف :المتطلبات

 یجب: "، مثالاإللزامالحسابات وكل مسؤولیة تقع على عاتقه، ویتم التعبیر عن هذه المتطلبات بعبارات تحمل 

 ؛"على المدقق"و" ینبغي على المدقق"، "على المدقق 

 صیال للمتطلبات،توضع في كل معیار فقرات توضیحیة تكون أكثر تف :التطبیق وغیره من المواد توضیحیة 

 وأكثر تفسرا للهدف أو الشرط أو المتطلب الذي یتناوله المعیار؛

 توضع في آخر المعیار أشكال أو أمثلة توضح متطلبات المعیار أكثر: المالحق. 

 إصدار معاییر التدقیق الدولیة .3.3

 :یراعى عند صدور معاییر التدقیق الدولیة ما یلي 

الوطنیة تختلف بدرجة أو بأخرى من دولة إلى أخرى، فانه من المهم لصدور نه طالما أن معاییر التدقیق أ -

تدقیق دولیة مراعاة مثل هذه االختالفات ومحاولة الوصول إلى معاییر دولیة تحظى أو یراد لها أن  معاییر

 دولیا؛العام  تحظى بالقبول

المعاییر  ، ویجب فهمرشادات الخاصةاألساسیة وكذا اإلأن معاییر التدقیق الدولیة تشمل المبادئ واإلجراءات  -

  ؛واإلجراءات في ضوء اإلرشادات الخاصة

 یمكن لمدقق الحسابات في مجاالت وظروف معینة أن یقرر الخروج على معاییر التدقیق الدولیة طالما كان ذلك -

 هذا الخروج؛ألغراض الحرص على تحقیق كفاءة وأهداف التدقیق، ولكن علیه أن یقدم التبریرات الكافیة لمثل 

 واالستثناء أن یتم تطبیقها على ،القاعدة أن تطبق معاییر التدقیق الدولیة على كافة عملیات تدقیق الحسابات -

 أمور معینة، وان حدث فیجب أن یتم اإلشارة إلى ذلك صراحة؛

عملیة لمدقق توفیر المساعدة الإلى دف تهالدولیة مجموعة من اإلصدارات والتأكید التدقیق یصدر مجلس معاییر  -

 ن مثل هذهوعلیه فإولتطویر الممارسة المهنیة من ناحیة أخرى،  ،الحسابات في تطبیق معاییر التدقیق من ناحیة

 اإلصدارات ال تحل محل معاییر التدقیق الدولیة وبالقطع لیس لها نفس سلطة هذه المعاییر؛

 :یة عند إصدار معیار دولي للتدقیقالخطوات التالمجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة تبع عادة ی -

 تكوین لجنة فرعیة الختیار الموضوعات التي تحتاج عمل دراسات منفصلة ومتعمقة حولها؛ -
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 تقوم اللجنة الفرعیة بإجراء الدراسة المتعمقة على الموضوع المختار؛ -

 تقوم اللجنة الفرعیة بإعداد مسودة المعیار المقترح؛ -

 دراسة المرفقة بالمعیار المقترح؛تقوم اللجنة الفرعیة بتوثیق ال -

إذا أقرت لجنة ممارسة التدقیق الدولیة مسودة المعیار المقترح، یتم توزیعه على لجان االتحاد الدولي للمحاسبین  -

 وكذا المنظمات الدولیة ذات الصلة، إلبداء الرأي والتعلیق على المسودة؛

 األطراف على مسودة المعیار المقترح ثم تقوم بتنقیح تتسلم لجنة ممارسة التدقیق الدولیة تعلیقات وآراء هذه -

 صیاغة المعیار؛

  .بعد ذلك یتم إصدار المعیار في صورته النهائیة -

 ذهه عندما التطبیق في األولویة تعطى ال الدولي االتحاد عن الصادرة الدولیة التدقیق معاییر أن إلى اإلشارة تجدر 

بالمعاییر في  التلقائي االلتزام ویتم بلد، أي في المالیة المعلومات بتدقیق الخاصة المحلیة األنظمة مع تتعارض المعاییر

  .الدولیة المعاییر مع األنظمة هذه فیها تتفق التي الحاالت

  :خصائص معاییر التدقیق الدولیة. 4.3

  :أهمها، یر التدقیق الدولیة ببعض الخصائصتمتاز معای

مدققین، المیداني، األمر الذي یشكل بعض القیود على إمكانیة تحرك الالتركیز على تفصیالت إجراءات العمل  -

ن كان ذلك میزة تتمثل في تقلیل التفاوت واالختالف والقرب من الموضوعیة قدر اإلمكان عند إتمام عملیة إ و 

 التدقیق؛

قدر جید من  استخدمت اللجنة لفظ إرشادات تدقیق دولیة، وال شك أن تلك التسمیة أكثر تحفظا، وذلك لتوفیر -

تاحة  المرونة علیها لترك المجال مفتوحا أمام المنظمات المهنیة في دول العالم لالسترشاد بتلك المعاییر وإ

 الفرصة أمامها حتى یمكن تكییفها مع الظروف البیئیة بكل دولة؛

م دول من غیرها، ألنها صادرة عن تجمع دولي كبیر یضم معظتعتبر هذه المعاییر أكثر عمومیة وشموال  -

نها وبالتالي فهي تمثل اإلطار العام الذي ینظم مهنة التدقیق ویلقى قبوال عاما على النطاق الدولي، كما أالعالم، 

  .قواعد أساسیة عامة یجب إتباعها من قبل مزاولي المهنة عند الحاجة إلیها تعتبر
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  :أهمیة المعاییر الدولیة للتدقیق .5.3

محاســبیة صــادقة  للتــدقیق فــي العصــر الحاضــر بزیــادة أهمیــة الحصــول علــى معلومــاتلقــد تزایــدت أهمیــة المعــاییر الدولیــة 

المحاســبي لــدى  ودقیقــة مــن جهــة، وانتشــار الشــركات متعــددة الجنســیات مــن جهــة أخــرى، فالمشــاكل الناتجــة عــن اإلفصــاح

إفـالس بعضــها،  لـىوالتـي أدت إ، فـي بدایـة القـرن الحـادي والعشـرین...) ،Enron ،Xeroxمثـل شـركات (شـركات عمالقـة 

فشــل معــاییر التــدقیق  ونتیجــة إخفــاق مكاتــب التــدقیق فــي اكتشــاف التالعبــات واألخطــاء فــي القــوائم المالیــة، تــم الكشــف عــن

التــدقیق المحاســبي، وكــذا  المعتمــدة مــن قیــل المــدققین، والســعي وراء معــاییر أخــرى تغطــي الجوانــب المختلفــة لممارســة مهنــة

یتزایـد نحـو معـاییر تـدقیق  كات المتعددة الجنسیة في اخـتالف المعـاییر بـین الـدول جعلـت الطلـبالمشكلة التي واجهتها الشر 

تقلــل التفــاوت بــین ممارســة مهنــة التــدقیق المحاســبي فــي أنحــاء العــالم، واســتجابة لهــذا الطلــب ولمواجهــة تلــك المشــاكل تــم 

عتماویمكن إبراز أهمیة إستخدامها و . إصدار معاییر التدقیق الدولیة  : النقاط التالیة دها فيإ

  ُتبر بمثابة م  ل للمعاییر الوطنیة؛كمّ تعُ

 تلبیة رغبات أفراد المجتمع في توفیر المعلومات عن دور المّدقق ومسؤولیاته. 

 تُشجع التعاون بین مكاتب التدقیق المحلیة والدولیة؛ 

 ،تبـــر أساســــا لتوحیــــد معـــاییر التــــدقیق خاصــــة فــــي ظـــل بعــــض التغیــــرات مثــــل العولمـــة تحریــــر التجــــارة الدولیــــة  تعُ

 وتكنولوجیا المعلومات؛

 د أكثر تجانسا بین الدول بالمقارنة بغیرها من المعاییر الوطنیة لدول كثیرة؛  تعُ

 تبر أكثر مالئمة لتدقیق حسابات الشركات متعددة الجنسیات  .تعُ

 ة دققینضبط عمل الم  ، ومن ثم تحسین أدائهم؛وتوجیههم للعمل بصورة أكثر مثالیّ

  عة بصورة أكبرتقل عات، وجعل إجراءات التدقیق متوّق  ؛یل الفجوة تجاه التوّق

  تطبیـــق المعـــاییر علـــى مختلـــف القـــوائم المالیـــة، دون األخـــذ بعـــین االعتبـــار حجـــم العمیـــل، ونـــوع العمـــل، وطبیعـــة

 .النشاط، باإلضافة إلى كون المنشأة ربحیة أو غیر ربحیة

  : معاییر المحاسبیة الدولیةعالقة المعاییر الدولیة للتدقیق بال. 6.3
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 فعمل مدقق الحسابات یبدأ عندما ینتهي عمل ،تدقیق الحساباتجود عالقة وطیدة بین المحاسبة و الشك في و    

 المعلوماتتلخیص یعتمد على تسجیل، ترتیب، تجمیع و لكن لكل منهما ما یمیزه، فعمل المحاسب إنشائي  ؛المحاسب

 معلومات مالئمة التخاذ تتضمنالخاصة بنتائج األحداث االقتصادیة للمؤسسة بطریقة منهجیة منطقیة في قوائم مالیة 

 حیث أنه یتضمن جمع وتقییم أدلة إثبات ي،نتقاداإل الفحصبینما عمل مدقق الحسابات یعتمد على التحلیل و  ؛القرارات

صدار قرار حول  أي أن المحاسبة تؤدي إلى خلق المعلومات  ؛م المحاسب بإنشائهاالقوائم المالیة التي یقو  عدالة وحقیقةوإ

  .بینما التدقیق یقوم بإضفاء الثقة في تلك المعلومات؛ المالیة

حقیقة وظیفة تدقیق الحسابات فتتمثل في التحقق من  أما ،"االتصال"و "القیاس" :فإن للمحاسبة وظیفتین ،بشكل عام   

المعاییر المحاسبیة هي األساس الذي یعتمد علیه المحاسب في ممارسته أن  من المعلوم بالضرورة. القوائم المالیة وعدالة

ومن . المعلومات المحاسبیة لتأكد من مصداقیة وصحةلالتي یعتمد علیها مدقق الحسابات  المدقق للمهنة، وتُعتبر من أهم

بین الدول، ألن هذا االختالف  المحاسبیة المحاسبي هي اختالف المعاییر التدقیق أهم التحدیات التي تواجه ممارسة مهنة

خاصة إذا كان ، مدقق الحساباتبل یؤثر أیضا على عمل یعتقد البعض،  لن یؤثر على مقارنة القوائم المالیة فقط كما

في فهم المعاییر  التي یواجهها مدقق الحسابات یقوم بتدقیق شركات لها فروع في عدة الدول، ناهیك عن العوائق

الحسابات بعدم  دم مدققطصییمكن أن  كما. المعاییرتلك أعدت بها عدم تحكمه في اللغة التي المحلیة، و المحاسبیة 

إلى كم هائل  وجود معاییر محاسبیة واضحة تحكم ممارسة مهنة المحاسبة ألن بعض الدول تخضع ممارستها المحاسبیة

أكد على حاجة مدقق الحسابات إلى معاییرمن التشریعات والقوانین، كل هذه ال محاسبیة موحدة على  تحدیات وغیرها تِ

  .المستوى الدولي قبل حاجته لمعاییر تدقیق دولیة

 إلى حد كبیر المتطلبات الواردة أعاله، إذ أن هذه المعاییر تحوز على) IFRS/IAS(معاییر المحاسبة الدولیة توفر     

ّ  فوجودها؛ المتواجدة في الدول المتقدمة والنامیة على حد سواءو الهیئات المهنیة  المنظماتقبول معظم  ل نوعا على سه

تتبنى وتطبق بشكل  مدقق الحسابات اإلحاطة بمختلف الجوانب الخاصة بأساسیات الممارسات المحاسبیة في الدول التي

معاییر التدقیق و  لمعاییر المحاسبیة الدولیةتام المعاییر الدولیة أو تتوجه نحوها، فالتجانس والتناغم الذي یوجد بین ا

مجرد توحید في  مدقق الحسابات یتجه في مزاولته لمهنته نحو اتجاه واحد، واالرتباط بینهما لیس جعل) ISA(الدولیة 
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المحاسبیة الدولیة  بل یوجد ارتباط عضوي بین المعاییر ،التوجه أو إتباع نمط متقارب في إعداد وعرض المعیار فقط

  .اییر التدقیق الدولیةومع

فإن إن اإلطار المفاهیمي للمعاییر المحاسبیة الدولیة وضع مجموعة من الصفات الجوهریة التي  ،إضافة إلى ما سبق  

 أن تكون المعلومات المالیة"على  المالئمة فكالمالئمة والتمثیل الصادق، حیث عرّ  ،یجب أن تتصف بها القوائم المالیة

أن تكون المعلومات المالیة ممثلة بصدق "یعني  التمثیل الصادق، أما "بالقرار الذي سیتم اتخاذهالمعروضة على صلة 

 ، إذا یجب على المعلومات"للعملیات واألحداث المالیة التي حدثت في المؤسسة، والتي تم التعبیر عنها بالقوائم المالیة

رات المناسبة، وفي نفس السیاق فإن معظم معاییر التدقیق المحاسبیة أن تمكن مستخدمي القوائم المالیة من اتخاذ القرا

وهذا ما یؤكد وجود  ،م و التزام المحاسب بتلك الخصائصألزمت مدقق الحسابات على ضرورة التأكد من احترا الدولیة

والمضمون، من حیث الشكل  )ISA(معاییر التدقیق الدولیة و ، )IAS/IFRS(عالقة وطیدة بین معاییر المحاسبة الدولیة 

اتخاذ القرارات المناسبة،  فكالهما یسعى لخدمة مستخدمي القوائم المالیة وتمكینهم من ؛و من حیث األهداف وااللتزامات

تضافر جهود المحاسب ومدقق  وال یمكن ألحد منهما بشكل منفرد إضفاء الثقة واإلفصاح العادل للقوائم المالیة، بل یجب

  1.لدولیة في ممارسة مهنتهمالحسابات باستخدام المعاییر ا

  

  

  

  

  

  

  معاییر المبادئ العامة و المسؤولیات: الثاني المحور

                                                             
دراسة استقصائیة لعینة من محافظي  - بهلولي  نور الهدى، أثر تبني معاییر التدقیق الدولیة في تطویر مهنة التدقیق المحاسبي بالجزائر  1

  .36. ، ص.2016/2017، خصص محاسبة و تدقیق، جامعة سطیف ، تاسبین، أطروحة دكتوراهالحسابات والخبراء المح
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المبادئ : " ، والمعنونة بـ) ( 200-299یخص هذا المحور المجموعة األولى من المعاییر الدولیة للتدقیق ذات الترقیم  

التي  والمسؤولیات المبادئ و العامة األهداف تتناول، التي معاییر ثمانیة  تتضمن هذه المجموعة". العامة و المسؤولیات

 ،التدقیق األسس التي تحكم جودة عملیة، و وتوثیقها التدقیق عملیة قبول شروط وكذا ،المالي الخارجي التدقیق مهنة تحكم

 لألخطاء كاكتشافهالمالي الخارجي  مدققال عاتق على تقع التي المسؤولیات بعضتتعرض هذه المجموعة إلى  كما

بالغهم بالحوكمة المكلفین مع االتصال وكذا التنظیمیة، واللوائح القوانین تطبیقالسهر على ب التزامه و والغش،  عن وإ

  .الداخلیة الرقابة األنظمة في القصور نواحي

  الدولیة التدقیق لمعاییر وفقاً  تدقیق عملیة ٕو إجراء المستقل للمدقق العامة األهداف-ISA  200المعیار .1

المسؤولیات العامة للمدقق المستقل عند إجراء عملیة تدقیق للبیانات  200 رقم معیار التدقیق الدولي المعدلتناول  

، كما یبین على وجه الخصوص األهداف الكلیة للمدقق المستقل، ویوضح طبیعة یة وفقا لمعاییر التدقیق الدولیةالمال

 التدقیق معاییر تتناول وللتذكیر ال . ونطاق عملیة تدقیق مصممة لتمكین المدقق المستقل من تحقیق هذه األهداف

 األوراق بطرح - المثال سبیل على - یتعلق فیما ذلك غیر أو الئحة، أو نظام، علیها ینص قد التي المدقق مسؤولیات

 أن من الرغم وعلى .التدقیق معاییر في علیها المنصوص تلك عن المسؤولیات هذه تختلف فقد .العام لالكتتاب المالیة

 بجمیع االلتزام من التأكد مسؤولیاته من فإن الظروف، هذه مثل في مفیدة أموراً  التدقیق معاییر في یجد قد المدقق

  .250وفق ما ینص علیه المعیار الدولي للتدقیق رقم  العالقة ذات المهنیة االلتزامات أو اللوائح، أو األنظمة،

  :للمدقق العامة األهداف .1ً.1

 :یلي فیما ISA 200حسب المعیار المالیة القوائم تدقیقب القیام عند للمدقق العامة األهداف تتمثل

 أو غش، بسبب سواء جوهري، تحریف أي من - ككل - المالیة القوائم خلو بشأن معقول تأكید على الحصول 

 النواحي جمیع من، إعدادها تم قد المالیة القوائم كانت إذا ما بشأن رأیه إبداء من المدقق تمكین ثم ومن خطأ،

 ؛به المعمول المالي التقریر إلطار طبقاً  الجوهریة،

 التي النتائج مع یتفق بما ،ق الدولیةیدقالت معاییر تتطلبه حسبما بشأنها واإلبالغ المالیة، القوائم عن تقریر إعداد 

  .المدقق إلیها توصل

  ما معنى التأكید المعقول؟
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 Assurance)، فإن التأكید المعقولنحسب معجم المصطلحات المنشور من قبل اإلتحاد الدولي للمحاسبی

Raisonnable) من الثقة في  - ولیست مطلقة-درجة عالیة  المدقق إعطاء في إطار التدقیق المالي الخارجي هو

، التي یقوم بإبدائها بشكل صریح و واضح في تقریره كثقة معقولة بأن المعلومات الخاضعة للتدقیق المعلومات المالیة

أو إقتناع المدقق وذلك بعد تنفیذ  الرضا و تعبر درجة الثقة عن مستوى ؛)ثقة موجبة( خالیة من التحریفات الجوهریة

إن التأكید المعقول هو أعلى مستوى ممكن من التأكید بالمقارنة مع التأكید الذي یعطیه . إجراءات التدقیق و تقییم نتائجها

الوصول إلیه عندما یحصل المدقق على ما یكفي من أدلة التدقیق  ویتم). التدقیقأو (المدقق في حالة الفحص المحدود 

غیر مناسب، في  وهو خطر أن یُصدر المدقق رأیا(خطر التدقیق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول،  ناسبة لتخفیضالم

فة بشكل جوهري عد مستوى مطلقًا من التأكید، نظرًا  ومع ذلك، فإن التأكید). حین أن القوائم المالیة محرّ المعقول ال یُ

التدقیق، والتي یعتمد علیها المدقق في استنتاجاته وتكوین رأیه، هي أن معظم أدلة  لوجود قیود مالزمة للتدقیق تتمثل في

  .أدلة مقنعة، أكثر منها قطعیة

 والتي معقول، تأكید على فیها الحصول یمكن ال التي الحاالت جمیع فيأنه  200و ینص المعیار الدولي للتدقیق رقم 

 المعنیین، المالیة القوائم مستخدمي إلى التقاریر تقدیم ألغراض كاٍف  غیر المدقق تقریر في متحفظ رأي إبداء فیها یكون

 یكون عندما ،) یستقیل(االرتباط من ینسحب أو الرأي، إبداء عن المدقق یمتنع أن تتطلب التدقیق الدولیة معاییر فإن

   .بها المعمول واللوائح لألنظمة طبقاً  ممكنًا، االنسحاب

 تدقیق العملیة نطاق  .2.1

ویتحقق ذلك من خالل إبداء  .المالیةالمعلومات هو تعزیز درجة ثقة المستخدمین المعنیین في  التدقیقالهدف من إن   

طبقًا إلطار التقریر المالي المعمول من جمیع النواحي الجوهریة  قد تم إعدادها ه، فیما إذا كانت المعلوماتلرأی المدقق

ا إذا كانت القوائم المالیة لمدققامعظم اُألطر ذات الغرض العام، فإن رأي  وفي حالة. به معروضة بصورة  یكون عمّ

  . طبقًا لهذا اإلطار عادلة من جمیع النواحي الجوهریة

عرض أثر األحداث والعملیات  ) ( L’image fidèle des états financiers للقوائم المالیة یتطلب العرض العادل  

، المعمول بهوبما یتماشى مع متطلبات إطار إلعداد القوائم المالیة  ،والظروف التي مرت بها المنشأة بشكل صادق

عبر بعدالة عن المركز المالي ویجب على اإلدارة إرفاق إقرار مرفق بالقوائم المالیة بأن القوائم المالیة المعروضة تُ 
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إلى أن  توفیر اإلفصاح الضروري  01المحاسبي الدولي رقم  وقد أشار المعیار ؛للمنشأة، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدیة

ومع ذلك، في بعض البلدان، قد تتطلب القوانین أو اللوائح المعمول بها من مدققي  .سیحقق التمثیل العادل للقوائم المالیة

الحسابات التعبیر عن وجهات نظرهم بشأن قضایا محددة أخرى، مثل فعالیة الرقابة الداخلیة، إمكانیة استمراریة المنشأة، 

وعلیه، فإن ... التقریر اإلداري مع المعلومات المالیة، اتساقة بین المنشأة و الغیر، العقود المبرمرعیة و مالئمة ش

  .قیام بعمل إضافي، ویتعین علیه الالمدقق سیكون علیه مسؤولیة إضافیة للتعبیر عن آرائه بشأن هذه األمور

   ؟ وما هي القوائم المالیة المعنیة بالتدقیق المعمول به إطار إعداد القوائم المالیةهو ما  

 ضوء في مقبولة مالیة قوائم إلعداد بالحوكمة، المكلفینو  اإلدارة تتبناه المعمول به الذي المالي التقریر إطاریتمثل في  

؛ وعلیه یشتمل الئحة أو لنظام، طبقاً  استخدامه ینبغي الذي اإلطار ذلك هو أو المالیة، القوائم من والهدفالمنشأة  طبیعة

إطار إعداد التقاریر المالیة على معاییر محاسبیة موضوعة من قبل هیئة مخولة أو معترف بها، وكذا مختلف المتطلبات 

بغرض تلبیة الحاجة إلى معلومات مالیة ذات مصمم  وفقا إلطار معین ائم المالیةیتم إعداد القو  .التنظیمیةیعیة و التشر 

 قوائم المالیة ذات الغرض العام؛تسمى هذه القوائم بال المعلومات،من المستخدمین لهذه  واسعة فئاتالغرض العام لدى 

ویمكن أن یتم إعداد  .(SCF)النظام المحاسبي المالي و المعاییر المحاسبیة الدولیة  مثل القوائم المالیة التي نصت علیها

، خاصةیاجات مستخدمین محددین إلى معلومات مالیة القوائم المالیة على أساس إطار محاسبي خاص بغرض تلبیة إحت

  ...إطار المحاسبة الضریبیة، إطار محاسبة الزكاة،: مثل 

ا إلى مجموعة كاملة من المعلومات المالیة التاریخیة على النحو المحدد في إطار " القوائم المالیة"یشیر مصطلح    عمومً

 قائمة ،)المیزانیة(المالي  المركز قائمة مثل المالیة القوائم من الكاملة المجموعة تشمل وعادة ؛التقریر المالي المعمول به

المرفقة  واإلیضاحات النقدیة، التدفقات قائمة ،)األموال الخاصة(الملكیة  حقوق في التغیرات قائمة ،)جدول النتائج(الدخل 

ولكن قد  ).SCF(1الجزائريوالنظام المحاسبي المالي  (IAS/IFRS)لمرجعیة المحاسبیة الدولیة لكما هو الحال بالنسبة 

م كیان قطاع عام بإعداد قائمة المقبوضات یاة قحالفي یشیر أیًضا إلى قائمة مالیة واحدة و اإلیضاحات ذات العالقة، 

                                                             
خ في  11 - 07قانون رقم   1 ّن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر سنة  25الموافق  1428ذي القعدة عام  15مؤرّ ، الجریدة یتضمـ

  .5، ص 2007نوفمبر  25، الصادر بتاریخ 74الرسمیـة للجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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، و كذا 1"النقدي إعداد التقاریر المالیة على األساس: "في القطاع العاموالمدفوعات النقدیة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي 

، حیث تكتفي بإعداد كشوفات بسیطة تخص الوضعیة 2ةمبسط مالیة الصغیرة التي تطبق محاسبة حالة الكیانات

  .الخزینة في غیرلتوكذا ا الصافیة، وحساب النتائج 

بالمنشأة، والتي أعدتها ، هي تلك القوائم الخاصة للتدقیقالقوائم المالیة التي تخضع  :مسؤولیات اإلدارة و المدقق .3.1

 الو  ،المكلفین بالحوكمة مسؤولیات على اإلدارة، أو التدقیقوال تفرض معاییر . 3المكلفین بالحوكمة إشرافتحت  اإلدارة

ذ على ، تنفالتدقیق، طبقًا لمعاییر تدقیقعملیة  ومع ذلك، فإن أي. تتجاوز األنظمة واللوائح التي تحكم مسؤولیاتهم

  : المتمثلة فیما یليو  التدقیقیتحملون مسؤولیات معینة، تُعد ضروریة للقیام ب ،المكلفین بالحوكمةاإلدارة و افتراض أن 

  و ما یقتضه من صالحیة ممارسة اإلدارة المالیة وفقا إلطار التقاریر المالیة المعمول به المعلوماتإعداد ،

ن تختار و تطبق السیاسات المحاسبیة المناسبة في الحكم المهني عند إعداد التقدیرات المحاسبیة المعقولة، وأ

 ؛سیاق إطار التقاریر المالیة المعمول به 

  للتمكین من إعداد بیانات مالیة خالیة من األخطاء الجوهریة سواء كانت ناجمة عن غش  ةالداخلیالرقابة تبني

 أو خطأ؛

  یلي تزوید المدقق بما : 

  المعلوماتالوصول إلى كافة المعلومات التي تعلم اإلدارة و المكلفون بالحوكمة بأنها مرتبطة بإعداد 

 المالیة مثل السجالت و الوثائق و المسائل األخرى؛

                                                             
المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، طبعة ،  ترجمة )IPSAS(بة الدولیة في القطاع العام اإلتحاد الدولي للمحاسبین، معاییر المحاس  1

  .1471. ، الجزء الثاني، األردن، ص2014
والمحدد لقواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها ومدونة الحسابات  2008جویلیة  26وزارة المالیة، القرار المؤرخ في   2

  .2،ص  2009مارس  25، الصادر بتاریخ 19سیرها، الجریدة الرسمیـة للجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد وقواعد 
مسؤولیة  شخص أو أشخاص، أو منظمة أو منظمات، على سبیل المثال، مجلس األمناء والذي یقع على عاتقه : المكلفون بالحوكمة هم  3

وبالنسبة . ویتضمن ذلك، اإلشراف على عملیة التقریر المالي. العالقة بمسائلتها االستراتیجي للمنشأة، وااللتزامات ذاتاإلشراف على التوجه 
األعضاء التنفیذیین لمجلس حوكمة لمنشأة قطاع  :المنشآت في بعض الدول، فإن المكلفین بالحوكمة، قد یتضمنون موظفي اإلدارة، مثل لبعض

  .المالك -ر خاص، أو عام، أو المدی
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  المعلومات اإلضافیة التي قد یطلبها المدقق من اإلدارة، وحیث یكون ضروریا من المكلفین بالحوكمة

 لهدف عملیة التدقیق؛

  د إلى أشخاص یعملون داخل المنشأة یرى المدقق بأنه من الضروري الحصول على أدلة ل غیر مقیّ وصو

  .تدقیق منهم

اإلدارة، أو المكلفین بالحوكمة، أو  مسؤولیات تتعلق باالتصال، والتقریر للمستخدمین، أو المدققیقع على عاتق    

األنظمة،  ، أوالتدقیقهذه المسؤولیات، قد تحددها معاییر . التدقیق أطراف خارج المنشأة، فیما یتعلق باألمور الناتجة عن

  .اأو اللوائح المعمول به

  : العامة للتدقیق المبادئ .4.1

   :القوائم المالیة تدقیقالمتطلبات األخالقیة ذات العالقة ب.1.4.1

قة، بما في ذلك على المدقق أن یمتثل لمتطلبات السلوك األخالقي ذات العال إلى أنه یجب IAS 200المعیار  یشیر  

، بما في للمعاییر األخالقیة المعمول بها یخضع المدققالمالیة،  عند تدقیق المعلومات باالستقاللیة تعلقةالمتطلبات الم

ا . ، المتعلقة بمداخالت تدقیق القوائم المالیةیةذلك تلك المتعلقة باالستقالل تشمل القواعد األخالقیة المعمول بها عمومً

 IESBA(الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبین  ة األخالقیات للمحاسبین المهنیینمن مدون )ب(و  )أ(القسمین 

Code (الوطنیة عندما تكون أكثر تقییداالمتطلبات مع  جنب إلى جنباً المالیة  المعلومات تدقیقفیما یتعلق ب. 

المبادئ  ة األخالقیات للمحاسبین المهنیینمدونمن  )أ(یحدد القسم  :المبادئ األساسیة لألخالقیات المهنیة  . أ

المالیة ویوفر إطارا مفاهیمیا  المعلومات تدقیقاألساسیة لألخالقیات المهنیة فیما یتعلق بالمدقق عند إجراء 

  :هي ى المدقق إتباعها لاللتزام بمدونة األخالقیاتهذه المبادئ األساسیة التي یتعین عل. لتطبیقها

 النزاهة)Intégrité;(: أن یكون أمینا وصادقا في جمیع العالقات المهنیة  وتعني أنه یجب على المدقق

 ؛والتجاریة

 الموضوعیة(Objectivité):  وتقتضي أن ال یسمح للمدقق بالتحیز أو تضارب المصالح أو التأثیر المفرط

 التجاریة؛لآلخرین لتجاوز األحكام المهنیة أو 

 الكفاءة المهنیة والعنایة الالزمة(Compétence et Diligence Professionnelles;):  
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بالمستوى المطلوب  بصفة مستمرةو تعني أن یجب على المدقق المحافظة على المعرفة والمهارات المهنیة 

التطورات الحالیة في الممارسات لضمان أن یستلم العمیل أو صاحب العمل خدمات مهنیة كفؤة مبنیة على 

المهنیة مدقق أن یؤدي مهامه بكل إجتهاد وعنایة وفقا للمعاییر الفنیة و األسالیب، وینبغي على الوالتشریعات و 

 مهنیة؛المعمول بها عند تقدیم الخدمات ال

 السریة(Confidentialité):  یجب أن یحترم المدقق سریة المعلومات التي یحصل علیها نتیجة العالقات

المهنیة والتجاریة و ینبغي أن ال یفصح عن أي من هذه المعلومات ألطراف ثالثة دون تفویض صحیح ومحدد 

تستخدم المعلومات السریة المتحصل  إال إذا كان هناك حق أو واجب قانوني أو مهني باإلفصاح عنها، كما ال

 علیها نتیجة العالقات المهنیة والتجاریة للمنفعة الشخصیة؛

 السلوك المهني(Comportement Professionnel):  یعني أن یلتزم المدقق بالقوانین و األنظمة ذات

 .الصلة، وینبغي أن یتجنب أي عمل یسيء إلى سمعة المهنة

من المعیار . أ.16فقد نصت الفقرة  العامة، المصلحة منظور ومن المعلومات المالیة،إطار تدقیق  في :اإلستقاللیة  . ب

ISA 200 المهنیین للمحاسبین المهنة وسلوك آداب معاییر مجلس عن الصادرة المهنة وسلوك آداب قواعد أن 

عمیل عن  المدقق استقاللیة و تضمن .عمالء التدقیق عنمستقلة  فریق التدقیق أو شركات التدقیق یكون أن تتطلب

 بنزاهة، التصرف على المدقق قدرة - أیضاً  االستقاللیة تعزز كما ،ةبحیادی رأیه إبداء على المدقق قدرة ،التدقیق

 .لدیه المهني الشك نزعة على یحافظ بما وموضوعیة،

 المهنیین للمحاسبین المهنة وسلوك آداب معاییر مجلس عن الصادرة المهنة وسلوك آداب قواعد تتألف اإلستقاللیة وفق 

 :من مفهومین هما

 بإبداء نتیجة دون الخضوع ألي تأثیرات من  وهي الحالة الذهنیة للمدقق التي تسمح: الفكر یةاستقالل

شأنها أن تضعف حكمه المهني، بشكل یتیح للمدقق التصرف بنزاهة وممارسة الموضوعیة و الحذر 

 ؛المهني
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 عاقل و  تجنب الحقائق و الظروف الهامة جدا بحیث یستنتج طرف ثالث و تعني: إستقاللیة المظهر

ییم الحقائق و الظروف المحددة بأنه تم اإلضعاف من النزاهة أو موضوعیة مطلع بشكل معقول، بعد تق

   .أو الحذر المهني لشركة تدقیق أو عضو في فریق التدقیق

لعملیات  االستقاللیةین في الممارسة العامة متطلبات قواعد السلوك للمحاسبین المهنی من 290تناول القسم    

في الممارسة العامة على  ید التي یعبر فیها المحاسب المهنيوهي عملیات التأك ،1التدقیقالتدقیق و عملیات 

المدقق السهر على إلغاء الظروف أو العالقات التي  حیث یتعین على ,استنتاج حول البیانات المالیة للمنشأة

عدم إمكانیة تطبیقها للقضاء ، وفي حالة ءات الوقائیة المناسبةاالتهدیدات على اإلستقاللیة من خالل اإلجر تخلق 

وفقا للفقرة  رفض أو إلغاء عملیة التدقیق المدققعلى التهدیدات أو تقلیصها إلى مستوى مقبول، ینبغي على 

  .290من القسم ) 07(السابعة 

من قواعد السلوك للمحاسبین المهنیین في الممارسة  290التي ذكرها القسم ومن أمثلة التهدیدات لإلستقاللیة 

  :نجد العامة، 

  ؛مع عمیل التدقیقلشركة أو أعضاء فریق التدقیق وجود مصالح مالیة وتجاریة مباشرة أو غیر مباشرة 

  جهة مسؤولي أو موظفي عمیل التدقیق من بین أعضاء فریق التدقیق من جهة و وجود عالقات عائلیة

 ؛ثانیة

 ممارسة أحد أعضاء فریق التدقیق مهام إداریة لدى عمیل التدقیق. 

مع ممارسة الحذر  التدقیقعملیة تخطیط وتنفیذ  المدققیجب على  :)Esprit critique(المهني الشك نزعة. 2.4.1.

فة جوهریاً  ، مدركًا بأنه ربما توجدالمهني تتضمن نزعة الشك المهني من  .الظروف التي تتسبب في قوائم مالیة محرّ

 :یلي، االنتباه إلى ما المدقق

 .أخرى تم الحصول علیها تدقیقالتي تتناقض مع أدلة  التدقیقأدلة • 

االعتماد على الوثائق، والردود على االستفسارات التي سیتم استخدامها  إمكانیةالمعلومات التي تشكك في • 

 .تدقیقكأدلة 
                                                             
1 IFAC, Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2014 Edition, P.45-102. 
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 .احتمال وجود غشالظروف التي قد تشیر إلى • 

أخرى، باإلضافة إلى اإلجراءات التي تتطلبها معاییر  تدقیقالظروف التي تشیر إلى الحاجة إلى إجراءات • 

  .التدقیق

في  البحثویشمل ذلك . التدقیقدلة الناقد ألیم تقیلل، من األمور الضروریة للمدققتعد نزعة الشك المهني       

مكانیة االعتماد على الوثائق والردود على االستفسارات، وغیرها من المعلومات التي  التدقیقأدلة  المتناقضة، وإ

التدقیق النظر في كفایة ومناسبة أدلة  - أیضًا  -ویتضمن . تم الحصول علیها من اإلدارة والمكلفین بالحوكمة

لة التي یظهر فیها عوامل خطر في الحا: التي تم الحصول علیها في ضوء هذه الظروف، على سبیل المثال

 .في القوائم المالیة هاملمبلغ  الداعمالغش ووجود وثیقة واحدة، وهي عرضه للغش بطبیعتها، وهي الدلیل الوحید 

 وبرغم ذلك؛ غیر یعتقد یجعله ما وجد إذا إال حقیقیة، أنها على والوثائق السجالت المدقق یقبلیجوز أن ولذلك 

 وفي .تدقیق كأدلة استخدامها سیتم التي المعلومات على االعتماد إمكانیة مدى في النظر المدقق یطلب ذلك،

توقع أن و  .غش حدوث احتمال على مؤشرات وجود أو المعلومات، على االعتماد إمكانیة حول الشك حاالت ال یُ

، ال ومع ذلك. ناحیة الصدق واألمانة السابقة عن إدارة المنشأة والمكلفین بالحوكمة من تجربته المدققیتجاهل 

مقنعة عند  تدقیقة أن یكون راضیًا بأقل من أدلّ  للمدققمن نزعة الشك المهني، أو السماح  المدققیعفي 

  .الحصول على تأكید معقول

 كل في المهني الحكم ممارسة التدقیق عملیة تتطلب: )Jugement professionnel( المهني الحكم. 3.4.1

 ،للمدقق المهني الحكم .المالیة القوائم تدقیق وتنفیذ تخطیط عند المهني الحكم ممارسة المدقق على یجبمراحله؛ و علیه 

 والقراراتالتدقیق  ومعاییر العالقة، ذات األخالقیة المتطلبات تفسیر یمكن ال ألنه وذلك ،التدقیق سیر لحسن ضروري

 یكون ،للمدقق المهني والحكم؛ والظروف باألحداث المرتبطة المدقق ومعرفة خبرة، تطبیق بدون للتدقیق الالزمة المهمة

 :التالیة للقرارات -خاصة بصفة- ضروریاً 

 ؛التدقیق وخطر النسبیة األهمیة -

 تدقیق؛ أدلة وجمعالتدقیق  معاییر بمتطلبات للوفاء المستخدمة التدقیق إجراءات ومدى وتوقیت، طبیعة، -
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 لعمل یحتاج األمر كان إذا وما المناسبة، التدقیق أدلة من یكفي ما على الحصول تم قد كان إذا ما تقویم -

 ؛للمدقق العامة األهداف ثم، ومن ،التدقیق معاییر أهداف لتحقیق أكثر

 ؛المنشأة على به المعمول المالي التقریر إطار تطبیق عند اإلدارة أحكام تقویم -

 مدى تقویم :المثال سبیل على علیها، الحصول تم التيالتدقیق  أدلة إلى استناداً  االستنتاجات، إلى الوصول -

 .المالیة القوائم إعداد في اإلدارة بها قامت التي التقدیرات معقولیة

مارس من قبل للمدققالمهني  الممیزة للحكمالسمة     التدریب والمعرفة والخبرة  على قدر من مدقق، هي أنه یُ

 مطالباً  المدقق یكون الصدد، هذا وفي. أحكام معقولة المهنیة الالزمة لتحقیق التي تساعد في تطویر الكفاءات

 لفهم ،التدقیق بعملیة سابقة عالقة له لیست خبرة، وذا مدرباً  ادققم مكنی وتوثیقها، بما كافیة تدقیق وثائق بإعداد

   .التدقیق خالل ظهرت التي المهمة األمور بشأن استنتاجات إلى للتوصل المهمة المهنیة األحكام

للحصول على  إلى أنه 200رقم  یشیر معیار التدقیق الدولي :التدقیقالمناسبة وخطر  التدقیقكفایة أدلة . 4.4.1.

إلى مستوى  التدقیقالمناسبة، لتخفیض خطر  التدقیقالحصول على ما یكفي من أدلة  المدققتأكید معقول، یجب على 

، ولذلك من التوصل إلى استنتاجات معقولة یستند إلیها عند إبداء رأیه المدققتمكین  منخفض بشكل مقبول، ومن ثم

  :ما یلي على المدقق مراعاة بجب 

إن معظم عمل المدقق في صیاغة رأیه المهني یتألف من الحصول على أدلة  :كفایة ومناسبة أدلة التدقیق  . أ

التدقیق و تقییمها، حیث یتم الحصول علیها بشكل أساسي من إجراءات التدقیق المنفذة من قبل المدقق، و مع 

أو  أخرى مثل عملیات التدقیق السابقةذلك تتضمن أدلة التدقیق أیضا معلومات یتم الحصول علیها من مصادر 

و بصفة عامة ینبغي أن تكون أدلة التدقیق في مجموعها كافیة . كلفته المنشأة محل التدقیقعمل خبیر 

ومناسبة، وهما خاصیتان مرتبطتان ببعضهما البعض، حیث أن الكفایة هي قیاس حجم أدلة التدقیق، أما مناسبة 

قیتها في توفیر دعم لالستنتاجات التي یستند أدلة التدقیق فهو قیاس نوعیة هذه األدلة، أي مدى إرتباطها و موثو 

یتوقف الحجم المطلوب من أدلة التدقیق الكافیة والمناسبة التي تمكن المدقق من التوصل إلى . إلیها رأي المدقق

. إلى المستوى المنخفض المقبول تخفیض مخاطر التدقیقعلى  یبني علیها رأیه المهنيإستنتاجات معقولة 

 ا نقصد بمخاطر التدقیق؟م: السؤال المطروحو 
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أن یعبر المدقق عن رأي تدقیق غیر مالئم حسب معاییر التدقیق الدولیة یعني خطر التدقیق   :مخاطر التدقیق  . ب

 : جوهریة؛ و یعد خطر التدقیق دالة لنوعین من المخاطر تحتوى التقاریر المالیة على تحریفاتعندما 

 وهي تلك المخاطر المتعلقة بالمنشأة محل التدقیق و تظهر بشكل مستقل عن  :الجوهریة تحریفاتمخاطر ال

 : الجوهریة من نوعین المخاطر تتكون مخاطر التحریفات. لیة التدقیقعم

و تعني قابلیة تعرض تأكید حول فئة من المعامالت أو رصید حساب أو  ):الذاتیة( المخاطر المالزمة -

إفصاح لوجود تحریف قد یكون جوهریا، إما منفردا أو عند جمعه مع أخطاء أخرى، وذلك قبل النظر 

فعلي سبیل المثال، یكون  الخطر المالزم أعلى في للعملیات . أنظمة رقابة ذات العالقةفي أیة 

لحسابات تتألف من مبالغ مستمدة من تقدیرات محاسبیة تنطوي على درجة عالیة  الحسابیة المعقدة، أو

، كما تربط المخاطر المالزمة بالظروف الخارجیة التي تؤدي إرتفاع مخاطر األعمال. من عدم التأكد

فمثال قد تؤثر التطورات التكنولوجیة على منتجات المنشأة فتجعلها متقادمة فنیا، مما قد یؤثر على 

تؤثر الظروف المنشأة الداخلیة أیضا على مستوى المخاطر و . یر المخزون بأكثر من قیمتهتقد

ضعف مستوى رأس المال العامل عن المستوى المطلوب : المالزمة حیث ترتفع في ظروف معینة مثل

 ). فقدان التوازن المالي( المنشأة  الستمراریة

من قبل ومتابعتها  تطبیق الرقابة الداخلیةتصمیم و  علق مخاطر الرقابة بدرجة فعالیةتت :مخاطر الرقابة -

أهداف المنشأة المتعلقة بإعداد  اإلدارة في سبیل التعامل مع المخاطر المحددة التي تهدد تحقیق

لكن الرقابة الداخلیة، بصرف النظر عن كیفیة تصمیمها وتشغیلها، یمكن أن تقلل و ها المالیة؛ تقاریر 

، وال یمكن أن تمنعها بسبب القیود الكامنة في فقط البیانات المالیةمن خطر األخطاء الجوهریة في 

 .الناتجة عن األخطاء البشریة و التواطؤ الرقابة الداخلیة نفسها

 تتعلق هذه المخاطر باإلجراءات التي یؤدیها المدقق للتقلیل من خطر التدقیق إلى : مخاطر اإلكتشاف

ما إ ،جوهریا تحریف موجود قد یكون اكتشافل في من الممكن أن تفش مستوى منخفض مقبول، التي

 . األخرى منفردا أو عند جمعه مع تحریفات
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   ً  لتقدیر مخاطر بینهما تجمع ولكن منفصل، بشكل الرقابة وخطر المالزم الخطر إلى التدقیق معاییر تشیر ال عادة

 الرقابة، وخطر المالزم للخطر - مجتمعة أو منفردة، - تقدیرات یقوم بعمل قد المدقق فإن ذلك، ومع. الجوهري التحریف

 مخاطر عن تقدیر التعبیر ویمكن .للتدقیق العملیة االعتبارات أو یفضلها، التي والمنهجیات األسالیب على اعتماداً 

  .)منخفض؛ متوسط؛ عال: وصفیة مثل( كمیة غیر صورة في أو كالنسب، كمیة صورة في الجوهري التحریف

ذات الصلة  الدولیة التدقیقااللتزام بجمیع معاییر  المدققیجب على  :التدقیقطبقًا لمعاییر  بالتدقیقالقیام  .5.4.1

 ، عندما یكون ساري المفعول، وتكون الظروف التي یتناولها المعیاربالتدقیقذا صلة  ویكون المعیار. بالتدقیق

 هذا التزم بمتطلبات قد یكن لم ما تقریره، في الدولیة التدقیق بمعاییر التزم أنه إلى المدقق یشیر أال یجبو  .قائمة

  : یستثنى من ذلك حالتینو  .بالتدقیق الصلة ذات األخرى التدقیق معاییر وجمیع المعیار

  إن كان هناك معیار تدقیق دولي كامال غیر مرتبط بعملیة التدقیق؛ مثل المعیارISA 610  إن كانت

 المنشأة محل التدقیق ال تملك وظیفة للتدقیق الداخلي؛

 والشرط غیر قائم، مثل متطلب  ،إن كان المتطلب الذي یقتضیه المعیار غیر مرتبط ألنه متطلب شرطي

  .705تعدیل رأي المدقق في حال وجود محدد على النطاق وفق المعیار الدولي للتدقیق رقم 

 أوقانونیة  بمتطلبات بااللتزام مطالباً  كان المدققأنه في حالة  ISA 200من المعیار  55,وقد أشارت الفقرة أ    

، بل المالیة القوائم تدقیق تحكم التي األنظمة واللوائح تتجاوز ال ، فإن هذه األخیرةتدقیقال معاییر إلى باإلضافة تنظیمیة،

إذا كانت هذه األخیرة  التدقیق بمعاییر تلقائیاً  لتزمی ، والالالئحة أو للنظام طبقاً  - فقط بالتدقیق القیام یتعین على المدقق

تختلف عن النظام أو الالئحة، كما هو الحال عندما یتعلق األمر باإلنسحاب من عملیة التدقیق و اإلجراءات التي یمكن 

یشجع  27بموجب المادة المحاسبة في الجزائر المنظم لمهنة التدقیق و  10/01ون القان: فمثال. للمدقق أن یقوم بها

  .وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا یوجهه بإبالغابات، و صراحة المدقق القانوني على عدم رفض المصادقة على الحس

  

  بالتدقیق التكلیف شروط على االتفاق على -  ISA 210 المعیار - 2

، مع المسؤولین عن حوكمة االقتضاءامات المدقق باالتفاق مع اإلدارة، وعند مع التز   210ISAیتعامل المعیار    

 تدقیق إلجراء عملیةوینطوي ذلك على ضمان استیفاء شروط مسبقة معینة . التدقیق، وشروط المشاركة في الشركات
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كذا التأكد من وجود فهم متبادل بین المدقق واإلدارة، وعند االقتضاء، المكلفین بالحوكمة، لشروط التكلیف ، و الحسابات

المكلفون بالحوكمة،  و/ هي مسؤولیة اإلدارة أوعملیة التدقیق  ءإلجرامع اإلشارة إلى أن توفیر الشروط المسبقة . بالتدقیق

  .التي تقع ضمن سیطرة المدقق ،تلك الجوانب المتعلقة بقبول عملیة التدقیق   220ISAبینما یتناول المعیار 

  الشروط المسبقة لعملیة التدقیق. 1.2

 :المدققلضمان استیفاء الشروط المسبقة للتدقیق ، یجب على 

  ؛أو ال مقبوالً المالیة  المعلوماتتحدید ما إذا كان أساس المحاسبة الذي سیتم تطبیقه في إعداد 

 المالیة وفقا  المعلوماتإعداد مسؤولیاتها بخصوص تتحمل و على أنها تعترف رة الحصول على موافقة اإلدا

مالیة  بإعداد بیاناتالذي یسمح  ،ةالداخلیلرقابة تنفیذ نظام لتصمیم و  كذاو  المعمول به، ةالمالی إلطار التقاریر

 ؛خالیة من أي أخطاء جوهریة، سواء بسبب الغش أو الخطأ

 تزوید المدقق بما یلي : 

  ثائق المحاسبة والو ، مثل المالیة المعلوماتالوصول إلى المعلومات التي تدركها اإلدارة وأیها یتعلق بإعداد

 ؛ذات الصلة وغیرها من البنود

 ؛ طلبها من اإلدارة ألغراض التدقیقالمعلومات اإلضافیة التي قد ی 

 الحصول أنه من الضروري  یرى المدقق نالذیة الوصول إلى األشخاص الذین یعملون في المنشأة، و حری

  .على أدلة التدقیق منهم

  : لتالیة إلى عدم قبول عملیة التدقیق المقترحةوعلیه یمكن أن تؤدي العوامل والظروف ا

 المكلفون بالحوكمة قیودا على نطاق عمل المدقق، بحیث یعتبرها المدقق أنها ستقوده إلى أو /رض اإلدارة وف

 عدم إبدائه لرأیه حول المعلومات المالیة للمنشأة ؛

 المالیة غیر مقبول؛ المعلوماتعداد الذي سیطبق في إ ن إطار إعداد التقاریر المالیةعندما یستنتج أ 

  في حال عدم الحصول على الموافقة من اإلدارة بخصوص مسؤولیاتها عن إعداد المعلومات المالیة وفقا إلطار

  .لمنشأةؤولیاتها نحو الرقابة الداخلیة لوكذا مس ،التقاریر المالیة المقبول

  توثیق اإلتفاق على شروط عملیة التدقیق. 2.2
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 المتفق علیها في خطاب أو رسالة على وجوب توثیق شروط التكلیف بالتدقیق ISA 210من المعیار  11نصت الفقرة 

  : ما یلي خطاب التكلیف بالتدقیق یشتمل عموماو  .شكل من أشكال االتفاقیات الخطیة تكلیف بعملیة التدقیق، أو بأي

 هدف و نطاق عملیة تدقیق المعلومات المالیة ؛ 

 المدقق؛ مسؤولیات 

 مسؤولیات اإلدارة ؛ 

 تحدید إطار إعداد التقاریر المالیة المعمول به؛ 

  ألي تقاریر قد یصدرها المدقق، وبیان أنه قد توجد ظروف یمكن أن اإلشارة إلى الشكل و المحتوى المتوقعین

 .تغیر من شكل ومحتوى تقریر المدقق المتوقع

 ؛االمهنیة و ترتیبات تسدیده أسس إحتساب األتعاب 

 :رسالة التكلیف أینما كان مناسبا أن تضاف إلى النقاط التالیة إلىویمكن 

 ترتیبات مشاركة المدققین اآلخرین والخبراء في بعض أوجه التدقیق؛ 

 ترتیبات مشاركة المدققین الداخلیین وموظفي المنشأة محل التدقیق؛ 

 ترتیبات مع المدقق السابق في حال كان التعیین یتم ألول مرة.  

 نظام  فيمحددة بشكل كاف  إن كانت إلى إمكانیة عدم تدوین العناصر المذكورة أعالهمن هذا المعیار  11الفقرة تشیر  

 ،باإلشارة في خطاب إرتباط التدقیق بأن النظام أو الالئحة ذات العالقة طبقت عندئذ أو الئحة في بلد ما، ویكتفي المدقق

و على الرغم من ذلك فمن مصلحة كل من  .ب. 6و أن اإلدارة تفهم وتتحمل مسؤولیاتها المنصوص علیها في الفقرة 

الطالبة لخدمة التدقیق لإلطالع إلى إدارة المنشأة  التدقیقب قق بإرسال خطاب التكلیف أوالمدقق و اإلدارة أن یقوم المد

وفي حالة أوكلت عملیة التدقیق إلى أكثر  .التدقیق المطلوب أداؤها لمهمة لتجنب أي سوء فهم التأشیر بالموافقة علیه،و 

رسال رسالة تكلیف مشتركة، أو رسائل تكلیف فردیة نه یمكن لهؤالء المدققین إعداد و من مكتب تدقیق فإ ، وفي )منفصلة(إ

األتعاب كل مكتب تدقیق و  تي تقع على عاتقكل األحوال یجب أن تتحدد في رسالة التكلیف بمهمة التدقیق األعمال ال

  .التي سیتقاضاها كل مكتب

  : إعادة التكلیف بمهمة التدقیق. 3.2
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حالة إعادة التكلیف بمهمة تدقیق المعلومات المالیة، على المدقق أن یدرس فیما إذا كانت الظروف تستوجب إعادة في 

ذا كان هناك حاجة لتذكیر  . العمیل بالشروط الحالیة للتكلیف بالتدقیقالنظر في شروط التكلیف بالتدقیق لتعدیلها، وإ

  :ال رسالة تكلیف بالتدقیق من جدیدیمكن أن تجعل العوامل التالیة من المناسب إرس

 أي مؤشر یدل على أن العمیل قد أساء فهم هدف ونطاق التدقیق؛ -

 أي تعدیل لشروط التكلیف بالتدقیق؛ -

 في الملكیة؛تغییرات حدثت مؤخرا في اإلدارة أو مجلس اإلدارة أو  -

 أي تغییر هام في حجم وطبیعة أعمال العمیل؛ -

  .متطلبات قانونیة جدیدة -

  نموذج رسالة التكلیف بالتدقیق. 4.2

حد لرسالة التكلیف بمهمة تدقیق القوائم المالیة ألن ذلك یختلف من بلد إلى آخر و لكن هناك نموذج وَ ا یوجد نموذج مُ   ل

   .حسب متطلبات هذا المعیار، یمكن اإلسترشاد به، ویمكن تعدیل محتویاته حسب الظروف ISA 210عام قدمه معیار 

 ......... للشركة مجلس اإلدارة أو اإلدارة، من المناسب الممثل إلى

 

 التدقیق ونطاق هدف

دیسمبر  31 في علیه هي المالیة كما المیزانیة تشمل والتي ،...... للشركة المالیة القوائم بتدقیق القیام طلبكم على بناءً 

 التاریخ ذلك فى المنتهیة السنة عن النقدیة التدفقات وقائمة الملكیة، حقوق في التغیرات وقائمة الدخل، وقائمة ، ..20

ُسعدنا ؛األخرى التفسیریة والمعلومات المطبقة، المحاسبیة السیاسات بأهم ملخصاً  وتشمل ،  هذا بخطابنا لكم نؤكد أن ی

 .المالیة القوائم عن الرأي إبداء تنفیذه بهدف یتم تدقیقنا سوف و أن  المطلوبة، لمهمة التدقیق وفهمنا قبولنا

 :مسؤولیات المدقق

هذه المعاییر منا تتطلب  ، و)أو حسب المعاییر الوطنیة( سوف نقوم بأداء مهمة التدقیق طبقًا لمعاییر التدقیق الدولیة

وتنفیذ عملیة التدقیق للحصول على تأكید معقول، عما إذا كانت القوائم  السلوك المهني، وتخطیط االلتزام بمتطلبات

وتشتمل أعمال التدقیق تطبیق إجراءات للحصول على أدلة تدقیق عن المبالغ . خالیة من تحریف جوهري المالیة
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ما في ذلك تقدیر الشخصى للمدقق، ب وتعتمد اإلجراءات المختارة على الحكم. واإلفصاحات الواردة في القوائم المالیة

  .أو خطأة، سواء بسبب غش مخاطر التحریف الجوهري للقوائم المالی

 ومدى معقولیة التقدیرات تقییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، -أیضًا  - تتضمن أعمال التدقیق  و 

 .للقوائم المالیة التي أعدت من اإلدارة، باإلضافة إلى سالمة العرض الكامل

وجود بعض التحریفات  فإن خطر -مع المحددات المالزمة ألي نظام للرقابة الداخلیة  -لقیود المالزمة للتدقیق بسبب ا

 .التدقیق طبقًا لمعاییر التدقیق الدولیة ال یمكن تجنبه، على الرغم من تخطیط وتنفیذ یة غیر المكتشفةالجوهر 

من أجل  الداخلیة ذات الصلة بإعداد القوائم المالیة للمنشأة،في تقدیرنا للخطر، نحن نأخذ في الحسبان الرقابة   

ومع . الرقابة الداخلیة للمنشأة تصمیم إجراءات التدقیق المناسبة للظروف، ولكن لیس بغرض إبداء رأي عن فعالیة نظام

التي المالیة، و الداخلیة ذات الصلة بالقوائم  ذلك، سوف نقوم بإبالغكم كتابًة، بأي أوجه قصور مهمة في الرقابة

 .أثناء قیامنا بتدقیق القوائم المالیة نالحظها

  مسؤولیات اإلدارة وتحدید إطار التقریر المالي المعمول به

 فهمونیدركون وی )أو مجلس اإلدارة(مهمتنا لتدقیق القوائم المالیة تقوم على أساس أن اإلدارة أن ال بد من التأكید على 

 :بأنهم یتحملون مسؤولیة

 اد والعرض العادل للقوائم المالیة طبقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة؛اإلعد 

  تصمیم و تطبیق و المحافظة على نظام الرقابة الداخلیة، للتمكین من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف

 .بسبب غش أو خطأ جوهري، سواء

   إمدادنا بـ: 

 السجالت والوثائق وغیرها؛: ة بإعداد القوائم المالیة، مثلجمیع المعلومات التي تعلم اإلدارة أنها ذات صل 

  المعلومات اإلضافیة التي قد نطلبها من اإلدارة لغرض التدقیق؛ 

 عدم تقیید اتصالنا بأشخاص داخل المنشأة، ممن نحدد ضرورة الحصول على أدلة تدقیق منهم. 

بالتزامن مع عملیة  متعلقة بإفادات تم إعدادها لنامصادقة مكتوبة  ، سوف نطلب من اإلدارةوكجزء من أعمال التدقیق

 .التدقیق
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مع موظفیكم ، ونحن على ثقة بأنهم سوف یقدمون لنا كافة السجالت و الوثائق و نتطلع إلى التعاون التام  إننا

 .المعلومات األخرى المطلوبة وذات العالقة بأعمال التدقیق
  

  المهنیةاألتعاب  

المبلغ ..…………. (……………إن أتعابنا المهنیة للقیام بهذه المهمة كما ذكر أعاله سوف تكون مبلغ   

یضاف إلیها الرسم على القیمة المضافة على المبیعات حسب النسبة المقررة من الحكومة وقت الدفع، ) بالحروف

 .............. )وقت التحصیلطریقة  و ( وسیتم تحصیل هذه األتعاب

  التدقیقتقریر 

  .شكل ومحتوى تقریرنا عن التدقیق قد یحتاج إلى تعدیل في ضوء نتائج عملیة التدقیق
  

مهمتنا لتدقیق للقوائم  نسخة من هذا الخطاب المرفق، بما یفید قبولكم وتفهمكم لترتیبات نرجو منكم توقیع و إعادة 

 .المالیة، بما فیها مسؤولیاتنا

 توقیع المدقق

 ...............شركةتم العلم والقبول عن 

 ...............................التوقیع 

 .......................االسم و الوظیفة 

  ../../.…: التاریخ 

  

  

 رقابة الجودة لتدقیق القوائم المالیة – ISA 220المعیار . 3

یقوم بها سواء على مستوى المكتب  اإلجراءات التي ینبغي على مكتب التدقیق أنل الرقابة على الجودة السیاسات و تشم  

ككل، أو على مستوى كل عملیة التدقیق، وذلك من أجل ضمان قیام مكتب التدقیق بخدمة األطراف ذات العالقة بشكل 

جراءات الرقابة على الجودة تختلف طبیعة ومدى السیاسات و . یقمناسب، وبما یتفق مع معاییر التدق حجم  باختالفإ
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المنافع تتأثر كذلك بالتكالیف و مال، و مدى تفرع األعالموقع الجغرافي و لتي تمارسها و األعمال ا منشأة التدقیق وطبیعة

  : تشمل عناصر الرقابة على الجودة ما یلي . المتوقع تحققها منها

 یجب أن یقوم المسؤولون عن الرقابة على الجودة في منشأة : جودة عملیات التدقیقعن  مسؤولیات القیادة

اإلجراءات التي تساعد في خلق ثقافة مؤسسیة داخلیة  أن یتم تصمیم و تحدید السیاسات و التدقیق بالعمل على 

 كما تتضمن مسؤولیات القیادة التأكد من االلتزام بمتطلبات أخالقیات .تساعد في إدراك أهمیة الرقابة على الجودة

 .المهنة الخاصة بعملیات التدقیق باستمرار

 بالمبادئ الرئیسیة ألخالقیات المهنة التي  االلتزامعلى كافة أفراد منشأة التدقیق  :ذات العالقة المتطلبات األخالقیة

 ؛التي تنطبق على عملیات التدقیق اإلستقاللیةوضعها اإلتحاد الدولي للمحاسبین، إضافة إلى اإلمتثال لمتطلبات 

  الكفاءة المهنیة المطلوبة  مزودة بأفراد حصلوا وحافظوا على على منشأة التدقیق أن تكونیجب  :الكفاءةالمهارات و

 للقیام بإنجاز مهامهم بالعنایة الالزمة؛

 شراف و غي أن یكون هناك توجیه و ینب :اإلشراف متابعة لألعمال على كافة المستویات، وذلك لتوفیر قناعة معقولة إ

 المنجز یفي بمعاییر الجودة المناسبة؛بأن العمل 

 بشأن  المناسبالتشاور یتطلب األداء المتمیز توفیر متطلبات واضحة تتعلق بقیام فریق التدقیق بإجراء  :التشاور

 ؛داخل وخارج منشأة التدقیق مع ذوي الخبرة المناسبةاألمور الصعبة أو المستمرة عند الضرورة 

 راجعة مكذا و  قبل قبولهم، ب على منشأة التدقیق إجراء تقییم للعمالء المحتملینیج :قبول والمحافظة على العمالء

لمعرفة إمكانیة االستمرار معهم، خاصة في حالة ممارسة العمیل خالل  رةالعمالء الحالیین بصورة مستم العالقة مع

ي حالة كون وف. الفترة السابقة ضغوطا على المدقق للتأثیر على رأیه أو منعه من الحصول على األدلة الضروریة

تها على قدر راد تدقیقها في السوق و سمعتها و یتعین على منشأة التدقیق تقییم وضع المنشأة المالعمیل جدید 

اإلستمرار، واألمانة التي تتمتع بها إدارة العمیل، كما یتعین تقییم عالقة اإلدارة مع المدقق السابق لمعرفة مدى 

 .مدى ممارسة اإلدارة ضغوطا علیهرته على الحفاظ على استقاللیته و قد

 جراءات رقابة الجودةو  مالئمة وفعالیة تطبیق سیاسات باستمراریجب على منشأة التدقیق أن تراقب : تابعةالم ، وأن إ

فیما إذا كانت اإلجراءات التي تؤثر على أداء المهام، و أیة عیوب تمت مالحظتها یمكن أن  االعتبارتأخذ بعین 
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 موظفي منشأة التدقیقأنه یتم تبلیغ نشأة لمعالجة هذه العیوب كافیة ومناسبة لظروف عملیة التدقیق، و اتخذتها الم

  .اإلجراءات و التأكد من إدراكهم و فهمم لها بشكل معقولعن تلك السیاسات و 

  : التدقیقتوثیق أعمال  -   ISA 230المعیار - 4

حسب الضرورة التي تقتضیها الظروف عند  ثائق التدقیقیتناول هذا المعیار مسؤولیة المدقق المتمثلة في إعداد و  

، بل وال تقتصر متطلبات التوثیق المحددة بموجب معاییر التدقیق الدولیة. تطبیقها على عملیات تدقیق المعلومات المالیة

  .أو النظام متطلبات توثیق إضافیة القانونیحدد  قد

 التدقیقأعمال  أهداف توثیق طبیعة و. 1.4

التخطیط وتجمیع األدلة من أسس نجاح عملیة التدقیق، حیث یقوم المدقق بتوثیق كل ما یتعلق بعملیة إن توثیق عملیة 

تسجیل كل ما یتعلق :  (La documentation )یعني التوثیق . (Les papiers de travail) التدقیق في أوراق العمل

أي وسیلة ورقي أو إلكتروني أو ( ن یحقق ذلك بالتدقیق من إجراءات و أدلة و نتائج، ویتم التوثیق بأي شكل یمكن أ

یوثق فیها جمیع المعلومات الملفات التي یحتفظ بها المدقق و الوثائق و تلك السجالت و في " أوراق العمل"تتمثل ). أخرى

 ؛التي قام بها واالختباراتو خالل عملیة التدقیق، مثل إجراءات التدقیق  ،التي حصل علیها منذ بدایة اإلتصال بالعمیل

ة، أو التي یقوم بإعدادها شخصیا؛ وتشمل أیضا المعلومات التي حصل علیها من المنشأة مباشرة أو من خارج المنشأ

  .     وعادة ما یستثني المدقق من التوثیق أیة أوراق وأیة مقترحات أو أفكار أولیة أو نسخ أولیة من القوائم المالیة والكشوفات

 :أهمها، أهداف كثیرةثیق عملیة التدقیق بالشكل المالئم یمكنه من تحقیق إن قیام المدقق بتو 

 یة في تخطیط وأداء عملیة التدقیق؛مساعدة فریق العمل 

 خالءو التدقیق،  اإلشراف على عملو  ن عن التوجیهاعدة أعضاء فریق العملیة المسؤولیمس مسؤولیاتهم المتعلقة  إ

 ؛220وفقُا لمعیار التدقیق الدولي  التدقیقب

  تعتبر أوراق العمل دلیال على العمل المنجز، و إثبات لما قام به المدقق، وبالتالي یمكن الرجوع إلیها للحكم على

 جودة عملیة التدقیق، و معرفة فیما إذا ما قام المدقق ببذل العنایة المهنیة المعقولة أوال؛ 

 ؛همیة المستمرة في عملیات التدقیق المستقبلیة اإلحتفاظ بسجل للمسائل ذات األ 
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  یقوم المدقق بمراجعة النتائج التي توصل إلیها وربطها مع  لتكوین رأي المدقق النهائي، حیث األساستعتبر

 بعضها لیتمكن من الخروج بالنتیجة السلیمة؛

  النظیر مراجعة وعملیات تدقیق جودة التدقیق لمكتب التدقیق التمكین من إجراء. 

  اد وثائق التدقیق أوال بأولإعد. 2.4

یساعد إعداد أوراق عمل تدقیق كافیة ومناسبة في الوقت المناسب بحسب الحال على تعزیز جودة التدقیق، ویُسهل 

الفحص الفعال وتقییم األدلة التي تم الحصول علیها، واالستنتاجات التي تم التوصل إلیها قبل صیاغة تقریر التدقیق 

ویحتمل أن تكون أوراق عمل التدقیق، التي یتم إعدادها بعد االنتهاء من عمل التدقیق، أقل دقة من . بصورته النهائیة

  .الوثائق، التي یتم إعدادها في وقت أداء العمل

 شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقیق .3.4

 مدقق خبیر ال یملك أي ارتباط سابق بعملیة بشكل یجعل من السهل علىالتدقیق  أن یقوم بتوثیق عملیةالمدقق  على

 : التدقیق من فهم ما یلي

  الدولیة والمتطلبات  التدقیق التي تم أداؤها من أجل االمتثال لمعاییر التدقیق إجراءاتطبیعة وتوقیت ونطاق

 القانونیة والتنظیمیة المعمول بها؛ 

  تم الحصول علیها؛  التدقیق التي تم أداؤها وأدلة التدقیق التي إجراءاتنتائج 

 یتعلق بذلك  أثناء عملیة التدقیق، واإلستنتاجات التي تم التوصل إلیها فیما المسائل الهامة التي ظهرت

 . اإلستنتاجات واألحكام المهنیة الهامة التي تم إصدارها لدى التوصل إلى هذه

 :یلي على المدقق تسجیل ماالتدقیق التي تم أداؤها، یتعین  إجراءاتعند توثیق طبیعة وتوقیت ونطاق  

 ددة لبنود أو مسائل محددة تم اختبارها؛ الخصائص المح 

  الشخص الذي قام بعمل التدقیق وتاریخ استكمال هذا العمل؛ 

 التدقیقتاریخ ونطاق هذه  جعة عمل التدقیق الذي تم أداؤه والشخص الذي قام بمرا. 

  في ذلك طبیعة  غیرهم، بما والمكلفین بالحوكمة والنقاشات التي تدور حول المسائل الهامة مع اإلدارة

 . مناقشتها والجهة التي تمتها، وقت حدوث و ،المسائل الهامة التي تمت مناقشتها
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صل إلى إستنتاجات جدیدة بعد تدقیق جدیدة أو إضافیة أو تو  ق، في حاالت استثنائیة، إجراءاتفي حال أجرى المدق 

 : تاریخ إصدار تقریر المدقق، یتعین على المدقق توثیق ما یلي

 الظروف التي تمت مواجهتها؛ 

  التي تم  واالستنتاجاتإجراءات التدقیق الجدیدة أو اإلضافیة التي تم أداؤها وأدلة التدقیق التي تم الحصول علیها

 ق؛ثیرها على تقریر المدقأالتو صل إلیها وت

  أت على وثائق التدقیق والشخص الذي قام بذلكر ات التي طر التغیی مراجعة و إجراءوقت. 

رقابة رسالة التكلیف بالتدقیق؛ برامج التدقیق؛  التحالیل؛ المذكرات الوصفیة؛ استمارة ال: نجد أمثلة وثائق التدقیقومن 

قرارات اإلدارة؛ قوائم مالیة تمت الداخلیة؛ رسائل التأكید و  لكترونیة تخص المسائل إ مراجعتها؛ مراسالت ورقیة وإ

 ....،الهامة

 النهائي التدقیق ملف تجمیع. 4.4

 الوقت في النهائي  التدقیق ملف لتجمیع اإلداریة العملیة واستكمال تدقیق ملف في التدقیق وثائق بتجمیع المدقق یقوم   

أن یقوم بالتجمیع النهائي أن على المدقق  1رقم  لرقابة الجودة دوليمعیار الالوقد أشار  المدقق؛ تقریر تاریخ بعد المحدد

أ   الفقرة -یوما من تاریخ التقریر وفق نفس المعیار) 60(لملف التدقیق خالل فترة مناسبة، وهي فترة ال تتعدى ستین 

 أي من وثائق تدقیق إلغاء أو حذف عدم المدقق على یتعین النهائي، التدقیق ملف تجمیع عملیة استكمال بعد .541.

ل مث(  غیر أنه یمكن للمدقق القیام بالتخلص مما ال یراه مناسبا من األوراق بها؛ اإلحتفاظ مدة نهایة قبل طبیعة

من  4.الفقرة أ .التجمیع وفق ما تنص علیه عملیة انتهاءوذلك قبل  )عمل أولیة أوراقأیة المسودات من القوائم المالیة و 

  .230المعیار 

 من نهأب المدقق یجد حیثالتدقیق،  جدیدة أو إضافیة بعد إصدار تقریرحالة قیام المدقق بإجراءات تدقیق  فيو   

 النهائي، التدقیق ملف تجمیع عملیة استكمال بعد جدیدة تدقیق وثائق إضافة أو القائمة التدقیق وثائق تعدیل الضروري

  :یلي ما توثیق اإلضافات، أو التعدیالت طبیعة عن النظر بصرف المدقق، على یتعین

                                                             
1 IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements,Op.Cit, P.45. 
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 اإلضافات؛ أو التعدیالت هذه ءإجرا ءار  و المحددة األسباب  

 اإلجراءات الجدیدة التي قام بها، و األدلة التي جمعها، و النتائج التي تم التوصل إلیها؛ 

  و من قام بها، ومن قام بمراجعتها إذا تم ذلك اإلجراءات أو التعدیالت هذه ءاإجر  وقت .  

أن ملف التدقیق النهائي یعتبر ملك للمدقق، حیث یقوم باإلحتفاظ به بالشكل المناسب و لمدة معینة ینبغي التأكید على   

السجالت و الوثائق التي تعتبر أصال ملكا للعمیل، إال  ، و ال یعید أوراق العمل1یحددها النظام أو الالئحة في البلد

إال في الحاالت  ،و ال یقوم بإطالع اآلخرین علیها المعلومات التي حصل علیها،كما یجب أن یحافظ على سریة  .للعمیل

مثل الدفاع عن النفس في المحكمة، أو للشهادة بناء على طلب القضاء، أو لتقدیم معلومات  ،التي یسمح بها القانون

  .تخص العمیل للمدقق الجدید، أو في حالة الطلب من لجان الرقابة على الجودة

  المالیة البیانات تدقیق عملیة في غشبال المتعلقة المدقق مسؤولیات -  ISA 240یارالمع .5

 والخطأ )La Fraude( الغش وتوضیح الفرق بین) أو اإلحتیال(دقق عن الغش یتناول هذا المعیار مسؤولیات الم

(L'erreur)،  كتشاف الغش تقع على عاتق اإلدارة والمكلفین حتى یستطیع المدقق القیام بمهامه، فمسؤولیة منع وإ

بموقف الشك المهني  بالتزامهومسؤولیة المدقق هو إكتشاف األخطاء الجوهریة بسبب الغش و احتیال وذلك  ،بالمراقبة

جوهریة بسبب الغش واالحتیال وتجاوز  حریفاتتمن نقطة أساسیة هو احتمال وجود  وانطالقه ،طیلة عملیة التدقیق

ویوضح هذا المعیار أیضا في كثیر من فقراته مختلف حاالت مخاطر الغش واالحتیال وكیفیة  .اإلدارة ألدوات الرقابة

  .تعامل المدقق في كل حالة

  

  : الغش خصائص. 1.5

 كان إذا ما هووالخطأ  الغش بین یفرق الذي والعامل، خطأ أو غش بسبب إما المالیة، القوائم في التحریفات تنشأ قد  

بأنه " الغش"ُعرفت معاییر التدقیق الدولیة  .متعمد غیر أو متعمداً  المالیة القوائم في التحریف عنه الناتج األساس اإلجراء

                                                             
 في المنظم لمهن الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد 10/01القانون  من )40(أربعین  المادة تنص  1 
ابتداء من أول ینایر الموالي آلخر  سنوات )10(عشر لمدة بملفات زبائنه االحتفاظ محافظ الحسابات على یتعین أنه على ،جزائرال

 . سنة مالیة للعهدة
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على  ینطوي، أو المكلفین بالحوكمة، أو أطراف ثالثة، ظفین باإلدارةتصرف متعمد من قبل أحد أو مجموعة من المو 

  .للحصول على میزة غیر عادلة أو غیر قانونیة استخدام التضلیل

 تحریف علیه یترتب الذي بالغش یهتم المدقق أن إال ،التدقیق معاییر ألغراض واسع قانوني مفهوم هو الغش أن رغم

  1:بالمدقق صلة ذات تكون المتعمدة التحریفات من نوعان هناك .المالیة القوائم في جوهري

 ألنه یشمل "غش اإلدارة"طلق أیضا على هذا النوع من الغش وی: مغشوش مالي تقریر عن الناتجة التحریفات ،

التالعب في السجالت المحاسبیة أو المستندات المؤیدة إما بالحذف المتعمد للعملیات المالیة أو بعدم اإلفصاح 

ویواجه مدققو الحسابات نوعا من . الكافي و المناسب، أو عن طریق إساءة التطبیق المتعمد للمبادئ المحاسبیة

، لنظام الرقابة الداخلیة اختراقهاجاوزات اإلدارة للتعلیمات و الصعوبة في إكتشاف هذا النوع من الغش بسبب ت

 .ومحاولة اإلدارة إخفاء هذا النوع من الغش

 ختالسها و یشمل هذا النوع عملی: األصول سوء استخدام عن الناتجة التحریفات ات سرقة أصول الشركة وإ

 ".غش الموظفین"غش و یطلق على هذا النوع من ال. استخدامها لغیر الغایات المخصصة لهاو 

، نه العمل أو اإلجراء غیر المتعمدفته معاییر التدقیق الدولیة بأوعلیه، یختلف الغش عن الخطأ، هذا األخیر عرّ  

الغش كل من و علیه یتبین من خالل خصائص  .والذي یؤدي إلى حصول تحریف في البیانات المالیة للمنشأة

مخاطر عدم إكتشاف تحریف جوهري في القوائم المالیة ناتج عن الغش هي أكبر من مخاطر عدم  الخطأ أنو 

نة و منظمة بعنایة بغرض تنفیذه إكتشاف تحریر جوهري ناتج عن أخطاء، وذلك أن الغش قد یتضمن خططا متق

خفائه، مثل التزویر الو   ؤ بین موظفي المنشأةعادة ما یكون الغش بالتواطمقصود في التسجیالت المحاسبیة، و إ

  .نفسها أو حتى بإشراف من اإلدارة العلیا للمنشأة أطراف خارجیة،و 

  :الغش واكتشاف منع مسؤولیة. 2.5

، وذلك عن بالحوكمة والمكلفین اإلدارة من كالً  على تقع ،واألخطاء الغش واكتشاف منع عن یةاألساس المسؤولیةإن   

بعین اإلعتبار جمیع مقومات النظام المتعارف علیها، وأن توفر الضمانات التي طریق تصمیم نظام رقابة داخلیة یأخذ 

                                                             
، 2015، دار وائل للنشر، عمان، 5.نظریة وتطبیق، ط - ، تدقیق الحسابات في ضوء المعاییر الدولیةالذنیباتعبد القادر علي   1

  .83. ص
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ثقافة األمانة والسلوك األخالقي، الذي یمكن تعزیزه بإشراف  تؤدي إلى تطبیق هذا النظام بشكل فعال، خصوصا خلق

في  اكتشافهاالغش، ویؤدي إلى و نشط من قبل المكلفین بالحوكمة، بحیث یؤدي كل ذلك إلى تقلیل فرص حدوث األخطاء 

المكلفین بالحوكمة ومن موقع إشرافهم على الرقابة الداخلیة غیر أن . مرتكبي الغش وردع الوقت المناسب و تصحیحها،

مثل ممارسة إدارة  :ة أو التأثیر غیر المناسب على عملیة إعداد التقاریر المالیةیالرقاب اإلجراءاتللمنشأة، یمكنهم تجاوز 

 .عن طریق اإلدارة للتأثیر على نتائج تقییم أداء المنشأة األرباح

  : بخصوص الغش المدقق مسؤولیات. 3.5

هو ذلك الغش الذي ، الدولیة التدقیق، طبقًا لمعاییر الذي یهتم به المدققرغم أن الغش مفهوم قانوني واسع، فإن الغش 

تأكید معقول بأن القوائم  مسؤوًال عن الحصول على المدقق یكونیترتب علیه تحریف جوهري في القوائم المالیة؛ وعلیه 

، التدقیقوبسبب القیود المالزمة لعملیة . أو خطأ لو من تحریف جوهري، سواء بسبب غشتخ -في مجملها  -المالیة 

على الرغم أن بعض التحریفات الجوهریة في القوائم المالیة، قد ال یتم اكتشافها،  هناك مخاطر ال یمكن تجنبها، من حیث

   .التدقیقبالشكل الصحیح، طبقًا لمعاییر  التدقیقوتنفیذ عملیة  من تخطیط

من  بالرغم و اكتشافه، الصعب من یكون لذا إخفاؤه، یتمسهذا األخیر  أن ائص الغش،كما سبق ذكره في بیان خص  

 الرتكابه، الفرصة تهیئ أو الغش، الرتكاب ضغوط أو حوافز إلى تشیر أحوال أو ظروف تحدید المدقق یستطیع ذلك،

 :المثال سبیل وعلى، شالغ خطر عوامل: علیها ویطلق

 الرتكاب یخلق ضغوطاً  قد إضافي، تمویل على الحصول أجل من ثالثة، أطراف توقعات تلبیة إلى الحاجة 

 ؛الغش

 الغش؛ ارتكاب على حافزاً  یخلق قد خیالیة، أرباح تحقیق تم إذا كبیرة، مكافآت منح 

 الغش الرتكاب الفرصة تهیئ قد الفعالة غیر الرقابیة البیئة. 

الغش الناتج عن القة بالتقریر المالي المغشوش، و أمثلة عن عوامل خطر الغش ذات الع ISA 240وقد ذكر المعیار 

إرتكاب الغش من منظور التقاریر المالیة إلى ثالثة عوامل  25.هذا المعیار في فقرته أ إختالس األصول، حیث أرجع

  :رئیسیة، و هي
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  تدهور ربحیة المنشأة، توازنها المالي؛ الحاجة إلى : مثل: أو ضغوط تشجع على ارتكاب الغش حوافزوجود

ات العالقتمویل إضافي عن طریق اإلستدانة أو رفع رأس المال والموقف المالي للمنشأة لیس على ما یرام؛ 

السلبیة بین المنشأة و الموظفین كأن یتوقع هؤالء اإلستغناء عنهم أو تخفیض رواتبهم، أو عدم استفادتهم بشكل 

 ...عادل من المكافآت؛

 تقدیرات محاسبیة تخص عناصر األصول، استخدام الحكم الشخصي في إجراء  :فرص تسمح بارتكاب الغش

همة أو عملیات في شركات تابعة أو فروع تقع في بلدان تعد حسابات بنكیة م الخصوم، األعباء، اإلیرادات ؛

؛ الضعف في نظام الرقابة الداخلیة مالذا للتهرب الضریبي دون أن تكون هناك مبرر تجاري لهذه العملیات

؛ مبالغ للمنشأة، وعدم وجود إشراف فعال من مجلس اإلدارة و لجنة التدقیق على عملیة إعداد التقاریر المالیة

ذات قیمة مرتفعة و علیها طلب یرة الحجم و ؛ عناصر مخزون صغكبیرة في الصندوق، أو خاضعة للتعاملمالیة 

 ..كبیر؛

 وكیفیة معاملتها المنشأةأو السخط على  سلوك یوحي بعدم الرضاء: مثل :اإلحتیالي القدرة على تبریر التصرف ،

بالرقابة الداخلیة على اختالس األصول بتجاوز للموظفین؛ التسامح بشأن السرقات الصغیرة؛ عدم االكتراث 

أدوات الرقابة الموجودة، أو بالفشل في اتخاذ تصرف تصحیحي مناسب ألوجه القصور المعروفة في الرقابة 

  . .الداخلیة

  :مخاطر الغش، وهية مستویات الستجابة المدقق لهناك ثالث :المدقق لمخاطر الغش استجابات. 4.5

 استجابة المدقق لمخاطر الغش على مستوى البیانات المالیة تكون بأخذ بعین : على مستوى البیانات المالیة

اإلعتبار توزیع المهام بین األفراد المنشأة و عملیة اإلشراف، و كذا السیاسات المحاسبیة المعتمدة في المنشأة، 

وقت المالئم بشكل مباغت لمن یرتكبون الغش وضع إجراءات تدقیق و تنفیذها في الكما یتعین على المدقق 

 .المحاسبي

 أو اإلثباتات( على مستوى التأكیدات( (Assertions) : یتوجب على المدقق تعدیل طبیعة ونطاق إجراءات

عادة النظر في توقیت الحصول على األدلةللحصول على أدلة أكثر مصداقیة، و التدقیق   .إ
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 نظرا لوجود مخاطر الغش بسبب تجاوز اإلدارة : على مستوى اإلجراءات الرقابیة المعتمدة في المنشأة

لإلجراءات الرقابیة المعتمدة، فإن المدقق سیقوم بتقییم مدى مناسبة التسجیالت و التسویات المحاسبیة، و مدى 

ى فهم مبررات العملیات التي تبدو غیر معقولیة التقدیرات المحاسبیة التي أجرتها اإلدارة، وكذا الحصول عل

 .عادیة أو لیست ضمن النشاط الرئیسي للمنشأة

  : الغش المكتشفةتقریر المدقق عن األخطاء و . 5.5

 أي نوع من الخطأ  اكتشافعلى المدقق أن یقوم بإبالغ اإلدارة حال : المكلفین بالحوكمة و التقریر لإلدارة

، وبطلب منه أو الغش سواء كان ذلك جوهري أو غیر جوهري، حیث یتصل بالمستوى اإلداري المناسب

القیام بتعدیل البیانات المالیة، و إذا استجابت اإلدارة لطلبه وقامت بالتعدیل، فإنه یصدر تقریرا نظیفا حول 

لیه أن یعطي تقریرا متحفظا أو معاكسا، وحسب درجة أما إذا لم تستجب لطلبه فع. القوائم المالیة للمنشأة

المادیة، مع بیان األسباب؛ و إذا كانت اإلدارة العلیا هي المتورطة هي المتورطة فإنه یقوم بإبالغ مجلس 

 .اإلدارة أو لجنة التدقیق أو یطلب استشارة قانونیة ألخذ القرار المناسب حیال هذا الوضع

 والذي یتطلب المحافظة على ثقة  - إن الواجب المهني للمدقق  :لمشرفةالتقریر للسلطات المنظمة و ا

ومع ذلك، . قد یمنعه من التقریر عن الغش إلى أطراف خارج منشأة محل التدقیق –عمیله وسریة معلوماته 

فإن مسؤولیات المدقق القانونیة تختلف من دولة ألخرى، وفي ظروف معینة، قد یتم انتهاك واجب السریة 

المؤسسات المالیة التقریر  مدققيوفي بعض الدول، یجب على . أو أحكام المحاكم النظامأو  الدولة من قبل

وفي دول أخرى، یجب على المدقق التقریر عن أي تحریفات إلى . إلى الجهات اإلشرافیة عند حدوث غش

  .تصحیحي أو إخفاق اإلدارة والمكلفین بالحوكمة في اتخاذ تصرف فشلالسلطات المختصة في حالة 

 في الحاالت التالیةالمدقق بإبالغ هؤالء المستخدمین  یقوم: التقریر لمستخدمي التقاریر المالیة : 

  ولم تقم اإلدارة بإجراء التعدیل الالزم؛) جوهريأي ( إذا الخطأ أو الغش یصل إلى درجة المادیة  -

                                                             
   على أن وجوب قیام محافظ الحسابات عند عدم المصادقة على الحسابات  10/01من القانون  27وفي الجزائر تنص المادة

  .المختص إقلیمیالسنتین متتالیتین بإبالغ وكیل الجمهوریة 
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من مادیة الخطأ أو الغش  إذا لم یتمكن المدقق من الحصول على أدلة إضافیة من اجل التحقق -

فإنه قد یعطي تقریرا متحفظا أو یمتنع عن ، ، أو محددات أخرىالمكتشف، وذلك بسبب قیود وضعتها اإلدارة

  إبداء الرأي، وذلك حسب درجة المادیة؛

في حاالت معینة یقررها المدقق، حیث یقوم باالنسحاب من المهمة، وذلك بعد استشارة قانونیة، وذلك في  -

  .عدم أخذ اإلدارة بطلب المدقق بإجراء التعدیالت الالزمةورط اإلدارة العلیا في الغش و ل تحا

  المالیة البیانات تدقیق عند واألنظمة القوانین مراعاة -  ISA 250المعیار. 6

الساریة المدقق حول مراعاة القوانین واألنظمة  الغرض من هذا المعیار الدولي للتدقیق هو توفیر إرشادات تتعلق بمسؤولیة

  . المالیة المعلوماتعند تدقیق على المنشأة محل التدقیق 

 :المالیة المعلوماتعلى المنشأة و على  تأثیر األنظمة واللوائح. 1.6

واللوائح، التي تخضع لها المنشأة،  المالیة إلى حد كبیر، وتشكل هذه األنظمة میختلف تأثیر األنظمة واللوائح، على القوائ

اللوائح تأثیر مباشر على القوائم المالیة، حیث أنها تحدد ما یجب  بعض األنظمة، أو موألحكا. والتنظیمياإلطار القانوني 

أو  بها اإلدارة، نظمة، أو لوائح أخرى، یجب أن تلتزموهناك أ. فصاحاتللمنشأة من مبالغ وإ  أن تتضمنه القوائم المالیة

األنظمة، أو اللوائح تأثیر مباشر  للمنشأة بممارسة أعمالها، إال أنه لیس لهذه - في إطارها  - التي یسمح  متفرض األحكا

البنوك : (تحكم أعمالها أنظمة وأطر نظامیة صارمة، مثل هناك بعض المنشآت تعمل في صناعة. على القوائم المالیة

 التشغیلیة للعمل بالنواحيخاضعة للعدید من األنظمة واللوائح المتعلقة  هناك منشآت أخرى بینما). والشركات الكیماویة

م باألنظمة االلتزا معن عد وقد ینتج. تلك المتعلقة بالسالمة والصحة المهنیة، وتكافؤ فرص العمل: ، مثلمبشكل عا

وفي هذا السیاق توضح  .لیةالما ملها تأثیر جوهري على القوائ أو عواقب أخرى یكون أو دعاوى قضائیة واللوائح غرامات

 :وهي ،واللوائح بنوعین مختلفین من األنظمة تتعلق  المدققالفقرة السادسة من هذا المعیار أن مسؤولیات 

  متطلبات األنظمة واللوائح المتعارف على أن لها تأثیرًا مباشرًا على تحدید المبالغ الجوهریة، واإلفصاحات في

 .الضریبة ومعاشات التقاعدالمتعلقة ب واللوائحم المالیة، مثل األنظمة القوائ

  أنظمة ولوائح أخرى، لیس لها تأثیر مباشر على تحدید المبالغ و اإلفصاحات في القوائم المالیة، إال أن االلتزام

بها قد یكون أساسیًا في النواحي التشغیلیة للعمل، أو قدرة المنشأة على االستمرار في عملها، أو لتجنب عقوبات 
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االلتزام بشروط رخصة تشغیل معینة، أو االلتزام بالمتطلبات النظامیة المتعلقة : ریة، على سبیل المثالجوه

بالمالءة، أو االلتزام باللوائح الخاصة بالبیئة، عدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح، قد یكون له تأثیر جوهري على 

  . القوائم المالیة

  : المنشأة بالقوانین و األنظمة التزامالمدقق نحو اإلدارة و مسؤولیة  .2.6

المنشأة تسیر حسب القوانین  مسؤولة عن التأكد من أن عملیات أن اإلدارة 3في الفقرة   ISA 250 المعیار یؤكد  

واكتشاف  كما أن مسؤولیة منع. اإلفصاحات في القوائم المالیة، بما في ذلك األنظمة واللوائح التي تحدد المبالغ و واألنظمة

یتوقع منه أن یكشف عدم االلتزام  وال ،المدقق غیر مسؤول عن منع عدم االلتزام، و عدم االلتزام تقع على اإلدارة أیضا

مكانیة اكتشاف بعض المعلومات إتجنبها، تتعلق بعدم  بكافة اللوائح والقوانین، فعملیة التدقیق عرضة لمخاطر ال یمكن

تخطیط وتنفیذ عملیة التدقیق بالشكل المالئم، وفقا للمعاییر الدولیة  المالیة، حتى لو تم المعلوماتاألساسیة الخاطئة في 

أعلى بالنسبة إلى المعلومات األساسیة الخاطئة الناتجة من عدم االلتزام بالقوانین  وتكون درجة المخاطرة. للتدقیق

 بارات للتأكد من االلتزام بهذه القوانین واللوائح وفقالمدقق اإلبالغ عن عدم االلتزام وذلك بعد قیامه باخت واألنظمة، وعلى

  .مبدأ الشك المهني

ناعة أو القطاع والص محل التدقیق بالمنشأة إلطار القانوني والتنظیمي المتعلقا معرفةیجب على المدقق  ،وعلیه      

كافیة فیما یتعلق و على أدلة تدقیق مناسبة لهذا اإلطار، من أجل الحصول  منشأةكیفیة امتثال الو  الذي تعمل فیها؛

على المعلومات  أو غیر مباشر امباشر  الها تأثیر من المتعارف علیه أن ، والتي الساریة المفعولباالمتثال للقوانین واللوائح 

    .المالیة التقاریرالواردة في 

 أو االشتباه في حدوثهاإجراءات التدقیق التي یتعین تنفیذها عند تحدید حالة عدم االمتثال  .3.6

لقوانین ل محتمل عندما یكون المدقق على علم بحالة عدم امتثال مثبت أو ISA 250من المعیار  18أوضحت الفقرة   

الحصول على معلومات إضافیة لتقییم التأثیر المحتمل ، و فیه حدثطبیعة الفعل والظروف التي  فهم واللوائح، یجب علیه

، ه مناقشة هذه المسألة مع اإلدارة، یجب علیالمدقق في وجود حالة عدم امتثال عندما یشكو  .المالیة المعلوماتعلى 

 حوكمةبال المكلفیناإلدارة أو األشخاص  إذا لم تقدم. ؤولین عن حوكمة الشركاتوعند االقتضاء، مع األشخاص المس

اإللتزام المشكوك فیه قد  مأن عد -المدقق  كمحسب ح -معلومات كافیة تؤید أن المنشأة ملتزمة باألنظمة واللوائح، وكان 
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إذا . قانونیة الحسبان الحاجة للحصول على إستشارة یجب أن یأخذ المدقق في یكون له تأثیر جوهري على القوائم المالیة،

دلة تقییم تأثیر النقص في كفایة أ تعذر الحصول على معلومات كافیة عن عدم االلتزام المشكوك فیه، فیجب على المدقق

جوانب أخرى من التدقیق، بما في على یجب على المدقق تقییم عواقب عدم االمتثال كما . التدقیق المناسبة على رأیه

  .المكتوبة التي تم الحصول علیها، واتخاذ اإلجراء المناسب اإلقراراتذلك تقییم المخاطر وموثوقیة 

  :المشكوك فیهالتقریر عن حاالت عدم االلتزام المتعرف علیه، أو . 4.6

 التدقیقعلمه، خالل مسار  االلتزام باألنظمة واللوائح التي تصل إلى مإبالغ األمور المتعلقة بعد المدققیجب على    

مشاركین في إدارة المنشأة، وبالتالي یكونون مدركین لألمور  ما لم یكن جمیع المكلفین بالحوكمة ،إلى المكلفین بالحوكمة

وقد یتطلب اإلبالغ عن  .باإلبالغ عنها -فعال  - المدقق مالمتعرف علیه، أو المشكوك فیه، التي قا االلتزام مالمتعلقة بعد

من  24علیه الفقرة  تعدم اإللتزام باألنظمة واللوائح إلى المستوى األعلى في المنشأة مثل لجنة التدقیق وفق ما نص

 .المعیار

القوائم المالیة بشكل  ولم تعكسه، المالیة المعلوماتعلى  جوهري تأثیرعدم االلتزام له إلى أن  المدققعندما یخلص    

ذا و . متحفظًا أو رأیًا معارضًا على القوائم المالیة ، أن یصدر رأیاً 705رقم التدقیق كاٍف، فیجب علیه، طبقًا لمعیار  إ

 میم ما إذا كان عدلتقیالمناسبة التدقیق  من الحصول على ما یكفي من أدلةالمدقق منعت اإلدارة، أو المكلفین بالحوكمة، 

أن یصدر المدقق القوائم المالیة، قد حدث، أو یحتمل أنه حدث، فیجب على  االلتزام الذي ربما یكون له أثر جوهري على

، قم ر التدقیق طبقًا لمعیار التدقیق أو یمتنع عن إبداء الرأي على القوائم المالیة، استنادًا إلى تقیید نطاق  رأیًا متحفظًا

كان علیه مسؤولیة  االلتزام باألنظمة واللوائح، أو شك فیه، فیجب أن یحدد ما إذا معلى عدالمدقق إذا تعرف  .705

األنظمة المعمول ، وذلك وفقا للقوانین و خارج المنشأة االلتزام المتعرف علیه، أو المشكوك فیه إلى أطراف مالتقریر عن عد

  .بها في البلد

  

  

 :"بالحوكمة بالمكلفین االتصال -  ISA 260 المعیار. 7
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بصرف النظر عن هیكل الحوكمة في المنشأة، أو  بشأن االتصال بالمكلفین بالحوكمة ناول هذا المعیار مسؤولیة المدققیت

یوفر هذا المعیار، إطار عمل شامل  .أو عند مراجعة معلومات تاریخیة أخرى عند تدقیق القوائم المالیة، حجمها، وذلك

هذا المعیار مكمل لمتطلبات ا، و بالمكلفین بالحوكمة، ویحدد بعض األمور المعینة لالتصال معهم بشأنه المدقق التصال

  . المدقق بالمكلفین بالحوكمة باتصالواردة في معاییر تدقیق دولیة أخرى تتعلق 

 : ISA 260من هم المكلفون بالحوكمة وفق المعیار  .1.7

على (هیئة أو ) أو أشخاص(شخص :أ المكلفین بالحوكمة في المنشأة بأنهم.10في فقرته ISA 260 یعرف المعیار 

وااللتزامات  ستراتیجي للمنشأة،اإل، والتي یقع على عاتقها مسؤولیة اإلشراف على التوجه )اإلدارةمجلس : سبیل المثال

هیاكل الحوكمة حسب  بالنسبةتتباین . على عملیة إعداد التقاریر المالیة ویتضمن ذلك، اإلشراف. المتعلقة بمسؤولیاتها

، بحیث یكون منفصال )غیر تنفیذي كلیا أو جزئیا(البلد أو نوع المنشأة، في بعض البلدان یكون هناك مجلس إشرافي 

، في حین في دول أخرى یكون هناك مجلس واحد یتولى المسؤولیة اإلشرافیة )اإلدارة(بصفة قانونیة عن المجلس التنفیذي 

مدیر رئیسا الفي بعض الحاالت یشارك بعض أو كل المكلفین بالحوكمة في إدارة الشركة، كأن یكون . معا و التنفیذیة

حالیا، توجد لجان التدقیق في أغلب الشركات في الكثیر من دول العالم، . ، أو في حالة المدیر المالكلمجلس اإلدارة

ن في مجلس اإلدارة لهم صالحیات اء غیر تنفیذییوهي تمثل مجموعة فرعیة من المكلفین بالحوكمة مكونة من أعض

  . مهام عدیدة، أهمها التواصل بشكل دوري مع المدقق الخارجي بخصوص المسائل المتعلقة بتدقیق القوائم المالیةو 

  :األمور الواجب إبالغها. 2.7

  إبالغ المكلفین بالحوكمة بمسؤولیاته  المدققیجب على : القوائم المالیة بتدقیقفیما یتعلق  المدققمسؤولیات

بداء رأى عن القوائم المالیة، التي أعدتها اإلدارة  تحت إشراف المكلفین بالحوكمة؛ بأنه مسؤول عن صیاغة وإ

المسؤولیات  هذه تكونعادة ما و  .عفي اإلدارة، أو المكلفین بالحوكمة من مسؤولیاتهمیأن تدقیق القوائم المالیة ال و 

یعتبر عندئذ تزوید المكلفین بالحوكمة على شروط عملیة التدقیق، و خطاب التكلیف أو اإلتفاق  متضمنة في

 .المكلفین بالحوكمةبین المدقق و  لالتصالبنسخة من هذا الخطاب أو اإلتفاق طریقة مناسبة 
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 عن النطاق  یجب على المدقق إبالغ المكلفین بالحوكمة بنظرة عامة: المخطط لها نطاق وتوقیت عملیة التدقیق

قد تتضمن . ، وهذا من أجل رفع فعالیة هذه إجراءات التدقیق و جعلها أكثر توقعاتدقیقوالتوقیت المخطط لل

 :ما یلي ، وتلك التي یتم مناقشتها مع المكلفین بالحوكمةالمسائل المبلغ عنها

 مقترحات المدقق لمعالجة المخاطر المهمة للتحریف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ؛ 

 ؛أسلوب المدقق في الرقابة الداخلیة ذات العالقة بالتدقیق 

 ؛تطبیق مفهوم األهمیة النسبیة في سیاق عملیة تدقیق 

  وكیفیة التنسیق بینهما؛)إن وجدت(إمكانیة استخدام المدقق لعمل وظیفة التدقیق الداخلي ، 

 توزیع المسؤولیات بین المكلفین بالحوكمة و اإلدارة؛ 

 ت المنشأة، و مخاطر األعمال المرتبطة بها، والتي یمكن أن ینتج عنها تحریف في أهداف و إستراتیجیا

 التقاریر المالیة للمنشأة؛

 ؛مواقف و إدراك و إجراءات المكلفین بالحوكمة فیما یخص الرقابة الداخلیة للمنشأة وأهمیتها 

 ممارسات حوكمة و حاصلة في مجال معاییر المحاسبة تصرفات المكلفین بالحوكمة نحو التطورات ال

   .الشركات، وتغیر قواعد التقیید في األسواق المالیة، وغیر ذلك

 یجب على المدقق أن یبلغ المكلفین بالحوكمة بوجهة نظره بشأن الجوانب النوعیة : النتائج المهمة من التدقیق

. واإلفصاح في القوائم المالیةالمهمة للممارسات المحاسبیة في المنشأة، متضمنة السیاسات والتقدیرات المحاسبیة 

ن  وبحسب الحال، یجب على المدقق أن یوضح للمكلفین بالحوكمة لماذا یعتبر أن ممارسة محاسبیة مهمة، وإ

كما . كانت مقبولة بموجب إطار التقریر المالي المعمول به، أنها لیست األكثر مناسبة للظروف الخاصة بالمنشأة

: ، مثلالتي واجهها خالل عملیة التدقیق -إن وجدت  -عن الصعوبات المهمة غ المدقق المكلفین بالحوكمة یبلّ 

قیود على المدقق، وعدم رغبتها في إجراء  حصول تأخیرات مهمة في توفیر اإلدارة للمعلومات المطلوبة، وفرضها

 .وهي ظروف قد تؤدي إلى تعدیل رأى المدقق التعدیالت في البیانات المالیة والتقدیرات،
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  : طبیعة اإلتصال مع المكلفین بالحوكمة. 3.7

بالنتائج المهمة، التي تم التوصل إلیها من خالل عملیة  - كتابة - یجب على المدقق إبالغ المكلفین بالحوكمة    

التدقیق، إذا كان اإلتصال شفویا غیر كاف طبقا للحكم المهني للمدقق، ولیس من الضروري تضمین االتصاالت 

یجب على المدقق التواصل مع المكلفین بالحوكمة في . األمور، التي ظهرت خالل عملیة التدقیقالمكتوبة بكافة 

متبادل  اتصالینبغي اإلشارة إلى اإلتصال بین المدقق و المكلفین بالحوكمة هو . )بحسب الحال(الوقت المناسب 

مدقق القدرة على الحصول على أدلة للدقیق، فمن خالل هذا اإلتصال یكون لخدمة أهداف عملیة الت) في اإلتجاهین(

من هذا المعیار  23بالنسبة لشكل اإلتصال، فقد نصت الفقرة  .التدقیق المناسبة والكافیة، وأن یتخذ القرارات المناسبة

في حال إبالغ األمور المطلوبة بموجب هذا المعیار شفاهة یجب على المدقق تضمینها في أوراق العمل، على أنه 

لى من ،ومتى تم وفي حالة األمور التي تم إبالغها كتابة یجب على المدقق االحتفاظ بنسخة منها كجزء من، . وإ

 .أوراق العمل

  واإلدارة بالحوكمة للمكلفین الداخلیة الرقابة في القصور نواحي عن اإلبالغ -  ISA 265 المعیار. 8

عن أوجه القصور في الرقابة  واإلدارةین بالحوكمة تناول هذا المعیار مسؤولیة المدقق، المتعلقة بإبالغ المكلف     

الرقابة الداخلیة على أوجه قصور في  وقد یتعرف المدقق .رف علیها المدقق عند تدقیق القوائم المالیةالداخلیة، التي تّع 

  .في أي مرحلة من مراحل التدقیق

  طبیعة أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلیة. 1.8

على وجوب أن یحصل المدقق على فهم للرقابة الداخلیة ذات العالقة بتدقیق المعلومات  ISA 315ینص المعیار 

المالیة، عند التعرف على مخاطر التحریف الجوهري وتقدیرها؛ وعند إجراء تقدیر للخطر، یأخذ المدقق في الحسبان 

عن فعالیة الرقابة  يلغرض إبداء رأ للظروف، ولكن لیس الرقابة الداخلیة من أجل تصمیم إجراءات التدقیق المناسبة

المرتبطة بالمعلومات و یمكن للمدقق أن یكتشف نقاط ضعف في الرقابة الداخلیة للمنشأة، وفي هذا اإلطار،  .الداخلیة

  :بـ تتعلقالمحاسبیة والمالیة والتي 

 رة نظام الرقابة الداخلیة عدم وجود رقابة كافیة للوقایة أو اكتشاف أو تصحیح التحریفات في الحسابات، أو عدم قد

 على الوقایة أو اكتشاف أو تصحیح التحریفات في الحسابات نتیجة لتصمیمه أو تشغیله؛



    نورالدین مزیاني/ د           الدولیة                                مراجعةمحاضرات في مقیاس معاییر ال
 

  مراجعةالسنة الثالثة لیسانس، تخصص محاسبة و 63
 

  ضعف مادي في الرقابة الداخلیة أو مجموعة من أوجه الضعف في الرقابة الداخلیة المتعلقة المعلومات المالیة

 .یئة اإلشرافیةوالمحاسبیة ذات أهمیة، تستحق لفت اهتمام اإلدارة أو اله

 حدث قد ما تحریف كان إذا ما على- فقط لیس الداخلیة الرقابة في الضعف أوجه من مجموعة أو جانب أهمیة تعتمد

 القصور أوجه تكون ذلك، على وبناء. للتحریف المحتملة واألهمیة التحریف، وقوع احتمالیة على أیضاً  ولكن فعال،

  .عملیة التدقیق خالل تحریفات على فتعرّ  قدالمدقق  یكن لم ولو حتى موجودة، المهمة

  : سبیل المثال القصور المهمة في الرقابة الداخلیة علىأوجه  وجودتشتمل المؤشرات على 

 ؛بشكل مناسب من قبل المكلفین بالحوكمة ، وال یتم فحصهالإلدارة مؤشرات على وجود معامالت مهمة 

  للمنشأة؛ال، لم یتم منعه من خالل الرقابة الداخلیة التعرف على غش اإلدارة، ما إذا كان جوهریًا أم 

  بالنسبة ألوجه القصور المهمة التي تم اإلبالغ عنها من ةمناسبال اإلجراءات التصحیحیةفشل اإلدارة في اتخاذ ،

 قبل؛

  ؛المنشأةر داخل المخاط تقییمعدم وجود عملیة 

  ّتحریف خطر على التعرف فشل اإلدارة في: الة، مثلمؤشرات على أن عملیة تقییم المخاطر في المنشأة غیر فع 

 ؛، بوجود أدوات رقابة على هذه المخاطرعدم فعالیة اإلستجابة للمخاطر التي تم تحدیدهاأو /وجوهري؛ 

 المنشأة في الداخلیة الرقابة نظام من وتصحیحها اكتشافها أو منعها یتم لم ،المدقق إجراءات اكتشفتها تحریفات. 

  :في الرقابة الداخلیة أوجه القصور المهمةب التي یتم إبالغهاالجهات  .2.8

، حیث شفويبشكل اإلدارة  إلى البدایة في التي حددهاإبالغ أوجه القصور في الرقابة الداخلیة للمنشأة  للمدقق یمكن  

إلى أوجه قصور في  اإلدارة، للفت انتباه یقوم بمناقشة الحقائق و النتائج التي توصل إلیها مع المستوى اإلداري المناسب

ة التصحیحی اإلجراءات اتخاذ في بمساعدتها تسمح هذه المناقشة أیضاقد ال تكون مدركة لها، و  ، التيالرقابة الداخلیة

والمستوى اإلداري هو  المناسب اإلداري المستوى یكون عادة، .في التقاریر المالیة التحریف مخاطر لتخفیض المناسبة

الصالحیة التخاذ أیضا لدیه المؤثرة، و  الرقابیة بالجوانب أكبر بشكل مباشرة عالقةو  الداخلیة بمجال الرقابةالذي لدیه إلمام 

 المناسب المستوى یكون أن المحتمل منرف علیها في الرقابة الداخلیة؛ و التع ألي أوجه قصور تم التصحیحیة اإلجراءات

ن كان األمر ی. التشغیلیة اإلدارةالمالي، أو  المسؤول أو التنفیذي، المسؤول هو   تعلق بالضعف الذي یعتبره المدققوإ
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ا فإن التواصل  -حسب حكمه المهني-   ا) اإلبالغ(مهمً   .یجب أن مكتوبً

القصور المهمة في الرقابة الداخلیة  مباشرة بأوجه اإلدارة إبالغ المناسب من یكون ال قد في بعض الظروف،       

كما هو الحال إذا كان هناك دلیل . في نزاهة اإلدارة أو كفاءتها لدى المدقق شأنها أن تثیر الشكوكالمكتشفة، و التي من 

 على اإلشراف الغش أو عدم االمتثال المتعمد لقوانین وأنظمة اإلدارة، أو إذا كانت اإلدارة غیر قادرة على ارتكابعلى 

في الوفاء  لمساعدتهم، كتابي بشكل كلفین بالحوكمة مباشرةمغ الوفي مثل هذه الحاالت یتم إبال .مقبولة مالیة قوائم إعداد

  .بالحوكمة للمكلفین اإلبالغ كیفیاتلالمحدد  ISA 260 معیار، مع مراعاة متطلبات البمسؤولیاتهم اإلشرافیة

  :وتوقیته وجه القصور المهمة في الرقابة الداخلیةغ الكتابي أل محتوى اإلبال. 3.8

دون  ،تأثیرات المحتملة لهاا للتفسیر وصفا شامال ألوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلیة، و یتضمن اإلبالغ الكتابي   

موعات، عندما أوجه القصور المهمة في مج یمكن للمدقق عرض و. د حجم هذه التأثیراتیحتاج المدقق إلى تحدی أن

الكتابي أیًضا اقتراحات التخاذ إجراءات تصحیحیة فیما یتعلق بأوجه  اإلبالغ ن المدققوقد یُضمِّ . مناسبا ذلك یكون

أو لم یتخذ أیة قد اتخذ  ، وبیان فیما إذا كان المدققالقصور، وبیان باإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة بالفعل أو تفكر فیها

  .قد تم تنفیذها اإلدارةخطوات للتحقق فیما إذا كانت استجابات 

 اإلبالغ استالم كان إذا ما الحسبان، في المدقق یأخذ قد الكتابي، اإلبالغ إصدار فیه یتم الذي الوقت تحدید من أجل 

ُ  مهماً  عنصراً  یكون سوف  المكلفین یحتاج قد ذلك، إلى باإلضافة اإلشرافیة؛ مسؤولیاتهم أداء من بالحوكمةالمكلفین  كنمّ ی

 القوائم اعتماد تاریخ قبلمن المدقق  كتابي تبلیغ یستلموا أن ،معینة دول فيفي البورصة   المدرجة في المنشآت بالحوكمة

  .أخرى أغراض أو للتنظیم، الداخلیة المتعلقة بالرقابة المسؤولیات بعض أداء بهدف المالیة،

یجب إكمال فإنه  ،للتدقیق النهائي ملفال من جزءاً في الرقابة الداخلیة  المهمة القصور ألوجهالكتابي اإلبالغ یشكل     

 إصدار تاریخ بعد یوما 60، وهو ISA 230و تضمینه في هذا الملف في اآلجل المحدد وفق المعیار  الكتابي اإلبالغ

 حالة في وأ تصحیحي، إجراء اتخاذلم یتم  إذا اإلبالغ، بإعادة المدقق یقوم ألن وقد تكون هناك حاجة. التدقیق تقریر

 بالحوكمة المكلفیناإلدارة أو  یطلب المدقق من وقد ،في السنة الماضیة إبالغه سبق الذي المهم القصور جانب بقاء

 .المهم القصور جانب عالجحول عدم  تفسیرات
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 اإلستجابة للمخاطر المقیّمةتقییم المخاطر و : الثالث محورال

، والمعنونة 499 - 300الترقیم الدولیة ذات معاییر التدقیق الثانیة من مجموعة ال یتناول هذا المحور من المطبوعة  

ة معاییر تزود المدقق بالقواعد ؛ حیث تشمل هذه المجموعة على ست"اإلستجابة للمخاطر المقیّمةتقییم المخاطر و :"بـ

المجموعة مسألة تخطیط  تتناول هذه. تعلق بعملیة التدقیقاإلرشادات الكافیة للتمكن من تحدید المخاطر الهامة التي تو 

وكذا قضایا تحدید وتقییم المخاطر  ،مسألة تقدیر األهمیة النسبیةتدقیقها وبیئتها، و عملیة التدقیق وفهم المنشأة المراد 

  .معاییر الخاصة بهذه المجموعةالالتي عالجتها  هذا المحور التطرق إلى القضایاسنحاول من خالل  .اإلستجابة لهاو 

  "المالیة القوائم لتدقیق التخطیط -  ISA 300 المعیار. 1

ال یكون العمل ة و من أجل تنفیذها بطریقة فعالالقوائم المالیة،  تدقیقعند تخطیط  المدققیتناول هذا المعیار مسؤولیة 

یجب على المدقق أن یضع برنامجا دقیقا ومفصال إلجراءات التدقیق ومواعیدها ومن یقوم بها، حتى یمكن . إرتجالیا

من قبل  استیعابهالیتم التأكد من أن خطوات التدقیق الضروریة قد تم تحدیدها وتم  ،هذا البرنامج وتعدیله مراجعة

  . المساعدین

  :طبیعة تخطیط التدقیق .1.1

كما أّكد متكررة؛ بل هو عملیة مستمرة و  إلى أن التخطیط لیس مرحلة منفصلة من التدقیق، ISA 300یشیر المعیار   

خبرة المدقق السابقة في المنشأة، وتعقید المنشأة و  مدى أنشطة التخطیط تختلف حسب حجمطبیعة و هذا المعیار أن 

عملیة جمع المعلومات "بصفة عامة بأنه التخطیط  یعرف. والتغیرات في الظروف التي تحدث أثناء عملیة التدقیق

ُ "وتنظیمها و تحلیلها وصوال إلى األهداف المرجوة وضع إستراتیجیة تدقیق : لعملیة التدقیق بأنهعرف التخطیط ، بینما ی

  .شاملة للعملیة وتطویر خطة تدقیق من أجل تخفیض مخاطر التدقیق إلى المستوى المقبول

 :أهمیة التخطیط لعملیة التدقیق .2.1

فید التخطیط الكافي   ُ   : یلي القوائم المالیة بعدة طرق، بما في ذلك، ما عملیة تدقیقلی

 ؛للتدقیقفي بذل عنایة مناسبة بالجوانب المهمة  المدققمساعدة  -

 ؛بحسب الحال في التعرف على المشاكل المحتملة، وحلها في الوقت المناسب المدققمساعدة  -

دارة  المدققمساعدة  -  ؛تنفیذها بطریقة فعالة وكفؤة بصورة صحیحة، لیتم التدقیق عملیةفي تنظیم وإ
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القدرات والكفاءة، لالستجابة  تتوفر فیهم مستویات مناسبة من، التدقیقالمساعدة في اختیار أعضاء فریق  -

 ؛للعمل بینهم للمخاطر المتوقعة، والتوزیع السلیم

 ؛، وفحص عملهمالتدقیقتسهیل التوجیه واإلشراف على أعضاء فریق  -

  .والخبراء المدققونفي تنسیق العمل الذي أنجزه  - بحسب الحال  - المساعدة  -

   :أنشطة التخطیط .3.1

  :تدقیق للمعلومات المالیة اإلجراءات التالیةأنشطة تتمثل 

قبل الشروع في تخطیط عملیة تدقیق المعلومات المالیة، هناك بعض األمور التي  :لإلرتباطاألنشطة األولیة . 1.3.1

أكد مجلس معاییر وقد . ، وتخص مرحلة ما قبل التخطیط300نص علیها معیار التدقیق الدولي رقم  ،یجب مراعاتها

تدقیق الدولیة على أن الغرض من أداء األنشطة األولیة للعملیة هو المساعدة في ضمان قیام المدقق بتحدید أیة أحداث ال

أو ظروف قد تؤثر بشكل عكسي على قدرة المدقق على تخطیط وأداء عملیة التدقیق لتقلیل مخاطر التدقیق إلى مستوى 

  : فیما یلياألولیة تتمثل هذه األنشطة . منخفض بشكل مقبول

 و  القدیم، مع العمیل العالقة باستمرار یتعلق فیما 222المعیار الدولي للتدقیق رقم  یقتضیها إجراءات أداء

قبل قبوله، للتأكد من قدرته على أداء مهمة التدقیق بنجاح و تمكنه من الحفاظ ) الجدید(تقییم العمیل المحتمل 

 . على إستقاللیته التامة

 للتدقیق رقم  طبقًا للمعیار الدولي االستقاللیة ذلك في بما العالقة، ذات األخالقیة متطلباتبال االلتزام تقییم

 ؛220

  حیث یبین 210التفاهم مع العمیل على شروط اإلتفاقیة، كما ینص على ذلك المعیار الدولي للتدقیق رقم ،

  .اإلرتباطهذا المعیار شروط التكلیف بعملیة التدقیق، التي ینبغي أن تتضمنها رسالة 

 - المختلفة على یقوم المدقق بتحدید إحتیاجات العمل وتوزیع المهام ، حیث إختیار فریق عمل التدقیق

، وعلى المسؤول عن المهمة التأكد من توفر المؤهالت والقدرات الكافیة لدى فریق المدققین المساعدین

 .التدقیق، مما یمكنهم من القیام بالمهمة بشكل صحیح
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وتوقیت،  تُحدد نطاق، ،للتدقیقعامة  إستراتیجیةوضع  المدققیجب على : جیة التدقیق الشاملةوضع إستراتی .3.1.1

ویشمل وضع إستراتیجیة تدقیق شاملة ما  .وفر اإلرشادات لتطویر خطة تدقیق أكثر تفصیالوت التدقیق واتجاه

 : یلي

 ومدى توافر عمل إطار إعداد القوائم المالیة: مثل اتحدد نطاقه التي )المهمة(العملیةخصائص  تحدید ،

 العمل؛ المدققین الداخلیین، ومدى إمكانیة االعتماد المحتمل للمدقق على هذا

 وطبیعة االتصاالت المطلوبةالتدقیقتخطیط توقیت ب إعداد التقاریر المالیة للعملیة الخاصةأهداف  تأكید ، 

المتوقعة لإلتصال الرئیسیة و التواریخ  ،الموعد النهائي إلعداد التقاریر المالیة المرحلیة والنهائیة: مثل

 ؛باإلدارة و المكلفین بالحوكمة

 ل تحدید مستویات مث ،التدقیقفي توجیه جهود فریق  -للمدققطبقًا للحكم المهني  -  الهامة العوامل تحدید

 قد توجد فیها مخاطر أعلى للتحریفات والتحدید األولي للنواحي التي ،ألغراض التدقیق األهمیة النسبیة

وتقییم ما إذا كان المدقق بإمكانه التخطیط  ،أرصدة الحساباتلتحدید األولى للمكونات الهامة و او  ،الجوهریة

 ؛ي المنشأة وبیئتهاللحصول على أدلة فیما یتعلق بفعالیة الرقابة الداخلیة، وتحدید أي تطورات مهمة ف

 أخرى تم  عملیاتمدى مالئمة المعرفة المكتسبة من ، و للعملیة ي الحسبان نتائج األنشطة األولیةأخذ ف

 ؛العملیة، من قبل المسؤول عن سابقا تنفیذها للمنشأة

  عملیة التدقیقیتحقق من طبیعة، وتوقیت، وقدر الموارد المطلوبة لتنفیذ .  

تكون أكثر تفصیال من إستراتیجیة التدقیق  تدقیقخطة  المدققر أن یطوّ یجب : مفصلة وضع خطة تدقیق .3.3.1

 :ـ، والتي یجب أن تتضمن وصفًا لالشاملة

  ؛الخطرالمخططة لتقدیر  اإلجراءاتطبیعة، وتوقیت، ومدى 

  ؛المخططة اإلضافیة التدقیقطبیعة، وتوقیت، ومدى إجراءات 

  معاییر التدقیق مع تتوافق عملیة التدقیقاألخرى المخططة المطلوب تنفیذها، لكي  التدقیقإجراءات 

  .الدولیة
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اإلستراتیجیة أن یعید النظر في  -عند الضرورة- لمدقق ا إلى أنه یجب على 300المعیار الدولي للتدقیق رقم  یشیر   

أو تغیرات في إلجراءات التدقیق، متوقعة الغیر  ، بسبب النتائجالعامة للتدقیق وخطة التدقیق خالل مسار التدقیق

الظروف ة، ویجب أن تكون الدوافع و مدى إجراءات التدقیق اإلضافیلتعدیل عندئذ في طبیعة وتوقیت و یكون او . الظروف

  .الموجبة للتعدیل محل توثیق

   :توثیق إستراتیجیة التدقیق الشاملة و خطة التدقیق المفصلة. 4.3.1

الذي هو سجل للقرارات الرئیسة  ،"للتدقیق العامة اإلستراتیجیة" التدقیقملف  في یُضمن أن المدقق على یجب   

بال - بشكل مناسب- التدقیق  الضروریة لتخطیط لخص  :على سبیل المثالفغ األمور المهمة لفریق العملیة؛ وإ  المدقققد یُ

وتوقیت القیام  ،المتعلقة بالنطاق العام للتدقیقالرئیسة  في شكل مذكرة تحتوي على القرارات للتدقیقالعامة  اإلستراتیجیة

جراءات المخططة هو سجل لطبیعة، وتوقیت، ومدى اإلو  ،"المفصلة خطة التدقیق"بتوثیق  - أیضا- یقوم المدقق .بها

جراءات لتقدیر الخطر، و  برامج وفي هذا الشأن یمكن للمدقق أن یستخدم . اإلضافیة، استجابة للمخاطر المقدرة التدقیقإ

بعملیة  حسب الحاجة لتعكس الظروف الخاصة یتم تعدیلها)  Programmes D’Audit Standard( معیاریةتدقیق 

  .التدقیق

   ُ  ،ف برنامج التدقیق بأنه مجموعة من التعلیمات إلى المساعدین المشاركین في عملیة التدقیق، وكذلك أداة  للرقابةعرّ ی

یحتوي برنامج التدقیق أیضا على أهداف التدقیق لكل و وتوقیع الشخص الذي قام بالتنفیذ؛ وتوثیق التنفیذ الفعلي للعمل، 

جراءاته، في إطار مراعاة الساعات لمختلف مجاالت التدقیق و مجال، وعلى موازنة الوقت التي یتم فیها تخصیص  إ

مساعدة  ومشاركة  الحاجة إلىیره، و قة المطلوب توفمخاطر الرقابة، ومستوى الثیرات الخاصة بالمخاطر المالزمة و التقد

مج التدقیق على قائمة من خطوات الفحص والتحقق، یتم تنفیذها لجمع ابر  تشتمل وعلیه، 1.خبراء و مدققین آخرین

    .لرأیه المهنيالمدقق إبداء الحقائق واألدلة الكافیة، وذلك لتسهیل 

 : ، مكونة من الفقرات التالیةالتدقیق برامج اغلبالمتفق علیه أن  من

                                                             
، 2015دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، األردن،  ،2ط  أحمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقیق و التأكید وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق،  1

  .282.ص
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 للتدقیق الخاضعة الجهة واسم ورقمه البرنامج موضوع عن معلومات الفقرة هذه وتتضمن :تعریفیة: األولى الفقرة 

 الفعلي الوقت ومقدار، واالنتهاء االبتداء وتاریخ، المقدر والوقت ،التدقیق فقرة كذلك ،البرنامج علیها یطبق التي

 ؛العمل رقم ورقة و ،وتوقیعه المدقق واسم التدقیق عینة و حجم ،التدقیق في المصروف

 تحقیقها إلى المدقق التي یسعى األهداف مجموعة أو الهدف صیاغة فیها یتم :البرنامج أهداف:الثانیة الفقرة 

 ؛التدقیق إجراءات بواسطة للقیاس وقابل وواضح مختصر وبشكل

 األهداف تنفیذ إلى خاللها من المدقق یسعى التي الخطوات الفقرة هذه وتتضمن: التدقیق إجراءات :الثالثة الفقرة 

  .البرنامج إعداد وراء من الغایة تمثل والتي الثانیة في الفقرة إلیها المشار

            وبیئتها المنشأة فهم خالل من وتقدیرها الجوهري التحریف مخاطر على التعرف-  315ISAالمعیار - 2

، سواء كان بسبب غش أو خطأ التحریف الجوهري ، بشأن التعرف على مخاطرالمدققیتناول هذا المعیار مسؤولیة 

، ومن ثم توفیر أساس ة للمنشأةالداخلیوبیئتها، بما في ذلك الرقابة  وتقدیرها في القوائم المالیة، من خالل فهم المنشأة

 .للتحریف الجوهري لتصمیم وتنفیذ استجابات للمخاطر المقدرة

 :فهم المنشأة وبیئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلیة للمنشأة. 1.2

 :یلي لما فهم على المدقق یحصل أن یجب :وبیئتها هم المنشأةف .1.1.2

 في بما الصلة، ذات األخرى الخارجیة والعوامل واللوائح، ،الممارسات السائدة في قطاع نشاط المنشأةالظروف و  -

 ؛به المعمول المالي التقریر إطار ذلك

 بها تقوم التي االستثمارات أنواع .بها والحوكمة الملكیة هیاكل، التجاریة عملیاتهاذلك  في بما المنشأة، طبیعة -

 للمنشأة التنظیمي الهیكل الخاص؛ الغرض ذات المنشآت في االستثمارات ذلك في بما بها، للقیام وتخطط المنشأة

  ؛تمویلها وطریقة

 ؛ جوهري تحریف مخاطر إلى تؤدي قد والتي بذلك، المرتبطة األعمال ومخاطر المنشأة واستراتیجیات أهداف -

 .عالقته بالرقابة الداخلیةللمنشأة، و  المالي األداء وفحص قیاس -

، التدقیقب الصلة ذات ةالداخلی للرقابة فهم على یحصل أن المدقق علي یجب :للمنشأة ةالداخلی فهم الرقابة .2.1.2

صلة  ذات أخرى عناصر مع باالشتراك أو منفرداً  الرقابة عنصر كان إذا ما لتحدید للمدقق، المهني الحكم إلى وهذا یعود
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 أن المدقق على یجب. ةالمالی بالتقاریر عالقة ذات تكون ،تدقیقالب الصلة ذات الرقابة أدوات معظم أن رغم ،بالتدقیق

قیم  ُ  إلى باإلضافة ،معینة إجراءات تنفیذ خالل من تطبیقها، تم قد كان إذا ما ویحدد الرقابیة، األدوات تلك تصمیمی

  .المنشأة موظفي من االستفسار

وهي نفس النموذج العالمي  لداخلیة إلى خمسة عناصر رئیسیة،مقومات أو مكونات الرقابة ا ISA 315معیار الم قّس    

، وتقوم علي رعایتها 1985أسست سنة ت، التي (COSO) التابعة للجنة تریدواي الذي قدمته لجنة المنظمات الراعیة

، هدفها تحسین نوعیة القوائم المالیة الصادرة عن المؤسسات في الوالیات المتحدة األمریكیة جمعیات مهنیةكبر خمس أ

بالرقابة الخاص   ؛ ویعرف هذا النموذجمن خالل تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة لتكون شاملة لجمیع النواحي الرقابیة

  . 1"الهیكل المتكامل للرقابة الداخلیة: "بـ الداخلیة

  :والمتمثلة في ،ةالداخلیفهم لمكونات الرقابة  علىیحصل  أن المدقق یجب على  

تتضمن بیئة الرقابة مجموعة من المعاییر والسیاسات واإلجراءات التي تمثل األساس لممارسة : الرقابة بیئة  . أ

 الحصول من وكجزء في المنشأة، الرقابة لبیئة فهم على المدقق یحصل أن یجب. الرقابة الداخلیة في المنشأة

قی أن المدقق علي یجب الفهم، هذا على ُ  بإیجاد - بالحوكمة المكلفین إشراف ظل في - اإلدارة قامت إذا ما می

 الرقابة لمكونات مناسباً  أساساً  وما إذا كانت بیئة الرقابة توفر ،علیها والمحافظة األخالقي والسلوك األمانة ثقافة

 .، باعتبارها المظلة التي تضم تحتها بقیة أجزاء الرقابة الداخلیةاألخرى ةالداخلی

یعتبر تقییم المخاطر عملیة دینامیكیة متكررة لتحدید المخاطر المتعلقة بتحقیق األهداف : ییم المخاطرتق  . ب

ومن ثم، یشكل . وتقاس تلك المخاطر من كافة أنحاء المنشاة بالنسبة لدرجة تحمل المخاطر المحددة. وتقییمها

اسة أثر التغییرات المحتملة في كما یتطلب تقییم المخاطر در . تقییم المخاطر أساسًا لتحدید أسلوب إدارة المخاطر

  من المعیار 15تنص الفقرة . البیئة الخارجیة وداخل المنشأة نفسها؛ مما قد یجعل الرقابة الداخلیة غیر فعالة

ISA 315  ـل آلیة المنشأة لدى كان إذا عما فهم على المدقق وجوب حصول على: 

  .ةالمالی ریراالتق بأهداف الصلة ذات األعمال مخاطر على التعرف -

                                                             
 Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  
1 COSO, Internal Control — Integrated Framework Released, 2013, disponible sur le lien : 
https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf 

https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf
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  المخاطر؛ أهمیة تقدیر -

  حدوثها؛ الحتمالیة تقدیر -

  .المخاطر على مواجهة تلك للعمل قرارات اتخاذ -

تحدید مخاطر األعمال ذات الصلة بأهداف  أي خلل في عملیة یجب على المدقق أن یناقش مع اإلدارة  

. من قبل المنشأة، و تقییم إن كان ذلك یمثل قصورا مهما في الرقابة الداخلیة مواجهتها یة، وكیفةریر المالیاالتق

بینهما، حیث  عن تقییم المدقق لها رغم االرتباط الوثیقیختلف تقییم اإلدارة للمخاطر مع ضرورة التذكیر بأن 

من األخطاء  للتقلیل  إن اإلدارة تقوم بتقییم المخاطر كجزء من تصمیم وتشغیل نظام الرقابة الداخلیة

  1.المطلوب في عملیة التدقیق والمخالفات، بینما یقوم المدقق بتقییم المخاطر التخاذ قرار بشأن دلیل اإلثبات

. اإلجراءات التي تساعد في ضمان تنفیذ إجراءات اإلدارةطة الرقابة بأنها السیاسات و تعرف أنش :الرقابة أنشطة  . ت

 لتقدیر فهمها، ضرورة المدقق یعتقد والتي ،التدقیقب الصلة ذات الرقابة أنشطة یفهم أن المدقق على یجب

 وال .المقدرة للمخاطر استجابة ،إضافیة تدقیق إجراءات ولتصمیم اإلقرار، مستوى عند الجوهري التحریف مخاطر

فصاح حساب، ورصید المعامالت، من مهمة فئة بكل العالقة ذات الرقابة أنشطة لجمیع فهماً  التدقیق تطلبی  وإ

 .بها صلة ذات إقرار لكل أو المالیة، القوائم في

یتطلب وجود نظام رقابة داخلیة فعال وجود أنظمة معلومات تغطي كامل نشاطات  :واالتصال المعلومات نظام  . ث

یفهمون ویلتزمون بشكل كامل  المنشأة، وكذلك وجود قنوات اتصال فعالة مفتوحة للتأكد من أن كافة الموظفین

 على الحصول المدقق على یجب.  ضمن النظام اإلجراءات الرقابیة ذات الصلة بعملها ومسؤولیاتهمو بالسیاسات 

العالقة،  ذات األعمال آلیات ذلك في بما واالتصال، المالیة بالتقاریر الصلة ذو المعلومات لنظام فهم

  .التنظیمیة السلطات مع االتصاالت: مثل الخارجیة، االتصاالتو  .بالحوكمة والمكلفین اإلدارة بین االتصاالتو 

أداء الرقابة الداخلیة، وتقوم به اإلدارة لتحدید  تتعلق أنشطة المتابعة بالتقییم المستمر والمنفصل لجودة :متابعةال  . ج

وتحدید إمكانیة تعدیلها بما یتالءم مع التغییر في الظروف  مدى تنفیذ الرقابة في ضوء التصمیم الموضوع لها،

                                                             
دراسة میدانیة على القطاعات  -) ( COSOلظن، مدى فاعلیة دور التدقیق الداخلي في تقویم إدارة المخاطر وفق إطار إبراهیمهیا مروان   1

  .34.، ص2016الحكومیة في قطاع غزة، مذكرة ماجستیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین، 
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تقاریر المدقق  :عة تشملالمعلومات المتعلقة بالتقییم والتعدیل من مصادر متنوّ  التوصل إلى یتم. المحیطة

 تستخدمها التي الرئیسة، لألنشطة فهم على المدقق یحصل أن یجب. الداخلي، التغذیة المرتدة من العاملین

 ذات الرقابة بأنشطة عالقة لها التي تلك ذلك في بما ،ةالمالی ریرابالتق الصلة ذات ةالداخلی الرقابة لمتابعة المنشأة

 .الرقابیة أدواتها في القصور ألوجه التصحیحیة بالتصرفات تبادر المنشأة وكیف ،التدقیقب الصلة

   : إجراءات تقییم المخاطر. 2.2

عند على مخاطر التحریف الجوهري وتقدیرها  یجب على المدقق أداء إجراءات تقییم المخاطر، لتوفیر أساس للتعرف  

ما یكفي من أدلة  -في حد ذاتها -ومع ذلك، ال توفر إجراءات تقییم المخاطر. ومستوى اإلقرار مستوى البیانات المالیة

 :یجب أن تتضمن إجراءات تقدیر الخطر ما یلي. التدقیق المناسبة، التي تعد األساس في رأي المدقق

  المدقق في فهم البیئة التي یتم فیها إعداد التقاریر االستفسارات الموجهة إلى المكلفین بالحوكمة قد تساعد

 المالیة؛

  تساعد أن المحتمل من معلومات، یملكون قد- المدقق في حكم - االستفسارات الموجهة إلى اإلدارة والذین هم 

 خطأ؛ أو غش الجوهري بسبب التحریف مخاطر على التعرف في

 كانت الوظیفة موجودة، فیما یتعلق بأنشطتهم  اخلي، إناالستفسارات الموجهة إلى أفراد وظیفة التدقیق الد

ألیة نتائج تم  ما إذا كانت اإلدارة قد استجابت بشكل مرضٍ لیة الرقابة الداخلیة للمنشأة، و الخاصة بتصمیم و فعا

 التوصل إلیها من أنشطة هذه الوظیفة؛

 من خالل تتبع المبالغ والنسب  التي تساعد في تحدید المعامالت أو األحداث غیر العادیة ،التحلیلیة اإلجراءات

 اإلتجاهات التي لها دالالت بالنسبة للبیانات المالیة والتدقیق؛و 

 غیرها، كما أنها توفر معلومات حول المنشأة م االستفسارات الموجهة لإلدارة و والفحص، والتي تدع المالحظة

التقاریر التي تعدها  مختلفمدقق بفحص المستندات والسجالت وأدلة الرقابة الداخلیة و قوم الوبیئتها، حیث ی

 .مالحظة عملیاتها عن كثباإلدارة، وكذا زیارة مقرات نشاط المنشأة، و 

 :و تقییمها  ةالجوهری فاتالتحری مخاطر علي التعرف .3.2
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ة على على المدقق أن یحدد مخاطر التحریفات الجوهری إلى أنه یجب ISA 315یشیر معیار التدقیق الدولي المعدل   

ذلك لتوفیر أساس متین اإلفصاحات و لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات و  اإلقرارعلى مستوى مستوى البیانات المالیة، و 

  ؛ لتصمیم المزید من إجراءات التدقیق

تشیر مخاطر التحریفات الجوهریة على : تقییم مخاطر التحریفات الجوهریة على مستوى البیانات المالیة. 1.3.2

أن تؤثر على العدید  مستوى البیانات المالیة إلى المخاطر التي تتعلق بشكل كبیر بالبیانات المالیة ككل، ومن المحتمل

معینة على مستوى  إقراراتكون مخاطر قابلة للتحدید في المخاطر من هذا النوع لیس بالضرورة أن ت، و من اإلقرارات

فئات المعامالت و أرصدة الحسابات و اإلفصاح، وبدال من ذلك فهي تمثل الظروف التي قد تزید من مخاطر التحریفات 

 مستوى على المخاطر تكون وقد .تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلیة: ، فعلى سبیل المثالقرارالجوهریة على مستوى اإل

كما تنتج المخاطر على مستوى البیانات المالیة  .الغش عن الناتجة الجوهري التحریف بمخاطر صلة ذات المالیة بیاناتال

على  انتشارانقص كفاءة اإلدارة یمثل خطرا ذو أثر أكثر : بشكل خاص من بیئة الرقابة الضعیفة، فعلى سبیل المثال

كما أن مؤشرات على ضعف نزاهة إدارة المنشأة سیجعل المدقق  .املة من المدققش استجابةالبیانات المالیة، وقد یتطلب 

  . یستنتج أن هناك مخاطر عالیة بإعطاء معلومات مالیة غیر صحیحة

 مستوى على - ةالجوهری اتالتحریف مخاطر تحتاج: اإلثبات تقییم مخاطر التحریفات الجوهریة على مستوى. 2.3.2

 في مباشر بشكل تساعد ألنها الحسبان، في أخذها إلى واإلفصاحات الحسابات وأرصدة المعامالت من لفئات اإلثبات

التدقیق  أدلة من یكفي ما على للحصول اإلثبات، مستوى على اإلضافیة التدقیق إجراءات ومدى وتوقیت طبیعة تحدید

 تحدیدها، تم التي المخاطر أن المدقق یستنتج قد اإلثبات، مستوى على وتقدیرها التحریفات مخاطر تحدید وعند .المناسبة

 المالیة القوائم بأن إفادتها في .اإلثباتات من العدید على تؤثر أن المحتمل ومن ككل، المالیة بالقوائم أكثر بشكل تتعلق

عدة  قیاسالو باالعتراف  یتعلق فیما صریحة، أو ضمنیة إثباتات تقدم اإلدارة فإن المنطبق، المالي التقریر إلطار وفقا مُ

 یمكن تقسیم التأكیدات .واإلفصاحات الحسابات وأرصدة واألحداث المعامالت من فئات عن واإلفصاح عرضالو 

التي یعتمد علیها المدقق عند النظر في األنواع المختلفة من التحریفات المحتملة التي قد تنشأ، إلى الفئات  )اإلثباتات(

 :التالیة

  المعامالت و األحداث للفترةالتأكیدات بشأن فئات 
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  المعامالت واألحداث المسجلة وقعت، وترتبط بالمنشأة   الحدوث
  جمیع العملیات واألحداث التي كان ینبغي تسجیلها تم تسجیلها  )الشمولیة( اإلكتمال 

  تم تسجیل المبالغ والبیانات األخرى المتعلقة بهذه المعامالت واألحداث بشكل مناسب   الدقة
  تم تسجیل العملیات واألحداث في الفترة المناسبة   بین الدورات فصلال

  تم تسجیل المعامالت واألحداث في الحسابات الصحیحة  التصنیف
  التأكیدات بشأن أرصدة الحسابات في نهایة الدورة

  األصول و اإللتزامات وحقوق الملكیة موجودة  الوجود
  في حقوق األصول، وااللتزامات هي التزامات المنشأة تمتلك المنشأة أو تتحكم  الحقوق و اإللتزامات

  التي كان ینبغي تسجیلها كانت كذلك و حقوق الملكیة جمیع األصول والخصوم   )الشمولیة( اإلكتمال 
 ،یتم تسجیل األصول والخصوم وبنود حقوق الملكیة في البیانات المالیة للمبالغ الصحیحة  التقییم و التخصیص

  ویتم تسجیل أي تعدیالت ناتجة عن القیاس أو التخصیص بشكل صحیح ؛
  التأكیدات بشأن العرض و اإلفصاح

   الحدوث والحقوق
  و اإللتزامات

 بالمنشأةلقد وقعت أحداث ومعامالت وعناصر أخرى تم الكشف عنها وتتعلق 

 تم تقدیمهاجمیع المعلومات التي كان ینبغي تقدیمها في البیانات المالیة   )الشمولیة( اإلكتمال 
ویتم توصیل المعلومات المقدمة  ،وصفها بطریقة مناسبة یتم تقدیم المعلومات المالیة و  التصنیف و إمكانیة الفهم

 بوضوح 
 .صحیحةوبالمبالغ ال ة،بعدال من المعلومات المعلومات المالیة وغیرهااإلفصاح عن  یتم  الدقة و التقییم

  

 :قد تكشف أمثلة الظروف والحقائق الموضحة أدناه عن وجود مخاطر ألخطاء مادیة في البیانات المالیة   

ا، على سبیل المثال األنشطة في•  ، البلدان ذات تخفیضات كبیرة في قیمة العملة أو المناطق غیر المستقرة اقتصادیً

 .االقتصاد شدید التضخم

 .، سوق العقود اآلجلةالمعرضة لألسواق المتقلبة، على سبیل المثال ألنشطةا• 

 .األنشطة الخاضعة للوائح معقدة للغایة• 

 .بما في ذلك فقدان العمالء المهمین السیولة،استمراریة العمل أو مشكلة • 

 .القیود المفروضة على توافر رأس المال واالئتمان• 
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 .فیها الكیانالتغییرات في الصناعة التي یعمل • 

 .، أو إطالق منتجات جدیدةالتوسع إلى مواقع جدیدة• 

 .التغییرات في الكیان مثل عملیات االستحواذ الكبرى أو إعادة التنظیم أو غیرها من األحداث غیر العادیة• 

 .وجود تحالفات معقدة ومشاریع مشتركة• 

 .لخاصة، وآلیات التمویل المعقدة األخرىاستخدام التمویل خارج المیزانیة، والكیانات ذات األغراض ا• 

 .معامالت هامة مع األطراف ذات العالقة• 

 .نقص الموظفین مع مهارات المحاسبة أو التقاریر المالیة المناسبة• 

 .التغییرات في الموظفین الرئیسیین، بما في ذلك رحیل المسؤولین التنفیذیین الرئیسیین• 

  .، خاصة تلك التي لم تعالجها اإلدارةنقاط الضعف في الرقابة الداخلیة• 

 .حوافز اإلدارة والموظفین لتقدیم معلومات مالیة مضللة

ستراتیجیتهتكنولوجیا المعلومات في الكیان  إستراتیجیةالتناقضات بین •   .التشغیلیة وإ

 .التغییرات في بیئة تكنولوجیا المعلومات• 

 .المتعلقة بالتقاریر المالیةتركیب أنظمة الكمبیوتر الرئیسیة الجدیدة • 

 .التحقیق في المعامالت أو النتائج المالیة للكیان من قبل السلطات اإلشرافیة أو الهیئات الحكومیة• 

 .سجل األخطاء أو حجم كبیر من التعدیالت في نهایة الفترة السابقة،الحاالت الشاذة • 

 .نهایة الفترةعالیة أو المعامالت التي تنطوي على إیرادات  ،ةالروتینیحجم كبیر من المعامالت غیر الروتینیة أو غیر • 

، إعادة تمویل الدیون أو التصرف في األصول أو على سبیل المثال اإلدارة،نوایا المعامالت المسجلة على أساس • 

 .التصنیف في المیزانیة العمومیة لألوراق المالیة القابلة للتسویق

 .یدةتطبیق المعاییر المحاسبیة الجد• 

 .التقییمات المحاسبیة التي تنطوي على عملیات معقدة• 

، بما في ذلك التقدیرات المحاسبیة ، در كبیر من عدم الیقین في قیاسهااألحداث أو المعامالت التي یوجد فیها ق• 

 .واإلفصاحات عنها
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 .إغفال المعلومات المهمة في المعلومات المراد تقدیمها أو إخفاؤها• 

  .، مثل ضمانات ما بعد البیع والضمانات المالیة وتكالیف العالجالتقدم أو االلتزامات الطارئةفي التقاضي • 

  :الجوهریة التحریفات مخاطر تحدید آلیة.3.3.2.

 تم التي التدقیق ةأدلّ  ذلك في بما المخاطر، تقدیر إجراءات تنفیذ خالل من جمعها التي المعلومات المدقق یستخدم   

 .المخاطر تقدیر لتدعیم تدقیق كأدلة تطبیقها، تم قد كان إذا ما وتحدید الرقابة، أدوات لتصمیم تقییمه عند علیها الحصول

 مخاطر تحدید وعند .تنفیذها سیتم التي التدقیق إلضافیة إجراءات ومدى وتوقیت طبیعة یحدد المخاطر تقدیر إن

 األهمیة أخذ یتم، و  200ISA معیارلل وفقاً  المهني الشك نزعة یمارس المدقق فإن المالیة، القوائم في ةالجوهری اتالتحریف

 وأرصدة المعامالت فئات في ةالجوهری اتالتحریف مخاطر وتقدیر تحدید عند الحسبان في التدقیق وخطر النسبیة

 الحتیاجات المدقق بتصور ویتأثر مهني، حكم مسألة النسبیة هي لألهمیة المدقق تحدید إن .واإلفصاحات الحسابات

 بسبب جوهریة أنها على واإلفصاحات الفردیة القوائم في المحتملة التحریفات على الحكم یمكن. المالیة القوائم مستخدمي

  .الظروف أو الطبیعة أو الحجم

 .المخاطر تقدیر أساسها على تم التي المعلومات عن جوهري بشكل تختلف معلومات ،التدقیق أثناء للمدقق ترد قد  

 لتلك اختبارات إجراء وعند .ةبفاعلی تعمل معینة رقابیة أدوات أن توقع على المخاطر تقدیر یعتمد قد المثال، سبیل فعلى

 التدقیق أثناء المالئمة األوقات في بفاعلیة تعمل تكن لم بأنها تدقیق دلیل على المدقق یحصل قد الرقابیة، األدوات

 وتقدیر یتفق مما أكبر لحدوثها تكراراً  أو المبالغ في تحریفات المدقق یكتشف قد األساسیة، اإلجراءات تنفیذ وعند وبالمثل

 ال مناسب، وقد بشكل للمنشأة الفعلیة الظروف المخاطر تقدیر یعكس ال قد الظروف تلك مثل وفي. للمخاطر المدقق

  .الجوهریة التحریفات اكتشاف في الةفّع  المخططة، اإلضافیةالتدقیق  إجراءات تكون



    نورالدین مزیاني/ د           الدولیة                                مراجعةمحاضرات في مقیاس معاییر ال
 

  مراجعةالسنة الثالثة لیسانس، تخصص محاسبة و 77
 

  في البیانات المالیة للمنشأة و تقییم مخاطر التحریفات الجوهریة مراحل تحدیدملخص ): 2(الشكل رقم 

 المالزم                                                       خطر الرقابة الداخلیةالخطر                                              
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Source : EL-Mokammal, H. & Smaha,J, ISA 315. Lebanese Association of Certified Public Accountants, 2018, P.40

  على مستوى اإلثبات مخاطر التحریفات الجوهریةتقییم 
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  تحدید خطر التحریفات الجوھریة على مستوى اإلثبات -

خطر التحریفات الجوھریة  قبل األخذ بعین االعتبار الرقابة  -
  الداخلیة للمنشاة

المالزم على أساس إمكانیة وجود تحریفات تقدیر أولي للخطر  -
  جوھریة بشكل معقول

  تحدید الرقابة الداخلیة المتعلقة بالتدقیق -

 تقییم تصمیم و تطبیق الرقابة الداخلیة ذات العالقة بالتدقیق -

اختبارات 
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 :التوثیق. 4.2

 : التدقیق وثائق في یُضمن أن المدقق على یجب

 القوائم المالیة للمنشأة لتحریف هام ومؤثر تعرض تتم بین أعضاء فریق العمل فیما یخص قابلیة  المناقشات التي

 ؛خطأ أو غش والقرارات الهامة التي تم التوصل إلیها ناتج عن

 الرقابة مكونات وكل ،وبیئتها ،المنشأة جوانب بكل یتعلق فیما علیه الحصول تم الذي للفهم الرئیسیة العناصر 

جراءات منها، الفهم هذا على الحصول تم التي المعلومات ومصادر، الداخلیة  ؛المنفذة الخطر تقدیر وإ

 تعرف الجوهري التحریف مخاطر  ؛ المالیة القوائم مستوى لىع رةوالمقدّ  علیها المُ

 بشأنها فهم على المدقق حصل التي العالقة ذات الرقابة وأدوات علیها، المتعرف المخاطر.   

وذلك  ترجع إلى تقدیر المدققالطریقة التي یتم بها توثیق هذه األمور أن  32في الفقرة  ISA 315لإلشارة، فإن المعیار 

معامالت ونظم المنشأة ویتأثر شكل ومدي عملیة التوثیق هذه بطبیعة وحجم ودرجة التعقید في  .باستخدام الحكم المهني

ونظام الرقابة الداخلیة بها، ومدى إتاحة المعلومات من المنشأة، والطریقة المحددة للتدقیق والتكنولوجیا المستخدمة في 

  .إجراء التدقیق

 :تدقیقال وتنفیذ تخطیط عند النسبیة األهمیة:  ISA 320 المعیار .4

المالیة،  القوائم عملیة تدقیق وتنفیذ تخطیط في النسبیة األهمیة مفهوم تطبیق عند المدقق مسؤولیة المعیار هذا یتناول

 إن - المصححة غیر التحریفات وأثر التدقیق، عند علیها المتعرف التحریفات أثر تقدیر حیث تطبیق هذا المفهوم عند

  .0ISA 45 وفق ما ینص علیه المعیار المالیة القوائم على - وجدت

    :التدقیق سیاق في النسبیة مفهوم األهمیة. 1.4

یعرف  المالیة، وكذا في سیاق التدقیق؛ التقاریر أطر في ) (Caractère Signifacatifیستخدم مفهوم األهمیة النسبیة

قیمة السهو أو التحریف الذي لحق ”األهمیة النسبیة بأنها عبارة عن  (FASB) مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي

أن یتغیر أو یتأثر حكم الشخص  –في ضوء الظروف المحیطة  –المحاسبیة والذي یجعل من الممكن بالمعلومات 

وعرفها مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  ".، نتیجة لهذا السهو أو التحریفالمعلومات العادي الذي یعتمد على هذه
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IASB)( تكون البیانات المالیة ذات : بأنها" عرض البیانات المالیة: "الموسوم بـ 1اسبي الدولي رقم ضمن المعیار المح

أهمیة نسبیة إذا كان حذفها أو عرضها بصورة خاطئة یؤثر على القرارات اإلقتصادیة لمستخدمي المعلومات المأخوذة من 

أو عدمه یؤثر أو یغیر  وهو یعني أن المعلومة المالیة تُعّد ذات أهمیة لو كان اإلفصاح عنها في التقریر". البیانات المالیة

، وفي هذا الصدد تتوقف مدى األهمیة النسبیة للمعلومة على الحكم النسبي لها ي أحكام وتقدیرات متخذي القراراتف

 . بالمقارنة مع البنود األخرى للمعلومات

 عندالمدقق  یضعها التي المبالغ أو المبلغ، تعني ،التدقیق الدولیة معاییرل وفقافي سیاق التدقیق  النسبیة األهمیةأما    

 إجمالي تتجاوز أن احتمال مناسب، مستوى أدنى إلى لیخفض ككل، المالیة للقوائم النسبیة األهمیة  من أقل مستوى

 كان إذا - أیضاً   النسبیة األهمیة وتشیر .ككل المالیة للقوائم النسبیة األهمیة المكتشفة وغیر حة،صَح المُ  غیر التحریفات

 من معینة لفئات النسبیة األهمیة مستویات أو مستوى، عندالمدقق  یضعها التي المبالغ أو المبلغ، إلى - به معموالً 

  .إفصاحات أو حسابات، أرصدة أو المعامالت،

 تخطیط عند، وعلیه دققممسألة حكم مهني لل (Le seuil de signification) یعتبر تحدید مستوى األهمیة النسبیة    

 النسبیة األهمیة مفهوم یطبقو . جوهریة اعتبارها سیتم التي التحریفات، حجم یجب على المدقق تحدید التدقیقعملیة 

 وأثر التدقیق، خالل علیها المتعرف التحریفات أثر تقییم ، وعندتدقیقال وتنفیذ تخطیط من كل في المدقق بمعرفة

 .تقریر المدقق في الرأي تكوین وعند المالیة، القوائم على - وجدت إن - المصححة غیر التحریفات

 :أن یمارس أحكام األهمیة النسبیة عند مستویین هما المدقق على یجب للتدقیق، الشاملة اإلستراتیجیة وضع عند   

  ؛عن عدالة التمثیل والعرض تمتد إلى القوائم المالیة كوحدة واحدة حیث أن رأي المدقق: ائم المالیةمستوى القو 

 إلى نتیجة شاملة عن عدالة من أرصدة الحسابات بغیة التوصل  حیث یتحقق المدقق: رصید الحساب مستوى

 .تامالت مثل المبیعات، المشتریاومن الطبیعي أن یتضمن هذا المستوى أیضا أنواع المع. عرض القوائم المالیة

 تدقیقال تخطیط عندالنسبیة  ألهمیةالمستویات األولیة ل تحدید .2.4

، وذلك المهني الحكم ممارسةلهذا فهي تخضع في تحدید مستویاتها إلى األهمیة النسبیة مفهومة نسبي، و  یعتبر مفهوم

   .ككل المالیة للقوائم النسبیة األهمیة لتحدید كبدایة مختار، مرجعي كأساس المئویة النسبة تطبیق یتم ما وغالباً 
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 :یمكن عرضها على النحو التالي ،كمیة ونوعیة معاییروفق األهمیة النسبیة  یتم تحدید مستویات

  : هناك العدید من اإلرشادات التي تحكم الممارسة العملیة مثل:  كمیةمعاییر . أ

 قبل الضریبة؛ نتیجة الصافیةمن ال% 10إلى   %5 

 من إجمالي األصول؛% 1إلى  %0.5  

 من األموال الخاصة؛1 %   

 .من إجمالي اإلیرادات% 1إلى  0.5%  

فعلى سبیل . بشكل نوعي التحریف الجوهري الذي ال یعتبر جوهریا بشكل كمي قد یكون جوهریا :نوعیة معاییر  . ب

  :المثال 

  تعتبر اإلنحرافات المقصودة أكثر أهمیة من اإلنحرافات غیر المقصودة إذا تساوت القیم؛ -

 .احتمال وجود مدفوعات غیر قانونیة -

 مهما كانت قیمتها؛، هدفه الغش أو التضلیل من قبل العمیل احتمال حدوث مخالفات أو تصرف غیر نظامي -

 .اتجاه األرباح من سنة ألخرى التحریفات التي تؤثر في -

 موقف اإلدارة أو وجهة نظرها تجاه سالمة وكمال القوائم المالیة  -

  1.شروط معینة في عقد قرض حصل علیه العمیل یتطلب بقاء نسبة مالیة معینة عند حد معینمخالفة  -

  عالقة مخاطر التدقیق بالتحدید األولي لحدود األهمیة النسبیة .3.4

یجب على المدقق عند تخطیط عملیة التدقیق األخذ بعین اإلعتبار ماهیة األمور التي تجعل البیانات المالیة خاطئة   

التدقیق و یمارس بشكل جوهري، لذلك فإن فهم المدقق للمنشأة و بیئتها یحدد إطارا مرجعیا یخطط المدقق ضمنه لعملیة 

الحكم المهني بشأن تقییم مخاطر األخطاء الجوهریة في البیانات المالیة و اإلستجابة لتلك المخاطر طیلة عملیة التدقیق؛ 

  : كما أنه یساعد المدقق في اآلتي

  النسبیة؛تحدید األهمیة 

  ؛التدقیقتقییم ما إذا كان الحكم بشأن األهمیة النسبیة یبقى مناسبا أثناء سیر 
                                                             

  .145. علي عبد القادر الذنیبات، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  تقییم األهمیة النسبیة المتعلقة بفئات تساعد في تقریره لألهمیة النسبیة المتعلقة بأرصدة حسابات معینة أو

، وهل سیقوم ل منها البنود التي سیقوم بفحصهابمجموعة من المعامالت تساعده على اتخاذ قرار بمسائ

 باستعمال العینات و اإلجراءات التحلیلیة؛

 والتي بمجموعها یتوقع أن تؤدي إلى تخفیض مخاطر التدقیق إلى مستوى منخفض اختبار إجراءات التدقیق ،

 .مقبول

لذلك توجد عالقة عكسیة بین األهمیة النسبیة و بین مستوى مخاطر التدقیق، أي كلما ارتفع مستوى األهمیة   

ولذلك یجب على المدقق أن یأخذ في الحسبان هذه . ، والعكس بالعكسنسبیة كلما انخفضت مخاطر التدقیقال

العالقة العكسیة عندما یقرر طبیعة و توقیت ومدى إجراءات التدقیق، فعلى سبیل المثال فإذا قرر المدقق بعد 

ى المدقق التخطیط إلجراءات التدقیق بأن مستوى األهمیة النسبیة المقبول هو أقل فإن مخاطر التدقیق ستزداد، وعل

  : التعویض بإحدى الطریقتین

 تخفیض المستوى المقرر لمخاطر الرقابة، عندما یكون ذلك ممكنا ، ودعم المستوى : الطریقة األولى

 المنخفض بإجراء فحوصات موسعة أو إضافیة للرقابة؛

 1.المخططةتخفیض مخاطر اإلكتشاف بتعدیل طبیعة  وتوقیت  ومدى اإلجراءات الجوهریة : الطریقة الثانیة 

  : تأثیر مستوى األهمیة النسبیة على تقریر المدقق .4.4

  : یعتبر تحدید مستوى األهمیة النسبیة من األمور المهمة في تحدید رأي المدقق، حیث أنه

 إذا كانت اإلنحرافات المكتشفة لیست ذات أهمیة نسبیة، فإنها ال تؤثر على رأي المدقق، الذي سیكون رأیا نظیفا؛ -

ولكنها غیر جوهریة، أي أنها ال تؤثر على كافة أو معظم عناصر القوائم ) مادیة( اإلنحرافات مهمة نسبیا إذا كانت  -

المالیة، وبالتالي تؤدي إلى جعل القوائم المالیة بصورة عامة مضللة، فإن المدقق سیعطي تقریرا متحفظا، وهذا یعني 

 أمر معین یتطلب التحفظ؛ أن القوائم المالیة تعطي صورة حقیقیة و عادلة باستثناء

                                                             
  .301.جمعة، مرجع سبق ذكره، ص أحمد حلمي  1
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ر القوائم المالیة، أو و جوهریة، أي أنها تؤثر على كافة أو معظم عناص) مادیة(إذا كانت اإلنحرافات مهمة نسبیا  -

إذا كان أثرها ینتشر على القوائم المالیة، وبالتالي تؤدي إلى جعل القوائم المالیة بصورة عامة مضللة،  بمعنى آخر

 .را مخالفا أو یمتنع عن إبداء الرأي حسب الحالةفإن المدقق یعطي تقری

 :تدقیقال في التقدم مراجعة األهمیة النسبیة مع .5.4

 أو المعامالت، من معینة لفئات النسبیة األهمیة مستویات أو ولمستوى ككل المالیة للقوائم النسبیة األهمیة تحتاج قد   

 :المثال سبیل على التدقیق خالل حدثت التي الظروف في للتغیر كنتیجة للتعدیل اإلفصاحات، أو الحسابات، أرصدة

 وعملیاتها، للمنشأة المدقق فهم في تغیر أو جدیدة، معلومات أو ،)المنشأة أعمال من رئیس جزء من التخلص قرار

 من الفعلیة المالیة النتائج أن لو كما التدقیق خالل ظهر إذا :المثال سبیل وعلىإضافیة،  تدقیق إجراءات لتنفیذ كنتیجة

 لتحدید البدایة في استخدمت التي الفترة، نهایة في المتوقعة المالیة النتائج عن -ركبی حد إلى -مختلفة تكون أن المحتمل

إضافة إلى ذلك فإن المدقق قد یقوم  .النسبیة األهمیة تلك المدقق تعدیل على فإن ككل، المالیة للقوائم النسبیة األهمیة

لتقییم نتائج  استعمالهخالل مرحلة التخطیط ألعمال التدقیق، وبشكل مقصود بتحدید مستوى أدنى من المستوى المراد 

عدم إكتشاف معلومات خاطئة، وتوفیر هامش أمان للمدقق عند تقییم تأثیر األخطاء  احتمالالتدقیق، بهدف التقلیل من 

 .  مكتشفة  خالل عملیة التدقیقالجوهریة ال

 :المقدرة للمخاطر المدقق استجابات - ISA 330المعیار  .5

التي حددها وقیمها  الجوهري التحریف لمخاطر االستجابات وتطبیق تصمیم بشأن المدقق مسؤولیة المعیار هذا یتناول

یمكن للمدقق االستجابة للمخاطر المقیمة من  .315التدقیق الدولي رقم  لمعیار طبقاً  المالیة القوائم تدقیق عند المدقق

أخذ بعین اإلعتبار و الحصول على معلومات أساسیة،  التي یتطلب تحدیدها، و خالل تصمیم إجراءات تدقیق إضافیة

  1:العناصر التالیة

 مستوى مادیة الخطر المحدد؛ 

 احتمال وقوع الخطر؛ 

                                                             
1 IFAC, Guide pour l’utilisation des Normes Internationales d’Audit dans l’Audit des Petites et Moyennes 
Entreprises, 2007, sur le site : https://www.ifac.org / About IFAC/Publications & Resources 

https://www.ifac.org
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  ؛التي یمكن أن تتأثراإلثباتات 

  تكون من خالل الرقابة الداخلیة؛ أناإلستجابات التي یمكن 

 إرتفاع قیمة المخزون، وجود عقود معقدة، نسبة كبیرة من : مثل( الخصائص األساسیة للمخاطر المالزمة

 .)المبیعات لدى زبون واحد

إن طبیعة وتوقیت ومدى إجراءات التدقیق اإلضافیة یجب أن تمكن من االستجابة للمخاطر المحددة خالل مرحلة تقییم 

تقلیل مخاطر التدقیق إلى مستوى مقبول ؛ واالستجابة للمخاطر المحددة لكل فئة من المعامالت أو رصید و  ؛المخاطر

 :العناصر التالیة من خالل یمكن التطرق إلى أهم إجراءات التدقیق اإلضافیة .الحساب أو اإلفصاح

 tests des contrôles (Les : (الرقابة اختباراتاستخدام  .1.5

ل على ما یكفي من أدلة التدقیق للرقابة الداخلیة، للحصو  ري إجراء اختبارالمدقق إن كان من الضرو یقرر   

المناسبة فیما یخص فعالیة الرقابة الداخلیة ذات الصلة، ویكون ذلك بتوقع المدقق عمل نظام الرقابة الداخلیة بشكل 

نطاق اإلجراءات ة الداخلیة في تحدید طبیعة وتوقیت و رقابفعال، أي حینما ینوي اإلعتماد على الفعالیة التشغیلیة لل

تقدم ما یكفي  أنراءات الجوهریة ال یمكن لوحدها الجوهریة؛ كما یلجأ المدقق الختبارات الرقابة في حال كانت اإلج

الرقابة وفي المقابل فغن لجوء المدقق إلى أداء اختبارات   ؛)اإلقرار( من أدلة التدقیق المناسبة عند مستوى اإلثبات

  : یلي ة ماایجب على المدقق عند أداء اختبارات الرقابة مراع .سیجعله یقلص من اإلجراءات الجوهریة

 على المدقق أن یدرك الحاجة غلى الحصول على أدلة تدقیق تدعم التشغیل  :طبیعة إختبارات الرقابة

الفعال لعناصر الرقابة الداخلیة المتعلقة مباشرة باإلثباتات، وكذلك عناصر الرقابة األخرى غیر المباشرة 

 التي تعتمد علیها عناصر الرقابة الداخلیة؛

 یحصل المدقق على ابة على هدف المدقق، و رات الرقیعتمد توقیت اختبا: توقیت إختبارات الرقابة الداخلیة

قد یكون في تاریخ مرحلي (  ي حدده الختبارأدلة تدقیق بأن عناصر الرقابة عملت بفعالیة في الوقت الذ

، و بشكل عام كلما زادت مخاطر التحریفات الجوهریة  أو كان اإلعتماد على عناصر )أو في نهایة الفترة

 .المحتمل أن تكون فترة اإلختبار أقلالرقابة أكبر فمن 



    نورالدین مزیاني/ د           الدولیة                                مراجعةمحاضرات في مقیاس معاییر ال
 

  مراجعةالسنة الثالثة لیسانس، تخصص محاسبة و 84
 

 یقوم المدقق بتصمیم اختبارات الرقابة الداخلیة للحصول على أدلة تدقیق  :مدى اختبارات الرقابة الداخلیة

 تزداد كمیة أدلة التدقیقو . كافیة ومناسبة بأن عناصر الرقابة تعمل بفعالیة على مدى فترة اإلعتماد علیها

ق الحصول علیها من خالل أداء إختبارات الرقابة كلما زاد اعتماد المدقق على المقنعة التي ینبغي للمدق

یتم تحدید مدى إجراء التدقیق وفًقا لحكم المدقق بعد مراعاة األهمیة المادیة  .فعالیة نظام الرقابة الداخلیة

 .وتقییم المخاطر ومستوى الضمان الذي یرغب في الحصول علیه

  (Procédures Substantives): اإلجراءات الجوهریة .2.5

المدقق  یتم أداء اإلجراءات الجوهریة من أجل إكتشاف التحریفات الجوهریة عند مستوى اإلثبات، حیث یقوم

أرصدة الحسابات واإلفصاح بغض النظر عن ت أساسیة لكل فئة من المعامالت و تصمیم و أداء إجراءاب

تقییم مخاطر األخطاء الجوهریة، یجب على المدقق بغض النظر عن  و ؛المخاطر المقیمة للتحریفات الجوهریة

تصمیم وتنفیذ إجراءات جوهریة لكل تدفق للمعامالت، ورصید الحساب والمعلومات المقدمة في البیانات 

عندما یرى المدقق و  .ISA 330من المعیار  50و 49كما تنص علیه الفقرتین  المالیة، طالما كانت جوهریة

التي  الجوهریةختبارات اإلأن خطر وجود أخطاء جوهریة على مستوى اإلثبات مادي، یجب علیه تطبیق 

على نوعین من اإلجراءات الجوهریة،  ISA 330ینص المعیار  1.تستجیب لهذا الخطر على وجه التحدید

  : هما

المصممة لجمع األدلة التي تمكن من اإلجراءات وهي  :)Tests de détail(اإلختبارات التفصیلیة 

یتم استخدامها للحصول على أدلة التدقیق حول بعض . التحقق من صحة المبلغ في البیانات المالیة

 .مثل الوجود والدقة والتقییم) أو اإلثباتات(التأكیدات 

وهي  :)Procédures Substantives Analytiques( اإلجراءات التحلیلیة الجوهریة 

یتم تطبیقها . اإلجراءات المصممة للتحقق من االرتباطات المتوقعة بین البیانات المالیة وغیر المالیة

  بشكل أساسي على أحجام المعامالت الكبیرة التي یمكن التنبؤ بها ؛

  : یجب على المدقق عند القیام باإلجراءات الجوهریة مراعاة ما یلي     
                                                             
1 IFAC, Guide pour l’utilisation des Normes Internationales d’Audit dans l’Audit des Petites et Moyennes 
Entreprises, 2007, sur le site : https://www.ifac.org / About IFAC/Publications & Resources 

https://www.ifac.org
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 طبق اإلجراءات التحلیلیة الجوهریة بشكل عام على األحجام الكبیرة من ت: طبیعة اإلجراءات الجوهریة

للحصول  أكثرمالئمة  االختبارات التفصیلیة بؤ بها على مدى الوقت، بینما تكونالمعامالت التي یمكن التن

أن یجب  .بشأن أرصدة الحسابات، بما في ذلك وجودها وتقییمها بإثباتات معینةعلى أدلة تدقیق فیما یتعلق 

 : تتضمن اإلجراءات الجوهریة التي یقوم بها المدقق إجراءات التدقیق التالیة المتعلقة بعملیة القوائم المالیة

 التقارب بین البیانات المالیة والحسابات األساسیة ؛ 

 ؛إعداد البیانات المالیة عند مراجعة القیود المحاسبیة الهامة والتسویات األخرى المسجلة 

عادة و استخدام المالحظة، االستفسار، التأكیدات الخارجیة، الفحص الحسابي،    .التنفیذإ

 عندما یتم أداء اإلجراءات الجوهریة في تاریخ مرحلي یجب على المدقق أداء  :توقیت اإلجراءات الجوهریة

 .لفترة المتبقیةإجراءات جوهریة إضافیة أو إجراءات جوهریة إلى جانب اختبارات لعناصر الرقابة لتغطیة ا

 فقط لتخفیض  یستخدم المدقق لهذا الغرض اإلجراءات التحلیلیة الجوهریة: اإلجراءات الجوهریة مدى أداء

مخاطر التدقیق إلى مستوى متدني مقبول، و ذلك في حالة تمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقیق 

یقرر المدقق في هذا السیاق أن أداء تلك ولكن قد . داعمة لتقییمه للمخاطر عن طریق اختبارات الرقابة

التي تم تحدیدها، ما یستدعي أداء  اإلجراءات لوحدها ال یعتبر استجابة مناسبة لمعالجة المخاطر المرتفعة

واإلجراءات ، فقط، أو مزیج من االختبارات التفصیلیة تفصیلیةإجراءات التدقیق تشتمل على االختبارات ال

  ISA 330الخیار األخیر یمثل أفضل استجابة للمخاطر المقیمة حسب المعیار وهذا. التحلیلیة الجوهریة

 . خصوصا إذا كانت النتائج المتأتیة عن إختبارات الرقابة غیر مرضیة 43/في فقرته أ

  یجب على المدقق أداء إجراءات تدقیق لتقییم ما إذا كان العرض العام للبیانات : اإلفصاحمالئمة العرض و

وبعبارة أخرى،  .في ذلك اإلفصاحات ذات العالقة هي حسب إطار التقریر المالي المعمول بهالمالیة، بما 

البیان المناسبین یتم عرضها بطریقة تعكس التصنیف و یقیم المدقق فیما إذا كانت البیانات المالیة المختلفة 

 أیضایتضمن هذا بها، و اإلیضاحات الملحقة ومحتوى البیانات المالیة و رتیب للمعلومات المالیة، وشكل وت

 .أسس المبالغ المبینةاة و تصنیف البنود في البیانات و مقدار التفاصیل المعطالمصطلحات المستخدمة و 
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  ّعلیها، الحصول تم التي التدقیق وأدلة المنفذة التدقیق إجراءات إلى استناداً : ة التدقیقتقییم كفایة ومالئمة أدل 

قوم أن المدقق یجب على ُ  عند الجوهري التحریف (مخاطر تقدیرات كانت إذا ما - تدقیقال من االنتهاء قبل - ی

 عند .ةالمناسب تدقیقال أدلة من یكفي ما على الحصول تم قد كان إذا ما، و مناسبة تزال ال )اإلثبات مستوى

 إذا عما النظر وبصرف الصلة، ذات تدقیقأدلة ال جمیع الحسبان في یأخذ أن مدققال على یجب ي،الرأ تكوین

 یكفي ما على المدقق یحصل لم إذا .معها تتناقض أو المالیة القوائم في الواردة اإلثباتات تعزز أنها یبدو كان

 على الحصول یحاول أن علیه فیجب المالیة، القوائم في جوهري بإثبات یتعلق فیما المناسبة تدقیقال أدلة من

ذا .إضافي تدقیق دلیل  المناسبة، فیجبالتدقیق  أدلة من یكفي ما على الحصول على قادر غیر المدقق كان وإ

 .المالیة القوائم في الرأي إبداء عن یمتنع أو متحفظًا، رأیاً  یبدي أن علیه

ف التحریفات یمتقی -  ISA 450 المعیار .2 رَ تَعَ   عملیة التدقیق خالل علیها المُ

ریفات غیر التح على عملیة التدقیق، وأثر المتُعرف علیهایم أثر التحریفات تقی، بشأن المدققیتناول هذا المعیار مسؤولیة 

َصَحَحة  التحریفات  هو تقییم أثر من خالل تطبیق هذا المعیار المدققهدف  .المالیة على القوائم - إن وجدت-المُ

َصَحَحةالتحریوكذا أثر   ؛التدقیقالمتُعرف علیها على   .على القوائم المالیة فات غیر المُ

  : تعریف التحریف في القوائم المالیة. 1.6

اختالف بین مبلغ بند من بنود القوائم المالیة أو تصنیفه، أو عرضه، أو اإلفصاح ) Anomalie(" التحریف"یقصد بـ   

عنه، طبقًا لما یتطلبه إطار التقریر  اإلفصاحعنه، وما یجب أن یكون علیه مبلغ هذا البند، أو تصنیفه، أو عرضه، أو 

بدي المدقق رأي بشأن ما إذا كانت القوائم . ویمكن أن تنشأ التحریفات عن خطأ، أو غش. المالي المعمول به عندما یٌ

 -أیضًا  - المالیة تُعرض بعدالة من جمیع الجوانب الجوهریة، أو تعطي صورة حقیقیة وعادلة، فان التحریفات تتضمن 

د تعدیالت ف ضروریة لكي یتم  -حسب حكم المدقق  -ي المبالغ، أو التصنیف، أو العرض، أو اإلفصاح، والتي تٌعَ

ویقصد بالتحریفات غیر . عرض القوائم المالیة بعدالة من جمیع الجوانب الجوهریة، أو تعطي صورة حقیقیة وعادلة

َصَحَحة التحریفات التي جمعها المدقق خالل عملیة التدقیق، وال   .تي لم یتم تصحیحهاالمُ

ف التحریفات تجمیع .2.6 رَ تَعَ   علیها  المُ
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ف علیها خالل التدقیق تجمیع التحریفات یجب على المدقق رَ تَعَ یعین  حیث ،مهمة وفق تقدیر المدققوالتي تعتبر ، المُ

إلى تجمیعها ألن المدقق یتوقع أن تجمیع هذه  قیمة بحیث تكون البیانات الخاطئة التي تقل عنها غیر مهمة وال تحتاج

  . )320راجع المعیار الدولي للتدقیق (  البیانات المالیة جوهري على تأثیرالقیم لن یكون له 

 قد بالتحریفات، بالحوكمة والمكلفین اإلدارة إبالغ وفى التدقیق، خالل المجمعة التحریفات أثر تقییم في المدقق لمساعدة

 .المتوقعة والتحریفات الحكمیة، والتحریفات الواقعیة، التحریفات بین التمییز المفید من یكون

 بشأنها؛ شك یوجد ال التي التحریفات هي :الواقعیة التحریفات 

 أنها المدقق یرى التي المحاسبیة، المتعلقة بالتقدیرات اإلدارة أحكام عن الناتجة الفروق هي :الحكمیة التحریفات 

 مناسبة؛ غیر أنها المدقق یرى التي المحاسبیة السیاسات اختیار وتطبیق أو معقولة، غیر

 التحریفات توقع تشمل والتي في المجتمع، للتحریفاتالمدقق  به یقوم تقدیر أفضل هي :المتوقعة التحریفات 

ف رَ تَعَ على  النص تم وقد، منه العینة ُسحبت الذي الكامل المجتمع إلى المراجعة منسوبة عینات في علیها المُ

 . 530معیار التدقیق الدولي رقم  في النتائج یمیوتق المتوقعة التحریفات بتحدید المتعلقة اإلرشادات

ف التحریفات الحسبان في األخذ .3.6 رَ تَعَ   التدقیق في التقدم خالل علیها المُ

 :بحاجة إلى تعدیل، إذا للتدقیق، وخطة التدقیق الشاملة اإلستراتیجیةانت أن یحدد ما إذا ك ب على المدققیج

  ف علیها، والظروف التي حدثت فیها تشیر إلى احتمال وجود تحریفات أخرى رَ تَعَ كانت طبیعة التحریفات المُ

 ؛قد تكون جوهریة - تدقیقفي حالة تجمیعها مع التحریفات المجمعة خالل ال - والتي 

 حددة طبقًا لمعیار ال، یقترب من التحریفات المجمعة خالل التدقیق أو كان مجموع  تدقیقاألهمیة النسبیة المُ

عند مستوى، أو مستویات  دققتشیر األهمیة النسبیة إلى المبلغ، أو المبالغ التي یضعها المو  ،320الدولي رقم 

 یمییتم تق ، وعلیه غالبا مااألهمیة النسبیة لفئات معینة من المعامالت، أو أرصدة حسابات، أو إفصاحات

  ؛)بمفردها أو في مجملها على أنها غیر جوهریة - المصححة األقل من ذلك المبلغ التحریفات غیر

  حساب، أو إفصاح، وصححت  فئة من المعامالت، أو رصید -بناءً على طلب المدقق  - إذا اختبرت اإلدارة

نفذ إجراءات تدقیق إضافیة، لتحدید ما إذا كان هناك  التحریفات المكتشفة، فیجب على المدقق أن تحریفات ال یُ

  .موجودة تزال
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  :اإلبالغ عن التحریفات وتصحیحها. 4.6

بلغ المستوى اإلداري المناسب بجمیع التحریفات المدققیجب علي     ُ الوقت المناسب  وفي المجمعة خالل التدقیق أن ی

  .ذلك محظورًا قانونا ما لم یكنمن اإلدارة تصحیح تلك التحریفات،  أن یطلبو  ،بحسب الحال

فیجب علیه أن یحصل على فهم ألسباب  رفضت اإلدارة تصحیح بعٍض أو جمیع التحریفات التي أبلغ عنها المدقق،إذا   

 - ككل  -یم ما إذا كانت القوائم المالیة أخذ ذلك الفهم في الحسبان عند تقیأن ی عدم إجراء اإلدارة التصحیحات، ویجب

  .تخلو من تحریف جوهري

أو المكلفین بالحوكمة، بشأن ما إذا كانوا یعتقدون أن أثر / فادة مكتوبة من اإلدارة ویجب على المدقق أن یطلب إ    

َصَحَحة  التحریفات ویجب تضمین . القوائم المالیة ككل تُعد غیر جوهریة على - سواءً بمفردها أو في مجموعها-غیر المُ

وفي كل األحوال، فإن اإلدارة قد تكون راغبة في تعدیل البیانات المالیة . المكتوبة ملخص بهذه البنود أو إرفاقه باإلفادة

المتعلقة بالمعلومات الخاطئة المكتشفة؛ وأما في حالة رفض اإلدارة تعدیل البیانات المالیة، وأن نتائج توسیع إجراءات 

المصححة لیست ذات أهمیة  التدقیق لم تمكن المدقق من الوصول إلى استنتاج بأن إجمالي المعلومات الخاطئة غیر

 705في هذه الحالة التفكیر في التعدیالت المناسبة على تقریره وفقا لمعیار التدقیق الدولي رقم نسبیة، فعلى المدقق 

  ".التعدیالت على تقریر المدقق المستقل: "الموسوم بـ

َصَحَحةتقی. 5.6   :مع المكلفین بالحوكمة مناقشتهاو  یم أثر التحریفات غیر المُ

َصَحَحة، یجب على قبل تقی األهمیة النسبیة المحددة طبقًا لمعیار التدقیق  ، إعادة تقدیرالمدققیم أثر التحریفات غیر المُ

  .تزال مناسبة في سیاق النتائج المالیة الفعلیة للمنشأة -، لتأكید ما إذا كانت ال320الدولي رقم 

َصَحَحة  المدققیجب على    وعند القیام . جوهریة -في مجموعها بمفردها أو -أن یحدد ما إذا كانت التحریفات غیر المُ

 :في الحسبان أن یأخذ المدققبهذا التحدید، یجب على 

أرصدة الحسابات، أو إفصاحات، وفي  حجم، وطبیعة التحریفات، في عالقتها بفئات معینة من المعامالت، أو 

 والظروف الخاصة بحدوثها؛ - ككل  - المالیة عالقتها بالقوائم 

َصَحَحة ذات العالقة بفترات سابقة لفئات ذات صلة  من المعامالت، أو أرصدة حسابات،  أثر التحریفات غیر المُ

 .أو إفصاحات، والقوائم المالیة ككل
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و في حالة اقتراب إجمالي المعلومات الخاطئة غیر المصححة و المكتشفة من قبل المدقق لمستوى األهمیة النسبیة،   

یجب على المدقق دراسة فیما إذا كان من المرجح أن تتجاوز إجمالي المعلومات الخاطئة غیر المصححة، مضافا إلیها 

لنسبیة؛ عندئذ یجب على المدقق تنفیذ إجراءات تدقیق إضافیة، أو المعلومات الخاطئة غیر المكتشفة، مستوى األهمیة ا

  . الطلب من اإلدارة تعدیل البیانات المالیة المتعلقة بالمعلومات الخاطئة المكتشفة

َصَحَحة، بشكل فرديعن للمكلفین بالحوكمة  بالغباإل یقوم المدقق    یجب أن یطلبو  ،التحریفات الجوهریة غیر المُ

َصَحَحة، ذات العالقة  لمكلفین بالحوكمة بأثر التحریفات غیر، كما یجب أن یبلغ المدقق االتحریفاتتلك صحیح ت المُ

وفقا  أو أرصدة الحسابات، أو اإلفصاحات، والقوائم المالیة ككل بفترات سابقة على الفئات ذات الصلة من المعامالت،

  .260لمعیار التدقیق الدولي رقم 
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  تدقیقال ةأدلّ  معاییر  :الرابع لمحورا

لكي یستطیع مدقق الحسابات إبداء رأي فني محاید بخصوص مصداقیة وصحة الحسابات الختامیة وعدالة القوائم    

والبنیة األساسیة لعملیة التدقیق تقوم . المالیة للمؤسسة محل التدقیق یجب أن یتوفر لدیه أّدلة أو قرائن تمكنه من ذلك

الدراسات والبحوث النظریة في التدقیق تتجه إلى إیجاد نظریة على وظیفة اإلثبات ولیست الفحص، األمر الذي جعل 

ومن هذا . عامة لإلثبات كمدخل لتنظیر التدقیق بدال من كونه مجرد مجموعة من األسالیب أو اإلجراءات الفنیة

ین كافیة یجب الحصول على أّدلة وبراه"مل المیداني األمریكیة على أنه المنطلق، أّكد المعیار الثالث من معاییر الع

ومقنعة عن طریق الفحص والمالحظة الشخصیة واالستفسارات والمصادقات بغرض تكوین أساس مناسب إلبداء الرأي 

كما أعطى مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة إهتماما خاصا لهذا ". في القوائم المالیة الخاضعة لعملیة التدقیق

من (معاییر ) 09( مكونة من "أدلة التدقیق"وان اییر التدقیق الدولیة بعنالموضوع ، حیث أصدر المجموعة الثالثة من مع

  .أدلة وقرائن التدقیق تتناول قضایا تخص) 580إلى 500

  )Éléments probants( أدلة اإلثبات في التدقیق :ISA 500المعیار  - 1

المالیة، ویتناول مسؤولیة المدقق بشأن ما الذي یشكل أدلة تدقیق في عملیة تدقیق للبیانات  500یوضح المعیار رقم  

تصمیم وأداء إجراءات تدقیق للحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة حتى یستطیع التوصل إلى استنتاجات معقولة 

، ویتم الحصول على أدلة وقرائن التدقیق من خالل تنفیذ المدقق إلجراءات اإللتزام "یستطیع أن یبني علیها رأیه

  .هریة، وذلك لمساعدته على الوصول إلى نتائج معقولة عنها یستند علیها رأیه بشأن المعلومات المالیةواإلجراءات الجو 

  أدلة اإلثبات في التدقیقمفهوم . 1.1

تعتبر عملیة تجمیع األدلة و الوصول من خاللها إلى استنتاجات سلیمة وواقعیة ال یمكن أن یحكمها قوانین أو    

  .تعلیمات، ولكنها في األصل مسؤولیة مهنیة تعتمد على الخبرة و الممارسة في كل مراحلها

لمعلومات التي یستخدمها المدقق للتوصل جمیع  ا"بأنها   500لي رقم حسب معیار التدقیق الدو " أدلة التدقیق"یقصد بـ  

إلى إستنتاجات تمكنه من إبداء رأیه المهني المحاید؛ وتشمل أدلة التدقیق المعلومات الواردة في السجالت المحاسبیة  

د أدلة التدقی ".المالیة و المعلومات األخرى المعلوماتالتي تدعم  بطبیعتها تراكمیة، ویتم الحصول علیها  قوعلیه، تُعَ
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 ومع ذلك، فإن هذه األدلة قد تتضمن أیضاً . تدقیقال المنفذة خالل مسار التدقیقمن خالل إجراءات  بشكل أساس

حدد ما إذا كان  قد المدققالسابقة بشرط أن یكون  تدقیقلعملیات ا معلومات تم الحصول علیها من مصادر أخرى، مثل

باإلضافة إلى  .لعملیة التدقیق الحالیة مالءتهاالسابقة من شأنها أن تؤثر على  عملیة التدقیقحدثت منذ هناك تغیرات قد 

د السجالت المحاسبیة للمنشأة مصدراً  ، فإن المعلومات . مهمًا ألدلة التدقیق مصادر أخرى داخل وخارج المنشأة، وتُعَ أیضًا

عدة باستخدام عملاستخدامها كأدلة تدقیق قد تكون  التي قد یتم  وتشمل أدلة التدقیق كًال من المعلومات. خبیر اإلدارة مُ

في بعض الحاالت  ن غیاب المعلوماتأ كما. مع هذه اإلقرارات التي تدعم وتؤكد إقرارات اإلدارة، وأي معلومات تتناقض

 .أیضًا دلیل تدقیق یُشكل هو أمر یستخدمه المدقق، ومن ثم) إفادة مطلوبة على سبیل المثال رفض اإلدارة لتقدیم(

ق البعض بین أدلة اإلثبات وبین قرائن اإلثبات من حیث درجة القوة أو التأكید، على أساس أن دلیل اإلثبات یعتبر     یفرّ

نة قاطعة في حد ذاتها، بین ، حیث یلجأ المدقق إلى جمع أكبر عدد ممكن من القرائن ما القرینة یستعاض بها عن الدلیلبیّ

  .ت المستعصیة لیستعیض بها عن دلیل اإلثبات القاطعفي الحاال

استنباط المدقق نتیجة من أمر ثابت أو من حقیقة أو جملة حقائق تمكنه من استخالص رأي في "القرینة بأنها  وتعرف

قتناعه باإلفصاح عن هذا الرأيمسألة معینة  ویتضح من التعریف السابق للقرینة أنها تتأسس على فكرة وخبرة  1.وإ

یجاد وسیلة إتصال بین المدقق وسجالت ودفاتر  المالیة للمنشأة،  المعلوماتمستخدمیها، وهي تتعلق ببعض الحقائق وإ

عداد تقریره عن تساعد المدقق في الحصول على أكبروهي التي  القوائم المالیة  إثبات ممكن لغرض تكوین رأیه النهائي وإ

  .الخاضعة للتدقیق، كما أن القرینة هي المفتاح إلى الحقیقة

  :ISA 500حسب المعیار  التدقیق خصائص أدلة. 2.1

أما مفهوم كفایة أدلة التدقیق فیقوم على أساس القیاس الكمي . المطلوب من المدقق الحصول على أدلة كافیة ومالئمة   

في تعریفه لكفایة أدلة التدقیق في فقرته الخامسة، أي مقدار أو حجم األدلة  500الدولي رقم كما ورد في معیار التدقیق 

وفي السیاق . بین كمیتها ودرجة تنوعهابین كفایة األدلة والقرائن و  جد عالقةالضروري لتدعیم رأي المدقق، وهذا یعني تو 

ة، وكذا بنوعیة قییم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهریتتأثر بت حجم أدلة التدقیق الضروریةا أن أوضح هذا المعیار أیض

  .أدلة التدقیق هذه

                                                             
  .313. أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ة التدقیق مالئمة، وتعني صالحیة الدلیل وجدارته في مساعدة المدقق في إستنتاج رأي منطقي كما یجب أن تكون أدلّ   

عن العنصر المراد إثباته، أي یقوم على أساس القیاس النوعي، الذي یشیر إلى مدى اإلعتماد على تلك األدلة في الحكم 

مفهوم مالئمة أدلة التدقیق بأنها قیاس جودة أدلة  ISA 500معیار الوفي هذا السیاق، حّدد . على عدالة القوائم المالیة

وهذا یدل على أن . علیها المدقق رأیه المهني بناالتي  لالستنتاجاتالتدقیق، أي مالئمتها وموثوقیتها في توفیر تبریر 

مكانیة عني إمالئمة أدلة التدقیق تعني أیضا أن تكون مرتبطة بأهداف التدقیق، وأن تمیز بخاصیة الموضوعیة والتي ت

محایدین على فحص الدلیل والوصول إلى نفس النتیجة، فعلى سبیل المثال، لو أن المدقق بحاجة  وقدرة طرفین أو أكثر

إلى التحقق من ملكیة العمیل للمعدات فإنه یقوم بفحص فواتیر الشراء مثال، فضال عن األوراق والمستندات األخرى التي 

ستالم المعدات ودفع ثمنه وبالطبع فإن هذه المستندات تكون على درجة عالیة من الموضوعیة والسبب في . ایؤید شراء وإ

وموضوعیة أدلة التدقیق تخفض من  .لمستندات وتوصلوا إلى نفس الرأيهذا أن مدققین سابقین قد قاموا بفحص هذه ا

  .المحیطة بعملیة التدقیق نفسهاكذا یقلل من حالة عدم التأكد و  ،لشخصي عند تقدیر نتائج التدقیقإحتمال حدوث التحیز ا

  :یلي یمكن القول أن كمیة أدلة التدقیق الالزمة تتأثر بما ،سبق بناء على ما 

 المطلوبة؛أي كلما زادت المخاطر فإنه من المحتمل أن تزید كمیة أدلة التدقیق : مخاطر األخطاء 

  .ألدلة المطلوبة أقلأي كلما ارتفع مستوى جودة هذه األدلة فقد تكون ا :جودة أدلة التدقیق 

  لى أدلة وقرائن التدقیقمصادر الحصول ع - 2

یتم الحصول على بعض أدلة التدقیق بأداء إجراءات الختبار السجالت المحاسبیة، على سبیل المثال من خالل   

عادةالتحلیل والمراجعة،  اإلجراءات المتبعة في عملیة إعداد التقاریر المالیة، واجراء مطابقة بین األنواع والتطبیقات  وإ

خالل أداء إجراءات التدقیق هذه تحدید إن السجالت المحاسبیة  التي بینها عالقة لنفس المعلومات، ویمكن للمدقق من

  .متسقة داخلیا وتتفق مع البیانات المالیة

  : ة اإلثبات بواسطة واحدة أو أكثر من اإلجراءات التالیةیحصل المدقق على أدلّ 

 یشمل الفحص اختبار السجالت أو الوثائق سواء كانت داخلیة أو خارجیة، في شكل ورقي أو إلكتروني  : الفحص

تختلف  تدقیقالسجالت والوثائق أدلة  فحصویوفر . أو اختبار الوجود الفعلي ألصل ما(وسیلة إعالمیة أخرى أو

ذلك على  یعتمد الداخليت الموثوقیة فیها، اعتمادًا على طبیعتها ومصدرها، وفي حالة السجالت والوثائق مستویا
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السجالت  فحصالمستخدم كاختبار ألدوات الرقابة،  الفحصومن أمثلة . فعالیة أدوات الرقابة أكثر من إنتاجها

األصل، على سبیل المثال وثیقة  مباشرة على وجود تدقیقتُمثل بعض الوثائق أدلة  .للحصول على دلیل بالتصریح

بشأن الملكیة أو  تدقیقبالضرورة أدلة  إن التقصي عن تلك الوثائق ال یوفر. تشكل أداة مالیة، مثل سهم أو سند

ذا عالقة بتطبیق المنشأة للسیاسات  تدقیقدلیل  القیمة، باإلضافة لذلك، فإن التقصي عن عقد تم تنفیذه قد یوفر

 .سبیة، مثل إثبات اإلیرادالمحا

 لجرد  المدققعلى سبیل المثال مالحظة  تتكون المالحظة من متابعة عملیة أو إجراء ینفذه آخرون،: المالحظة

بشأن األداء  تدقیقتوفر المالحظة أدلة  .قبل موظفي المنشأة، أو مالحظة أداء األنشطة الرقابیة المخزون من

حقیقة أن التصرف وفي ال فیها المالحظة، على اللحظة الزمنیة التي تحدثإلجراء ما، لكنها تقتصر  لعملیة أو

الحظ قد یؤثر  .على كیفیة تنفیذ العملیة أو اإلجراء المُ

 داخل من ومعرفة، درایة على أشخاص من مالیة، وغیر مالیة معلومات طلب من االستفسار یتكون :االستفسارات 

 األخرى اإلجراءات إلى باإلضافة ،التدقیق عملیة خالل واسع نطاق على االستفسار ویستخدم .المنشاة خارج أو

 الردود یمتقی إن .شفویة رسمیة غیر استفسارات إلى مكتوبة رسمیة استفسارات بین ما االستفسار یتراوح وقد. تدقیقلل

عد االستفسارات تلك على ُ  المدقق في یأخذ قد األمور، ببعض یتعلق فیما .االستفسار عملیة من یتجزأ ال جزءاً  ی

 لتأكید بالحوكمة المكلفین من اإلدارة أو من مكتوبة )أو إقرارات(إفادات  على الحصول الضروري أنه من حسبانه

  )ISA 580المعیار  انظر .(الشفویة االستفسارات على الردود

 الممكن إجراء إعادةتتكون إعادة الحساب من فحص الدقة الحسابیة للوثائق أو السجالت، ومن : الحساب إعادة 

  .الحساب یدویا أو إلكترونیا

 تشتمل إعادة األداء على التنفیذ المستقل للمدقق إلجراءات أو أدوات الرقابة، والتي تم تنفیذها أساساً  :األداء إعادة 

 .كجزء من الرقابة الداخلیة للمنشأة

 المعلومات المالیة، من خالل تحلیل العالقات تتكون اإلجراءات التحلیلیة من عملیات تقویم : اإلجراءات التحلیلیة

 ضروریاً  ذلك كان كلما - أیضاً  وتشتمل اإلجراءات التحلیلیة. سواء كانت مالیة أو غیر مالیة المنطقیة بین البیانات
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 أو صلة، ذات أخرى معلومات مع المتسقة غیر العالقات أو تحدیدها، تم التي التقلبات التحقق من على -

  ISA 520)المعیار انظر اإلرشادات من لمزید (مهم بمبلغ المتوقعة القیم عن تختلف التي العالقات

 للمدقق مكتوبة مباشرة كاستجابة المدقق علیه یحصل تدقیق دلیل الخارجیة المصادقة تُمثل: المصادقات الخارجیة 

صادق الطرف( ثالث طرف من من اإلرشادات أنظر  لمزید( .أخرى بوسیلة أو إلكتروني أو ورقي شكل في )المُ

   ISA 505 )  المعیار

 :(Confirmation Externe ) ةالخارجی المصادقات - ISA 505المعیار  .2

صادق(ثالث  من طرف مباشرة مكتوبة إجابةك المدقق یحصل علیه تدقیقتُمثل المصادقة الخارجیة دلیل   في ) الطرف المُ

یتم المصادقة على أرصدة معینة، أو بیان األرصدة الموجودة لدى ، حیث بوسیلة أخرى شكل ورقي أو إلكتروني أو

المصادقة على شروط اتفاقیات أو معامالت  المدققیطلب  كأن الطرف اآلخر، أو اإلستفسار عن معلومات أخرى،

ذا كان أیة تعدیالت تم إدخالها على االتفاقیة، و  أطراف ثالثة، وقد یتم تصمیم طلب المصادقة للسؤال عن للمنشأة مع إ

  .كذلك، عن ماهیة التفاصیل ذات الصلة األمر

  : تنقسم المصادقات الخارجیة إلى قسمین

 تسمى (  في هذا النوع من المصادقات یطلب المدقق من الطرف اآلخر بیان الرصید لدیه :المصادقات اإلیجابیة

أو المصادقة على الرصید المكتوب في الرسالة المرسلة و إعادة الجواب إلى المدقق  )المصادقات العمیاءأیضا ب

یفضل استخذام هذا النوع من المصادقات عندما یكون نظام الرقابة الداخلیة  .ة المطابقة أو عدم المطابقةفي حال

 . ضعیفا، أو تكون األرصدة ذات أهمیة نسبیة

 المصادقات یطلب من الطرف اآلخر إعادة الجواب للمدقق إذا كان في هذا النوع من  :المصادقات السلبیة

عادة ما یتم استخدام هذا النوع من . الرصید المكتوب في الرسالة ال یتطابق مع الرصید المسجل في دفاتره

 .المصادقات عندما یكون نظام الرقابة الداخلیة قویا، أو تكون األرصدة لیست ذات أهمیة نسبیة
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  :(Procédures analytiques) التحلیلیة اإلجراءات - ISA 520المعیار  .3

   :طبیعة اإلجراءات التحلیلیة .1.3

 تحلیل خالل من المعلومات المالیة، تقییم: "التحلیلیة حسب هذا المعیار على أنها )أو المراجعة( تعرف اإلجراءات   

كلما كان ذلك  -التحلیلیة أیضًا  اإلجراءات وتشتمل مالیة؛ غیر أو مالیة كانت سواء المعلومات بین المنطقیة العالقات

مع معلومات أخرى ذات صلة، أو  من التقلبات التي تم تحدیدها، أو العالقات غیر المتسقة على التحقق - ضروریًا 

طبیعة اإلجراءات التحلیلیة، حیث أشارت  ISA 520المعیار  بین  ."عن القیم المتوقعة بمبلغ مهم العالقات التي تختلف

كل  مع للمنشأة المالیة لمعلوماتل مقارنات الفقرة األولى إلى الشكل األول لتطبیق اإلجراءات التحلیلیة المتمثل في إجراء

 كتقدیر المدقق وتوقعات والتنبؤات كالموازنات للمنشأة المرتقبة النتائج، و السابقة تاللفتر  المقارنة المعلوماتمن 

 المعدالت مع لها المدینة الذمم إلى المنشأة مبیعات نسبة كمقارنة المشابهة الصناعة معلوماتتهالك، وكذا اإلس

أما الفقرة الثانیة، فقد أشارت إلى الشكل الثاني  .نفسها الصناعة في ثلمما حجم ذات أخر منشآت مع أو الصناعیة

 یمكن لنمط تمتثل أن یتوقع التي المالیة المعلومات مكونات بینلتطبیق اإلجراءات التحلیلیة أال و هو تحلیل العالقات  

 والمعلومات المالیة المعلومات، وكذا العالقات بین اإلجمالي الربح هامش كمعدالت المنشأة خبرة على اعتماداً  به التنبؤ

 .التحلیلیة اإلجراءات ألداء الطرق من العدید استخدام یمكن .العاملین وعدد األجور كتكالیف الصلة ذات المالیة غیر

 .متطورة إحصائیة تقنیات باستخدام معقدة إجراء تحلیالت إلى بسیطة إجراء مقارنات من الطرق هذه تتراوح حیث

 الحصول إجراءات وأحد الحدیثة األسالیب من أسلوبا تعتبر اإلجراءات التحلیلیة: األغراض من اإلجراءات التحلیلیة. 2.3

 معقولیة مدى على الحكم أجل من عمله، أداء مراحل مختلف خالل یستعین بها المدقق الخارجي التي اإلثبات أدلة على

 من أجل المالیة وغیر المالیة المعلومات بین العالقات وتحلیل خالل دراسةالمالیة، من  القوائم في الواردة الدفتریة القیم

 إدارة لدى باالستفسار غیر العادیة التقلبات وجود أسباب عن والبحث العادیة، غیر العالقات أو االتجاهات تحدید

 جوهریة بها، والحصول أخطاء لوجود نظرا المدقق طرف من إضافیا فحصا تتطلب التي البیانات تحدید وكذا المنشأة،

  1.التدقیق لعملیة النهائیة النتائج لدعم ومالئمة كافیة إثبات أدلة على

                                                             
وفرنسا،  الجزائر من كل بین مقارنة دراسة -الخارجي التدقیق مخاطر في التحكم في التحلیلیة اإلجراءات استخدام إیمان، مدى عمیرش 1

  .8. ، ص2016/2017، 1أطروحة دكتوراه، تخصص محاسبة وتدقیق، جامعة سطیف 
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  :لألغراض التالیة حسب مراحل عملیة التدقیق یمكن استعمال اإلجراءات التحلیلیة   

 خالل التحلیلیة اإلجراءات تطبیق یعتبر، حیث مساعدة المدقق في تخطیط طبیعة وتوقیت ومدى إجراءات التدقیق 

ا وبیئته للمؤسسة فهم على الحصول على الخارجي المدقق تساعد فهي ،المخاطر لتقییم كإجراءات التخطیط مرحلة

 اإلجراءات تطبیق أن   240  رقم الدولي التدقیق معیار أشار؛ و في هذا اإلطار الجوهریة األخطاء مخاطر تقییمو 

 كما ،الداخلیة الرقابة لنظام فهمو  وبیئتها، المؤسسة على بالتعرف له یسمح الخارجي المدقق طرف من التحلیلیة

 تطبیق أن على 315رقم الدولي المعیار نص؛ و الغش عن الناتجة الجوهریة األخطاء مخاطر بتحدید له یسمح

ُ  التخطیط مرحلة خالل التحلیلیة اإلجراءات كما  العادیة، غیر واألحداث العملیات تحدید من الخارجي المدقق نمكِ ی

  1.األخطاء الجوهریة مخاطر تقییم من تمكنه

  من أجل تخفیض مخاطر عدم اإلكتشاف  أو إجراء إضافي لها، بدیل لإلختبارات التفصیلیةكإجراءات جوهریة و

 إجراءات أن على07 رقم فقرته خالل من ISA 315 معیارال ، حیث ینصبتأكیدات خاصة بالبیانات المالیةالمتعلقة 

 التفصیلیة االختبارات من كل تشمل التأكیدات مستوى على الجوهریة كشف التحریفات أجل من المستخدمة التدقیق

  : عدة عوامل نذكر منهااإلجراءات التحلیلیة من طرف المدقق مع مراعاة  یتم استخدام .التحلیلیة واإلجراءات

التحلیلیة أكثر مالئمة للمعامالت المالیة تعتبر اإلجراءات : مدى مالئمة استخدام اإلجراءات التحلیلیة 

الكبیرة والتي تكون قابلة للتنبؤ على مدى الوقت، كما أن استخدام اإلجراءات التحلیلیة یتوقف على مدى 

 توفر العالقات بین المعلومات واستمرارها على مدى الوقت في غیاب ظروف معاكسة لذلك؛

ازنات التقدیریة و التقدیرات، أو غیر مالیة مثل الوحدات توفر المعلومات إن كانت مالیة مثل المو مدى  

 المنتجة أو المباعة؛

 ؛أعدت بعنایة كافیة ، مثال هل الموازنات التقدیریةموثوقیة المتوفرة مدى  

مالئمة المعلومات المتوفرة، فهل الموازنات التقدیریة وضعت كنتائج متوقعة أم كأهداف ینبغي مدى  

 تحقیقها؛

 المعلومات المتوفرة، حیث تكون المعلومات الخارجیة أكثر إعتمادا من المعلومات الداخلیة؛مصادر  

                                                             
  .17.مرجع سبق ذكره، ص إیمان، عمیرش 1 1
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 للقطاعت العامة تكون هناك حاجة إلكمال المعلوما قابلیة المعلومات المتوفرة للمقارنة، فقدمدى  

  .لكي یمكن مقارنتها مع معلومات المنشأة التي تقوم بإنتاج منتجات متخصصةاإلقتصادي 

  حیث أن اإلستنتاجات المتوصل التدقیقاحل الفحص النهائي لعملیة كمراجعة شاملة للبیانات المالیة عند مر ،

إلیها نتیجة لمثل هذه اإلجراءات یراد بها تعزیز اإلستنتاجات المتكونة خالل تدقیق عناصر المعلومات المالیة، 

  .ت المالیةوتساعد كذلك على الوصول إلى نتیجة عامة بمعقولیة المعلوما

العناصر التي مساعدة للمدقق لتحدید المجاالت و مما سبق یمكن القول أن اإلجراءات التحلیلیة تمثل آلیة  

 تنطوي على مخاطر تحریفات جوهریة، وتتطلب مزیدا من العنایة من خالل اإلختبارات التفصیلیة، وذلك بأقل

  .وقت وأقصر تكلفة

  (Sondage en Audit )التدقیق المعاینة في - ISA 530المعیار . 4

عند تصمیم إجراءات التدقیق یجب على المدقق تحدید الوسائل الالزمة النتقاء األصناف لالختبار لجمع أدلة اإلثبات   

لتحقیق أهداف اختبارات التدقیق؛ وعلیه، فإن الغرض من هذا المعیار هو توفیر إرشادات على كیفیة استعمال إجراءات 

 المدقق یقرر عندما المعیار هذا یطبق. تدقیق وغیرها من وسائل انتقاء البنود لإلختبار لجمع أدلة اإلثباتالمعاینة في ال

  .إحصائیة وغیر إحصائیة عینات التدقیق سواء كانتفي  العینات استخدام

  : تعریف المعاینة في التدقیق. 1.4

من البنود داخل %  100المعاینة في التدقیق بأنها تطبیق إجراءات التدقیق على أقل من ISA 530 عرف المعیار 

مجتمع التدقیق، بحیث یتاح لكل وحدات العینة فرصة لالختیار، بهدف توفیر أساس معقول للمدقق الستخالص 

 اختیار البیانات یتم من كاملة مجموعةویعرف ذات المعیار مجتمع التدقیق بأنه . استنتاجاته عن مجتمع التدقیق بالكامل

وال یدخل ضمن مسمى المعاینة في التدقیق إذا تم تدقیق  .بشأنها استخالص استنتاجات المدقق في ویأمل منها، عینة

من اإلدارة  باالستفسارات، وتدقیق نشاط بأكمله من أجل فهم نظام الرقابة الداخلیة و القیام % 100مجتمع معین بنسبة 

واالرتفاع  تدقیقللومع كبر حجم المنشات الخاضعة  .والجهات ذات العالقة بالمنشأة سؤولین عن الحوكمةوالموظفین والم

 هو الشامل والتدقیقاألصل  هوبالعینات  أصبح التدقیق للتدقیقالكبیر في حجم العملیات واألحداث والبنود الخاضعة 

 .االستثناء
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إجراءات التدقیق یجب على المدقق أن یحدد الطرق المناسبة إلنتقاء عند تصمیم  :لالختبار بنودال اختیارطرق . 2.4

أو إنتقاء %) 100(فأمام المدقق ثالثة خیارات، إما یقوم بانتقاء كافة البنود  ،)أو الفحص(التي ستخضع لإلختبار البنود

وف عملیة التدقیق، وغالبا ما بنود معینة، أو إجراء المعاینة ؛ و یعتمد القرار المناسب الذي یمكن أن یتخذه المدقق ظر 

، )اإلختبارات التفصیلیة(ه شائع في اإلجراءات الجوهریة یكون الفحص الكامل مستبعدا في حاالت إختبارات الرقابة، ولكن

فمثال قد یكون مالئما الفحص الكامل إن كان المجتمع مشكال من عدد صغیر من بنود ذات قیم كبیرة ، حیث تكون 

 إجراءمخاطر الرقابة عالیة، والطرق األخرى ال تعطي أدلة إثبات كافیة ومالئمة، أو أن إمكانیة المخاطر المالزمة و 

یمكن  .الفحص الكامل مبررا من حیث التكلفة خاصة في حالة حیازة المؤسسة لنظام معلوماتي محوسب إلدارة العملیات

ة عمل العمیل، التقییم األولي للمخاطر المالزمة معینة من المجتمع استنادا إلى عوامل مثل معرف أصنافللمدقق اختیار 

  :على البنود التالیة اإلختبارومخاطر الرقابة، وخواص المجتمع الذي یجري علیه اإلختبار، ویمكن أن یكون 

  بنود ذات قیم عالیة أو رئیسیة؛ -

  كافة البنود تزید قیمتها عن مبلغ معین؛ -

  میل، طبیعة العملیات، و نظام الرقابة الداخلیة؛بنود للحصول على معلومات تتعلق بعمل الع -

  .مدى تطبیق إجراءات معینة الختباربنود  -

أدلة اإلثبات، إال أنه ال یشكل حساب أو صنف عملیات وسیلة كافیة عادة لجمع  رغم أن فحص بنود معینة من رصید   

بهذه الطریقة ال یمكن إسقاطها على المجتمع ككل، معاینة تدقیق، إذ أن نتائج اإلجراءات المطبقة على البنود المنتقاة 

  .وعلیه البحث عن أدلة إثبات أخرى تتعلق ببقیة المجتمع

یترك ة اإلحصائیة أو غیر اإلحصائیة، و نأما األسلوب الثالث في انتقاء البنود هو المعاینة في التدقیق إما بطریقة المعای 

دقق المعاینة غیر اإلحصائیة عند وعادة ما یختار الم. حیطة بعملهبین الطریقتین حسب الظروف الم االختیارللمدقق 

إجراء إحتبارات الرقابة، بینما یتم اختیار المعاینة اإلحصائیة عند إجراء اإلختبارات التفصیلیة على عناصر القوائم 

  .المالیة
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  :إجراءات تطبیق المعاینة في التدقیق. 3.4

  :یليحكمه الشخصي أخذا في االعتبار ما  المدققعند تحدید العینة یستخدم : تصمیم العینة  . أ

التي تخص بنود عناصر ) جوهریة( هل األمر یتعلق باختبارات الرقابة أم باختبارات تفصیلیة : اإلختبارأهداف  

 ؛القوائم المالیة

المجتمع مكتمل؟ هل یمكن هل المجتمع مناسب ألهداف اإلختبار؟ هل  :مجتمع العینة المطلوب اختباره 

 تقسیمه إلى طبقات لزیادة كفاءة التدقیق؟

یتأثر حجم العینة بمستوى مخاطر المعاینة الذي یرغب المدقق قبوله، وكلما كان مستوى  :درجة الخطر والثقة 

ینتج عن احتمال خروج  والذي، مخاطر المعاینة، لتجنب المخاطر أقل كلما وجب أن یكون حجم العینة أكبر

عن الرقابة  تكوین رأي خاطئ یقود إلى ما ، وهوالمدقق بنتیجة تختلف عما لو قام بالفحص الشامل للمجتمع

 ؛ للمنشأة القوائم المالیة الداخلیة و

في مجتمع عینه ما دون أي تأثیر على  المدققهو الحد األقصى للخطأ الذي یقبله : مقبولالخطأ المستوى  

ة المجتمع ، وفى إجراءات مدى االلتزام یكون المدققاستنتاجه أن النتائج المستخلصة من العـینة قد حققت هدف 

وفى إجراءات التحقق  إجراءات الرقابة الموضوعة،  الخطأ الذي یمكن قبوله هو أقصى معدل انحراف عن

 ؛ا نقدي في رصید حساب أو عملیة ماخط أقصىیكون الخطأ المقبول هو 

وتتطلب المعاینة اإلحصائیة أن  .یكون اختیار مفردات العینة بطریقة تكفل أن تكون العینة ممثلة للمجتمع   

حتى یكون لكل وحدة في المجتمع فرصة لإلختیار، ) نظریة اإلحتماالت تطبیق(یتم اختیار بنود العینة عشوائیا 

الختیار البنود ) الحكم الشخصي للمدقق( فیستعمل المدقق الخبرة المهنیةأما في المعاینة غیر اإلحصائیة 

جیة للمجتمع، وذلك كعینات، مع مراعاة أن یقوم باختیار عینة تمثیلیة وذلك بانتقاء أصناف لها خواص نموذ

  .لتفادي التحیز

                                                             
   یتعلق بمخاطر االعتماد  األمرفان بهذه األخیرة، في ما یتعلق ؛ الرقابة نظام واختبارات یةلالتفصی االختباراتترتبط مخاطر العینات بٍكل من

للقوائم  یتعلق بخطر القبول الخاطئ األمرفان  )الجوهریة(التفصیلیة ، أما فیما یتعلق باالختبارات قلة اإلعتماد على الرقابة الداخلیةالزائد أو 
  .وائم المالیةللق أو الرفض الخاطئ المالیة
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التدقیق المناسبة للهدف المحدد لالختبار على كل بند  بإجراءاتعلى المدقق أن یقوم : یذ إجراءات التدقیقتنف  . ب

 .مختار

انحرافات أو  أن یتحقق من طبیعة وسبب أیة المدققیجب على  1:طبیعة االنحرافات والتحریفات وسببها  . ت

قِومّ تأثیرها المحتمل على الغرض من إجراء  ُ  التدقیق، وعلى مجاالت التدقیقتحریفات تم التعرف علیها، وأن ی

كتشف في عینة یعد حالة  أن المدققفي الظروف النادرة للغایة، عندما یرى  .األخرى التحریف أو االنحراف المُ

. لتأكد بأن ذلك التحریف أو االنحراف ال یمثل المجتمعشاذة، فیجب علیه الحصول على درجة مرتفعة من ا

الحصول على هذه الدرجة المرتفعة من التأكید من خالل تنفیذ إجراءات مراجعة إضافیة  المدققویجب على 

 .المناسبة بأن التحریف أو االنحراف ال یؤثر على ما تبقى من المجتمع التدقیقللحصول على ما یكفي من أدلة 

 العینة في وجدت التحریفات التي تعمیم المدقق على یجب التفصیلیة، ختباراتالافیما یتعلق ب :التحریفات تعمیم  . ث

 طالما صریح بشكل االنحرافات الضروري تعمیم من لیس الرقابة، أدوات باختبارات یتعلق فیما .المجتمع على

عمم للمجتمع ككل - أیضًا  -العینة هو  انحراف معدل أن  .معدل االنحراف المُ

 :بعد اختیارها على المدقق القیام باآلتي  العینةلتقییم نتائج  : المعاینةتقییم نتائج   . ج

 أن یأخذ في االعتبار نوعیة األخطاء ویشمل هذا طبیعتها وسببها  المدققیجب على : تحلیل أخطاء العینة

 ؛األخرى كمقدار االعتماد المتوقع على الرقابة الداخلیة التدقیقوتأثیرها المحتمل على مراحل 

  وفى حالة تقسیم المـكتـشفة بالعینة على أساس نفس نسبة األخطاءتقدیر األخطاء الموجودة في المجتمع ،

م یتم تجمیع النتائج بصورة ث ىیتم استخراج األخطاء لكل مجتمع فرعى على حد ،طبقات إلىمجتمع العینة 

 مجملة؛

 أن یقدر ما إذا كانت األخطاء في مجتمع العینة قد تجاوزت  المدققیجب على : تقییم مخاطر اختیار العینة

المستخرج للمجتمع یمثل الصافي بعد التسویات التي یجریها  الخطأویجب أن یكون  ،المقبول الخطأحد 

ویتعـین حینئذ إعادة  المعاینة،ازداد خطر  المقبولالمستخرج من حد الخطأ  الخطأالعمیل وكلما اقترب 

                                                             
للتعبیر عن المخالفات المتعلقة بالرقابة الداخلیة عند تطبیق اختبارات  (Des écarts) اتاإلنحرافمصطلح   ISA 530استخدم المعیار   1

للعتبیر عن اإلختالف بین القیم النقدیة لرصید حساب معین عن  )Des anomalies("اتالتحریف" الرقابة، بینما یستخدم المعیار مصطلح 
  .القیام التي ینبغي أن یظهر بها
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ذا قرر أن الخطر غیر مقبول ،النظر في خطر اعتماده على العینة فإن العینات ال توفر أساسًا  ، وبالتاليوإ

أو القیام تدقیق التوسع في إجراءات العلى المدقق یجب  الستنتاجات بشأن المجتمع الذي تم اختباره،معقوًال ل

لتحقیق التأكید المطلوب بشكل التدقیق تكییف طبیعة وتوقیت ومدى إجراءات و  ،ةبدیل تدقیقبإجراءات 

  .توسیع حجم العینة، أو اختبار أداة رقابة بدیلةمثال  یمكن للمدقق. أفضل

   : (Continuité de l'exploitation )االستمراریة - ISA 570المعیار  .5

                                                         .یتناول هذا المعیار مسؤولیات المدقق عند تدقیق القوائم المالیة ذات العالقة باالستمراریة واالنعكاسات على تقریر المدقق

  :في إطار المحاسبة فرض اإلستمراریة. 1.5

بافتراض أن المنشأة باقیة، وسوف تستمر في أعمالها في  بموجب أساس االستمراریة في المحاسبة، تُعد القوائم المالیة    

شهر اعتبارا من تاریخ القوائم المالیة كما هو محدد في المعیار الدولي للتدقیق  12على األقل  ، أيالمستقبل المنظور

ویتم إعداد القوائم المالیة ذات الغرض العام باستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما لم تنٍو . أ.5في الفقرة  560

البحث عن وسائل الحمایة من الدائنین بما یتوافق مع القوانین  اإلدارة تصفیة المنشأة، أو إیقاف العملیات، أو 

وبناء على ذلك یتم تسجیل األصول وااللتزامات . قعي سوى أن تفعل ذلكلیس لدیها بدیل واوالتشریعات، أو أن اإلدارة 

  .على أساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقیق أصولها والوفاء بالتزاماتها في المسار العادي للنشاط

  :األحداث و الظروف و المؤشرات المثیرة للشك حول استمراریة المنشأة. 2.5

  متداولة سالب؛ التزاماتأو صافي  التزاماتصافي  -

  أو تعدیل شروطها؛ عدم التمكن من تسدید الدیون طویلة األجل في مواعیدها أو تأجیلها -

  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة سالبة؛ -

  نسب مالیة أساسیة سالبة أو متراجعة؛ -

  عدم القدرة على تسددي الدائنین في التواریخ المناسبة؛ -

  ط الشراء من اآلجل إلى النقدي؛التغیر في نم -

  جدیدة؛ أساسیةعدم التمكن من الحصول على تمویل من أجل تمویل استثمارات -

  فقدان أسواق أساسیة  وامتیازات و تراخیص؛ -
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  صعوبات في العمالة وقلة الموردین؛-

  عدم القدرة على اإللتزام بالمتطلبات القانونیة الخاصة برأس المال و غیره؛ -

  .إلخ...مرفوعة ضد المنشأة قضایا  -

  :عن تقدیر قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة المسؤولیة بخصوص. 3.5

معظم اللوائح والمعاییر المحاسبیة بما فیها معاییر التقریر المالي الدولیة على وجه التحدید تتطلب  :مسؤولیة اإلدارة. أ

 ما لم تنو اإلدارة أن تقوم بتصفیة المنشأة أو تتوقف عن االستمرار في مزاولة نشاطیا، بتقییم قدرة المنشأة على اإلدارة قیام

یتضمن إطار إعداد  حتى لو لم االستمرارى إدارة المنشأة مسؤولیة تقییم قدرة المنشأة علتتحمل  وفي كل األحوال. أعمالیا

من اإلدارة القیام  01فعلى سبیل المثال یتطلب معیار المحاسبة رقم  .قیام بذلكلل بشكل صریح لیتهاالقوائم المالیة مسؤو 

ینطوي تقدیر اإلدارة لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة على إجراء  .بتقدیر لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة

و یستند أي . الظروف ألحداث أوبشأن النتائج المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتها ل حكم شخصي في لحظة زمنیة معینة،

  .الوقت الذي یتم فیه إجراء هذا الحكم حكم بشأن المستقبل إلى المعلومات المتاحة في

في  االستمراریةلفرض  اإلدارةتطبیق  مالئمةمسؤولیة المدقق الخارجي تتمثل في مراعاة مدى : مسؤولیة المدقق . ب

ب تتطلوالتي  ،االستمرار علىر لعدم التأكد بخصوص قدرة المنشأة هناك مظاهودراسة ما إذا كان  ،المالیة إعداد القوائم

أثناء قیام المدقق بالحصول على فهم للمنشأة محل التدقیق یمكنه تحدید ما إذا . عنها في التقاریر المالیة اإلفصاح أن یتم

ذا ما تم تحدید مثل هذه وإ مرار، ى االستعلشكًا جوهریًا في قدرة المنشأة  كان هناك ظروف أو أحداث یمكن أن تثیر

من أجل جمع أدلة كافیة و مناسبة إلزالة الشك أو  القیام بتنفیذ إجراءات تدقیق إضافیة لى المدققالظروف واألحداث فع

  .إثباته حول اإلستمراریة

ا كانت ستؤدي إلى ومن اإلجراءات التي یتعین على المدقق القیام بها للتحقق من مدى معقولیة خطط اإلدارة ، وفیما إذ 

  : تحسین مستوى القدرة على االستمراریة، نجد ما یلي

  مراجعة شروط اتفاقیات القروض للتحقق من مدى مالئمتها؛ -

  تحلیل التدفقات النقدیة والربحیة وأیة تنبؤات أخرى ومناقشة ذلك مع اإلدارة؛ -

  تحلیل و مناقشة البیانات المالیة المرحلیة األخیرة؛ -
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  محاضر اجتماعات الجمعیة العامة ومجلس اإلدارة، خاصة فیما یتعلق بالصعوبات المالیة؛قراءة  -

  اإلستفسار لدى محامي المنشأة حول وجود قضایا و حقوق ومدى معقولیة تقییم اإلدارة لنتائجها المحتملة؛ -

  .إلخ...مراجعة األحداث الالحقة التي یمكن أن تؤدي إلى تحسین الوضع أو تراجعه -

  : االنعكاسات على تقریر المدقق. 4.5

  :توجد ثالث حاالت محتملة 

  إذا تم إعداد القوائم المالیة باستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ولكن وبحسب حكم المدقق، یعد استخدام

رأیًا  اإلدارة ألساس االستمراریة في المحاسبة في إعداد القوائم المالیة غیر مناسب، فیجب على المدقق إبداء

 .معارضاً 

 رأي غیر معدل،  إبداء لقوائم المالیة، فیجب على المدققإذا تم إجراء إفصاح كاٍف عن عدم التأكد الجوهري في ا

 عدم التأكد الجوهري ذات العالقة باالستمراریة"ویجب أن یتضمن تقریر المراجع قسمًا منفصًال تحت عنوان 

المالیة، وكذا بیان أن تلك األحداث أو الظروف تشیر إلى وجود عدم تأكد  بالقوائم مرفق إلیضاح االنتباه للفت

جوهري قد یلقي شكًا كبیرًا بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وأن رأي المدقق لن یكون معدًال فیما 

 .یتعلق بهذا األمر

 إبداء رأي المدقق عندئذ یة، یجب على إذا لم یتم إجراء إفصاح كاٍف عن عدم التأكد الجوهري في القوائم المال

في قسم أساس الرأي  ، حیث یبین705طبقا للمعیار رقم  –كلما كان ذلك مناسباً -متحفظ، أو رأي معارض 

كبیرًا بشأن قدرة المنشأة  أن عدم التأكد الجوهري الموجود قد یلقي شكاً التدقیق  في تقریر )المعارض(المتحفظ 

 .ائم المالیة لم تفصح بشكٍل كاٍف عن هذا األمرالقو  ، كما أناالستمرارعلى 

 :(Déclarations écrites) اإلقرارات الخطیة - ISA 580المعیار .  6

 من أو/و من اإلدارة، خطیة إقرارات على الحصول في المدقق مسؤولیات ISA 580 الدولي التدقیق معیار یتناول

المالیة، كما یوضح اإلجراءات التي یجب تطبیقها عند تقییم و توثیق  البیانات تدقیق عملیة في بالحوكمة المكلفین أولئك

  .و اإلجراء المتخذ في حالة رفض اإلدارة تقدیم هذه اإلقرارات هذه اإلقرارات
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  :  و أنواعها طبیعة اإلقرارات الخطیة. 1.6

 البیانات بتدقیق فیما یتعلق المدقق یحتاجها ضروریة معلوماتالتدقیق، وهي  أدلة من نوع الخطیة راراتاإلق وتعتبر

أو (اإلفرار الخطي بأنه بیان كتابي ISA 580 عرف المعیار. المصادقات الخارجیة تشبه تقنیةهي و  .للمنشأة المالیة

وال تشمل اإلقرارات . من قبل اإلدارة یقدم إلى المدقق  لیصادق على مسائل معینة أو لدعم أدلة تدقیق أخرى) خطي

ویجب أن تكون اإلقرارات  .السیاق البیانات المالیة أو اإلثباتات علیها أو الدفاتر والسجالت المساندةالخطیة في هذا 

  .الخطیة لكافة البیانات المالیة والفترات المشار إلیها في تقریر المدقق

  : هناك نوعان من اإلقرارات الخطیة 

 تعترف  ق إقرارات خطیة من اإلدارة التيینبغي أن یطلب المدق :اإلقرارات الخطیة حول مسؤولیة اإلدارة

بمسؤولیتها عن إعداد عن إعداد البیانات المالیة وعرضها بصورة عادلة وفقا إلطار إعداد التقاریر المالیة 

 بكافة لمدقق بتزوید قامت إقرار خطي بأنها تقدیم اإلدارة من المدقق یشمل هذا النوع أیضا طلبو . المطبق

 كافة تسجیل تم أنه، و بالتدقیق التكلیف شروط في متفق علیه هو كما الوصول وبوسیلة العالقة ذات المعلومات

 .  المالیة البیانات في واردة وأنها المعامالت،

 على الحصول الضروري من أنه المطلوبة، اإلقرارات إلى إضافة المدقق، قرر إذا :اإلقرارات الخطیة األخرى 

 كأن یطلب المدقق إقرار خطيالمالیة،   بالبیانات العالقة ذات األخرى التدقیق أدلة لدعم أكثر أو خطي إقرار

 . ما إذا كان إختیار وتطبیق السیاسات المحاسبیة مالئمفی

 : تدقیق كأدلة الخطیة راراتاإلق. 2.6

 تقم لم أو الخطیة المطلوبة اإلقرارات بتعدیل اإلدارة قامت واذا ق،التدقی ألدلة هاما مصدرا الخطیة اإلقرارات تعتبر  

 اإلقرار الخطي، طلب فإن ذلك، إلى أكثر، إضافة أو هامة مسألة وجود احتمالیة إلى المدقق تنبه أن فیمكن بتقدیمها،

 وبالتالي دقة، أكثر بشكل المسائل هذه في التفكیر إلى اإلدارة أن یدفع یمكن الحاالت من العدید في الشفهي، ولیس

وفي حال كون هذه اإلقرارات الخطیة تتعلق بأمور هامة للمعلومات المالیة، فإن المدقق سوف . اإلقرارات جودة تحسین

  : یحتاج إلى 

 طلب أدلة إثبات معززة من مصادر داخل و خارج المنشأة؛ 
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تقییم فیما إذا كانت اإلقرارات المقدمة من اإلدارة معقولة وتتوافق مع أدلة اإلثبات األخرى التي تم  

 ؛، وال تتناقض معهاالحصول علیها

  .دراسة إن كان األشخاص الذین قدموا هذه اإلقرارات الخطیة ملمین باألمور التفصیلیة 

ال یمكن أن تكون اإلقرارات الخطیة بدیال عن أدلة اإلثبات األخرى، التي یتوقع المدقق بأنه من الممكن توفرها بشكل    

. ةتكلفة أصل معین ال یمكن أن یكون بدیال عن دلیل اإلثبات لمثل هذه التكلفمعقول، فمثال إقرارات اإلدارة بخصوص 

أو من المحتمل أن یكون له  ،المدقق الحصول على أدلة إثبات كافیة ومالئمة  تتعلق بأمر له استطاعةفي حالة عدم و 

لنطاق التدقیق ) تضییقا( دیداتأثیر جوهري على البیانات المالیة، رغم إمكانیة الحصول علیها عادة، فإن ذلك یشكل تح

أما إذا كانت األدلة غیر متوفرة فیمكن للمدقق قبول إقرارات اإلدارة كدلیل  .حتى لو استلم المدقق إقرارا خطیا من اإلدارة

  .فعلى سبیل المثال نیة اإلدارة في اعتبار األوراق المالیة استثمارات معدة للبیع أو للمتاجرة، اإلثبات عن ذلك

 :الخطیة المطلوبة راراتاإلقاإلجراءات المتخذة في حالة رفض اإلدارة تقدیم . 3.6

فإن ذلك سیشكل تحدیدا لنطاق ، تعتبر ضروریة إقرار أو أكثر من اإلقرارات الخطیة المطلوبة في حال رفض اإلدارة تقدیم

عادة تقییم نزاهة اإلدارة و قق مناقشة المسألة مع اإلدارة، و التدقیق، فعلى المد تقییم أثر ذلك على موثوقیة اإلقرارات إ

أن یبدي رأیا متحفظا تقریره أو یمتنع عن إبداء وفقا لمعیار التدقیق الدولي و  الشفهیة أو الخطیة وأدلة التدقیق بشكل عام؛

 . 750رقم 
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  آخرین عمل من االستفادة معاییر: الخامس المحور

اإلرشادات ثة معاییر، والتي توضح القواعد و ، وعددها ثال699-600: الترقیمتتكون هذه المجموعة من المعاییر ذات    

سنركز  .المدقق الداخلي و الخبراء، عند استخدامه لعملهم واإلستعانة بهممل المدقق مع المدققین اآلخرین و التي تحكم تعا

الخارجي عند تدقیق القوائم المالیة المهام المعیاریة للمدقق في هذا المحور على معیارین فقط الرتباطها بشكل وثیق ب

  .التاریخیة

  الداخلیین ینالمدقق عمل استخدام:  ISA 610المعیار .1

 وظیفة المنشأة لدى یكون عندما الداخلیین ینالمدقق بعمل العالقة ذات الخارجي المدقق مسؤولیات المعیار هذا یتناول  

عند الطلب من المدققین  وكذا ؛للحصول على أدلة التدقیق لداخلياستخدام عمل وظیفة التدقیق اویشمل  ،الداخلي للتدقیق

  . المدقق الخارجي ساعدة مباشرة تحت توجیه و إشرافالداخلیین تقدیم م

  : شروط استخدام عمل المدققین الداخلیین من طرف المدقق الخارجي .1.1

لتقییم  قسم في المنشأة یؤدي نشاطات التأكید واالستشارات المصممة التدقیق الداخلي بأنه  610ISAیعرف المعیار   

دارة المخاطر والرقابة وهو تعریف یتفق من حیث أهداف التدقیق . الداخلیة وتعزیز فاعلیة عملیات حوكمة المنشأة وإ

)األمریكیةمعهد دولي موجود بالوالیات المتحدة (الداخلي مع التعریف المقدم من طرف معهد التدقیق الداخلي
إال أن هذا األخیر یصف التدقیق الداخلي في التعریف المقدم بأنه نشاط مستقل، أي لیس بالضرورة أن  ؛1999سنة 1

اإلقتضاء أو عند ) لجنة التدقیقمجلس اإلدارة و (خلي یحدد من قبل هیئات الحوكمة إن دور التدقیق الدا .یكون وظیفة

دافه عن أهداف التدقیق الخارجي الذي یتم تعیینه من أجل تقدیم تقریر بشكل اإلدارة العلیا للمنشأة، حیث تختلف أه

مستقل حول المعلومات المالیة للمنشأة، أي أن الهدف األساسي للمدقق الخارجي هو تقدیم تأكید بخصوص خلو 

تتباین أهداف التدقیق الداخلي كذلك من منشأة إلى أخرى حسب ظروف و . لمالیة من التحریفات الجوهریةالمعلومات ا

دارة تلك المنشأة ومع ذلك هناك تشابه في الكثیر من األمور مثل الوسائل المستخدمة لتحقیق الهدف، كما أن . نشاط وإ

ومدى و توقیت المدقق الداخلي في تحدید طبیعة  أعمالاستفادة المدقق الخارجي من إمكانیة هناك تكامل من حیث 

  .إجراءات التدقیق
                                                             
1 The Institute of Internal Auditors, Definition of Internal Auditing ,  At web side: 
www.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/About-Internal-Auditing.aspx 

http://www.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/About-Internal-Auditing.aspx
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الستفادة المدقق الخارجي من عمل المدققین الداخلیین  12و  11في الفقرتین  610یشترط المعیار الدولي للتدقیق رقم 

  :الشروط التالیة

 ؛ الخارجي مسؤولیات وأنشطة الوظیفة ذات صلة بعملیة التدقیق أن تكون 

  موضوعیة و  استقاللیة ال تدعم لعالقةاالوضع التنظیمي لقسم التدقیق الداخلي والسیاسات واإلجراءات ذات

 ؛المدققین الداخلیین

 المهني المناسب لدى المدققین،  بكفاءة مناسبة، من حیث توفر التأهیلیتمتع الداخلي  التدقیق إذا كان قسم

 مدى بذل العنایة المهنیة الالزمة؛و 

  الجودة رقابة ذلك في بما ومنضبطا، مامنظ  منهجا یطبّق الداخلي التدقیق قسم كان إذا. 

  كانت االستنتاجات التي تم التوصل إلیها مالئمة في ظل الظروف، وكانت أي تقاریر تم إعدادها من قبل إذا

 المدققین الداخلیین منسجمة مع نتائج العمل المنجز؛

لإلشارة، ال یوجد في هذا المعیار ما یلزم المدقق الخارجي االعتماد على عمل وظیفة التدقیق الداخلي لتعدیل طبیعة    

أو تقلیل نطاق إجراءات التدقیق التي ینبغي تأدیتها بشكل مباشر  ،أو توقیت إجراءات التدقیق التي سیقوم بتنفیذها بنفسه

د و . راتیجیة تدقیق شاملةر وضع إستمن قبله؛ إذ یبقى للمدقق قرا منع المدقق الخارجي أو یقیّ ُ في بعض المجاالت، قد ی

إلى حد ما بموجب قانون أو نظام من استخدام عمل قسم التدقیق الداخلي أو استخدام المدققین الداخلیین لتقدیم المساعدة 

إال أن  .عملیة تدقیق المعلومات المالیةالمباشرة، فمعاییر التدقیق الدولیة ال تُبطل القوانین أو األنظمة التي تحكم 

 تقتضي أن یقوم المدقق الخارجي بأخذ معرفة أولیة عن الوظیفة في سیاق تنفیذ إجراءات ISA 315المعیار متطلبات 

  .األدلةتقییم مدى إمكانیة االعتماد على عمل وظیفة التدقیق الداخلي لجمع فهم نظام الرقابة الداخلیة و 

  الداخلي التدقیق قسم عمل إستخدام. 2.1

 له المخطط االستخدام مناقشة الداخلي، التدقیق قسم عمل الستخدام یخطط كان حال في الخارجي، المدقق على ینبغي  

 المتعلقة الداخلي التدقیق قسم تقاریر قراءة الخارجي المدقق على المختلفة؛ كما ینبغي نشاطاتهم لتنسیق كأساسالقسم  مع

إن وجود تدقیق  .العالقة ذات النتائج إلى باإلضافة بأدائها قام التي التدقیق إجراءات ونطاق طبیعة لفهم القسم بعمل

اإلجراءات المنجزة من قبل المدقق الخارجي واختصارها، ولكنها  تمح عادة بإجراء تعدیل في طبیعة وتوقیسال یداخلي فّع 
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قد  وبعد مراعاته ألعمال التدقیق الداخلي ن المدقق الخارجي في بعض الحاالت،إلى إلغائها كلیة، ومع ذلك فإال تؤدي 

   .للتدقیق الداخلي على إجراءات التدقیق الخارجي )بتقلیصها( یقرر بأنه ال یوجد تأثیر

  : المباشرة المساعدة لتقدیم الداخلیین المدققین استخدام. 3.1.

هو استخدام المدققین الداخلیین لتأدیة  ISA 610 المدققین الداخلیین حسب المعیار بتقدیم المساعدة المباشرة من یقصد

شراف و مراجعة المدقق الخارجي إجراءات التدقیق تحت  بموجب محظورا لیس، وذلك في حالة كون هذه الطلب توجیه وإ

 علیههذا ال یعف المدقق الخارجي من مسؤولیة العمل الذي قام به المدققون الداخلیون، لذا یجب و  .األنظمة أو القوانین

  .وضع وتنفیذ إجراءات تدقیق للتحقق الحقا من أدلة التدقیق األساسیة لبعض العمل الذي ینجزه المدققون الداخلیون

 أن ینبغي التدقیق، عملیة في المباشرة المساعدة لتقدیم الداخلیین المدققین الستخدام یخطط الخارجي المدقق كانإذا    

م ، المساعدة هذه مونسیقدّ  الذین الداخلیین المدققین كفاءة ومستوى الموضوعیة تهدیدات وأهمیة وجود الخارجي المدقق یقیّ

كذا إلتزام هؤالء المدققین بالحفاظ على سریة شأة على الطلب، و مسؤولي المنمن موافقة المدققین الداخلیین و  وأن یتأكد

 المباشرة المساعدة لتقدیم داخلي ال یمكن للمدقق الخارجي استخدام مدققو . مسائل محددة حسب تعلیمات المدقق الخارجي

 العمل إلنجاز الكافیة الكفاءة إلى یفتقر الداخلي المدقق كانأو  الداخلي؛ المدقق لموضوعیة هامة تهدیدات جدتوُ  إذا

لكن ما هي طبیعة األعمال التي یمكن للمدقق الخارجي أن یوكلها للمدقق الداخلي كمساعدة مباشرة من هذا  .المقترح

  األخیر؟

ن المدقق الخارجي ال یمكنه استخدام المدققین الداخلیین لتقدیم المساعدة ، أ30في فقرته رقم  ISA 610المعیار لقد أكد 

  : التيالمباشرة لتأدیة اإلجراءات 

 تنطوي على أحكام هامة في التدقیق؛ 

  مة أعلى من األخطاء الجوهریة حیث تكون األحكام الالزمة في تأدیة إجراءات التدقیق ذات ترتبط بمخاطر مقیّ

 الصلة أو تقییم أدلة التدقیق التي تم جمعها هي أحكام غیر محدودة؛

 م إبالغه، أو سیتم إبالغه، إلى اإلدارة أو أولئك ترتبط بالعمل الذي یشارك فیه المدققون الداخلیون والذي ت

 المكلفین بالحوكمة بواسطة قسم التدقیق الداخلي؛
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  ترتبط بالقرارات التي یتخذها المدقق الخارجي وفقا لهذا المعیار فیما یخص قسم التدقیق الداخلي واستخدام عمله

  .أو المساعدة المباشرة

  *قـمدقخبیر الاستخدام عمل :  620ISAالمعیار  .2

(Utilisation par l'auditeur des travaux d'un expert de son choix) 

التدقیق،  فرد أو منظمة في مجال خبرة بخالف المحاسبة أو ذات العالقة بعمل المدققیتناول هذا المعیار مسؤولیات   

ُستخدم هذا العمل لمساعدة المدقق في أو (، بشرط عدم وجوده التدقیق المناسبةالحصول على ما یكفي من أدلة  عندما ی

لمساعدتها في إعداد القوائم ) أو بها(ل التدقیق به مح ضمن فریق اإلرتباط، وكذا عدم استعانة إدارة المنشأة) وجودها

  .)خبیر اإلدارة(  المالیة

 :ومجاالت الخبرة مدققالالحاجة لخبیر . 1.2.

المحاسبة أو التدقیق مطلوبة للحصول على أدلة تدقیق مناسبة كافیة، یجب عندما تكون الخبرة في مجال آخر غیر   

أو موظفا، أو  ،، الذي یمكن أن یكون إما مدققا داخلیا خبیراعلى المدقق تحدید ما إذا كان ینبغي استخدام عمل الخبیر

كما  .الموضوعیة الالزمة ألهداف المدققوعلى المدقق أن یتأكد من أن الخبیر یتمتع بالكفاءة والمقدرة و . خارجیاً خبیرا 

  ).رأي غیر نظیف( عدل للمدقق على المدقق اإلشارة في تقریر التدقیق إلى عمل الخبیر لفهم سبب الرأي المُ  یجب

 :ما یلي قد تشمل الخبرة في مجال آخر غیر المحاسبة أو التدقیق الخبرة ذات الصلة

تقییم األدوات المالیة المعقدة، واألراضي والمباني، ومرافق اإلنتاج، المجوهرات واألعمال الفنیة والتحف • 

 واألصول التي قد تنخفض قیمتها؛ ،مزیج األعمالو واألصول غیر الملموسة والموجودات المكتسبة، 

 فع ؛كتواریة لاللتزامات المتعلقة بعقود التأمین أو خطط المنااإلالحسابات • 

 تقدیر احتیاطیات النفط والغاز؛• 

 تقییم االلتزامات البیئیة وكذلك تكالیف العالج؛• 

 تفسیر العقود والنصوص القانونیة أو التنظیمیة؛• 

                                                             
ال یكون عضوا في عین به مدقق الحسابات في مهمته و للداللة على الخبیر الذي یست" خبیر المدقق"یستعمل المعیار الدولي للتدقیق تسمیة   *

  .الذي تستعین به اإلدارة إلعداد القوائم المالیة" خبیر اإلدارة"التدقیق أو اإلرتباط، و یقابل هذه التسمیة  فریق 
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  .تحلیل المواقف الضریبیة المعقدة أو غیر العادیة• 

  :اإلتفاق مع خبیر المدقق .2.2

 : خبیرالعلى األمور التالیة مع  - كتابًة عندما یكون ذلك مناسبًا  -أن یوافق المدقق یجب على 

 طبیعة ونطاق وأهداف عمل الخبیر؛ 

 األدوار والمسؤولیات المنوطة بالمدقق وهذا الخبیر؛ 

  طبیعة وتوقیت ومدى االتصال بین المدقق وهذا الخبیر، بما في ذلك شكل أي تقریر سیتم تقدیمه من قبل هذا

 ر؛الخبی

  لخبیر لمالحظة متطلبات السریةاحاجة.  

 :المدققیم مدى كفایة عمل خبیر تقی .3.2

   :حیثخبیر ألغراض التدقیق من المدى كفایة عمل  المدقق تقییمیجب على  

 . األخرى التدقیقمالئمة ومعقولیة نتائج أو استنتاجات الخبیر، ومدى اتساقها مع أدلة  

 . مدى مالئمة اإلفتراضات والطرق المهمة المستخدمة في عمل الخبیر في ظل الظروف 

  .واكتمال ودقة هذه البیانات األصلیة المهمة المستخدمة في عمل الخبیر مالئمةمدى  
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صدار التدقیق استنتاجات معاییر :السادس المحور   التقاریر وإ

الدولیة من خمسة معاییر تتناول شكل و محتوى تقریر المدقق المستقل،  تتكون هذه المجموعة من معاییر التدقیق   

كیف و متى یتم تعدیل رأي المدقق، كما تحدد هذه المجموعة من المعاییر مسؤولیة المدقق اتجاه كال من المعلومات 

غوجیة بحتة، فإننا سنكتفي ولدواعي بیدا. المقارنة و المعلومات األخرى في المستندات التي تحتوي على قوائم مالیة مدققة

 :بعنوان ISA 705المعیار ، و تكوین الرأي والتقریر عن القوائم المالیة: بعنوان  700ISAبتقدیم كل من المعیار 

 المتعلقة عامةالرشادات اإلو ساسیة األقواعد في فهم ال ، ألهمیتهما"التعدیالت على الرأي الوارد في تقریر المدقق المستقل"

  .معدلاء رأي مهني غیر الظروف التي تستدعي إبدو كذا الحاالت و  ،بالبیانات المالیة الخاصبالرأي المهني للمدقق 

  المالیة القوائم عن والتقریر الرأي تكوین:  700ISAالمعیار  .1

 المدقق تقریر ومحتوى شكل أیضاً  ویتناول، المالیة القوائم في رأي تكوین عن المدقق مسؤولیة المعیار هذا یتناول  

صدر تهدف متطلبات هذا المعیار إلى إیجاد توازن مناسب بین الحاجة إلى االتساق  .المالیة القوائم تدقیقل كنتیجة المُ

من خالل جعل  ،المدققعلى المستوى العالمي، وبین الحاجة إلى زیادة قیمة تقریر  المدققوالقابلیة للمقارنة في تقریر 

 ، إال أنه یدرك الحاجة إلىالمدققویعزز هذا المعیار االتساق في تقریر . للمستخدمین مالئمةالمعلومات الواردة فیه أكثر 

  . المرونة الحتواء الظروف الخاصة لدول بعینها

  :المالیة القوائم بعدالةالمدقق  رأي مفهوم .1.1

الرأي حول عدالة عرض القوائم المالیة وتمثیلها نتائج المنشأة ومركزها إن الهدف النهائي لعملیة التدقیق هو إبداء   

المالي  التقریر إلطار طبقاً  الجوهریة، الجوانب جمیع من المالي و التدفقات النقدیة؛ بمعنى آخر أن القوائم المالیة ُأعدت

ر عنه في صورة تقریر تتحدد بحدود ما جاء في رأیه، الذي عبّ  الشأنطبق؛ وعلیه فإن مسؤولیة المدقق في هذا الم

  .التدقیق

ا إذا كانت القوائم كان قد حصل على تأكید معقول، عمّ  أن یستنتج ما إذافي سبیل تكوین رأیه المهني یجب على المدقق  

 :على تقییمه لما یليهذا االستنتاج یبني المدقق ، و خالیة من تحریٍف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ المالیة ككل

  المناسبة؛ التدقیقتم الحصول على ما یكفي من أدلة  ما إذا كان قد 

د جوهریة، بمفردها أو في ما إذا كانت   ؛مجموعها التحریفات غیر المصححة تُعَ
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 .طبقالم المالي التقریر إطار لمتطلبات طبقاً  الجوهریة، جمیع الجوانب من معدة، المالیة القوائم كانت إذا ما 

 ذلك في بما للمنشأة، المحاسبیة النوعیة للممارسات الجوانب الحسبان في األخذ التقویم هذا یتضمن أن ویجب

 اإلدارة؛ أحكام في المحتمل التحیز على المؤشرات

طبقة المختارة المحاسبیة المهمة السیاسات عن كافٍ  بشكل تُفصح المالیة كانت القوائم إذا ما   ؛والمُ

د والمطبقة المختارة المحاسبیة السیاسات   ؛مناسبة وأنها طبق،الم المالي إطار التقریر مع متسقة تُعَ

د اإلدارة أجرتها التي المحاسبیة التقدیرات   ؛معقولة تُعَ

 ؛للفهم وقابلة للمقارنة، وقابلة بها، ویمكن الوثوق مالئمة، المالیة القوائم في المعروضة المعلومات 

 المهمة واألحداث المعامالت تأثیر فهم من المستخدمین المعنیین لتمكین كافیة إفصاحات توفر المالیة القوائم 

 المالیة؛ القوائم في الواردة على المعلومات

د مالیة، قائمة عنوان كل ذلك في بما المالیة، القوائم في المستخدمة المصطلحات    .مناسبة تُعَ

یخص رأي المدقق وفق هذا المعیار المعلومات المالیة ذات الغرض العام، التي یتم إعدادها وفقا إلطار التقریر المالي 

بمعنى أنه إطار لإلبالغ المالي یهدف إلى تلبیة اإلحتیاجات العامة من المعلومات المالیة لشریحة ذي الغرض العام، 

  :ویمكن أن یكون هذا اإلطارواسعة من مستخدمي المعلومات المالیة؛ 

 ور أخرى كذا ضرروة قیام اإلدارة باإلفصاح عن أمذا اإلطار اإللتزام بمتطلباته، و یتطلب ه: إطار عرض عادل

في الخروج عن بعض متطلبات اإلطار من  -عند الضرورة-یعترف بحق اإلدارة غیر مذكورة في اإلطار، و 

 أو أجل تحقیق العرض العادل للمعلومات المالیة؛

  وهو إطار لإلبالغ المالي الذي یتطلب اإللتزام بمتطلباته فقط: إطار إلتزام. 

 :في الحسبان األخذ العادل العرض تحقق المالیة القوائم كانت إذا ما المدققیم یتق یتضمن  

 ومحتواها وهیكلها المالیة للقوائم الشامل العرض. 

 التي واألحداث المعامالت عن تعبر العالقة ذات اإلیضاحات ذلك في بما المالیة، القوائم كانت إذا ما 

 ؛العادل تحقق العرض بطریقة تمثلها
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 قالمطب المالي التقریر إطار كاٍف  بشكلٍ  تصف المالیة، القوائم كانت إذا ما یمتقی.  

 :الرأي شكل .2.1

بدي أن المدقق على یجب   ُ  طبقاً  الجوهریة، الجوانب جمیع من معدة المالیة یستنتج أن القوائم عندما معدَّال، غیر اً  رأي ی

 :إذا تقریره في الرأي تعدیل علیه یجبو  .طبقالم المالي التقریر إلطار

 تحریفٍ  من خالیة لیست ككل المالیة القوائم أن الحصول علیها، تم التي التدقیق أدلة إلى استناداً  المدقق استنتج 

 جوهري؛

 المالیة القوائم أن الستنتاج المناسبة، التدقیقأدلة  من یكفي ما على الحصول على قادرٍ  غیر المدقق أو كان 

 جوهري، من تحریٍف  خالیة ككل

 المدقق على فیجب العادل، العرض ال تحقق عادل عرض إطار لمتطلبات طبقاً  المعدة المالیة القوائم كانت إذا  

 حل بها تم التي والكیفیة المالي المنطبق، التقریر إطار متطلبات على اعتماداً  - علیه ویجب مع اإلدارة، األمر مناقشة

  .705ISA معیارلل طبقاً  المدقق تقریر في الرأي تعدیل الضروري من كان إذا ما تحدید - األمر

د عندما     تحقق المالیة القوائم كانت إذا ما تقویم المدقق من بامطلو  یكون ال التزام، إلطار طبقاً  المالیة القوائم تُعَ

 علیه فیجب مضللة، القوائم المالیة تلك أن المدقق استنتج إذا للغایة، نادرة ظروف وفي ومع ذلك،؛ العادل العرض

 األمر اإلبالغ عن ینبغي كان إذا ما تحدید - األمر حل كیفیة على اعتماداً  -علیه ویجب ،اإلدارة مع األمر مناقشة

 ؛ذلك یتم وكیف تقریره، في

  : لعدّ غیر المُ  المدقق تقریر مكونات .3.1

 إلى أن اإلتساق في تقریر المدقق عندما یتم إجراء عملیة التدقیق وفقا لمعاییر التدقیق ISA 700یشیر المعیار  

، وذلك بجعل عملیات التدقیق التي یتم أداؤها وفق معاییر یزید من المصداقیة في السوق العالمي التأكید الدولیةو 

تحدید الحاالت غیر العادیة عند أنه یساعد في زیادة فهم القارئ و معترف بها عالمیا أكثر سهولة في التحدید؛ كما 

ر مجلس معاییر التدقی لیتضمن  ،700التأكید الدولیة محتوى معیار التدقیق الدولي رقم ق و حدوثها، ولذلك فقد طوّ

الدولیة والتي نوردها  التدقیق لمعاییر طبقاً  بها القیام تم تدقیق عملیات عنالمكتوب  المدقق بتقریر المتطلبات الخاصة

  : فیما یلي
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 على سبیل المثال المستقل المدقق تقریر أنه إلى بوضوح یشیر عنواناً  المدقق لتقریر یكون أن یجب :العنوان ،

یؤكد أن المدقق حقّق جمیع المتطلبات األخالقیة المناسبة الخاصة باإلستقاللیة، ولذلك  "تقریر المدقق المستقل"

 ؛فهو یمیز تقریر المدقق المستقل عن التقاریر التي یصدرها اآلخرون

 حول  المدقق تقریر سیوجه من إلى االرتباط شروط أووطني   نظامقانون أو  یحدد عادة ما: المرسل إلیه

ً  المدقق تقریر ویوجه المالیة ذات الغرض العام؛ المعلومات  وغالباً  لهم، التقریر إعداد تم الذین أولئك إلى عادة

 ؛المالیة تهاابیان تدقیق یتم التي المنشأة في بالحوكمة المكلفین أو المساهمین إلى إما

 یجب أن تحدد الفقرة التمهیدیة في تقریر المدقق المنشأة التي تم تدقیق بیاناتها المالیة، ویجب : الفقرة التمهیدیة

 المالیة القوائم راجع قد المدقق أن على هذه الفقرة نصكما یجب أن ت. المالیة المعلوماتأن تبین أنه تم تدقیق 

وأیة  ،المهمة بالسیاسات المحاسبیة ملخصالمالیة، و  القوائم مع المرفقة للمنشأة، بما في ذلك اإلیضاحات

 بأن علم على المدقق یكون عندما .المالیة المعلوماتال یتجزأ من  معلومات إضافیة أخرى التي تعتبر جزءً 

 في المدقق یأخذ فقد السنوي، التقریر مثل أخرى، معلومات على تحتوي وثیقة في ستُضمن التدقیق المالیة القوائم

 ،التدقیق المالیة القوائم فیها ُعرضت التي الصفحات أرقام تحدید -بذلك یسمح العرض شكل كان إذا -الحسبان

 ؛المدقق تقریر بها یتعلق التي المالیة المعلومات تحدید في المستخدمین یساعد وهذا من شأنه أن

  أعضاء مجلس  قد یشمل( یجب أن یبین رأي المدقق أن اإلدارة: المالیة المعلوماتمسؤولیة اإلدارة عن فقرة

مسؤولة عن اإلعداد و العرض العادل للبیانات المالیة وفقا إلطار إعداد التقاریر المالیة المطبق،  )اإلدارة أیضا

  :وأن هذه المسؤولیة تشمل ما یلي

تصمیم و تنفیذ والمحافظة على الرقابة الداخلیة الخاصة باإلعداد والعرض العادل للبیانات المالیة  

 طاء الجوهریة سواء بسبب الغش أو الخطأ؛الخالیة من األخ

 تطبیق السیاسات المحاسبیة الهامة؛اختیار و  

 .عمل  تقدیرات محاسبیة معقولة في ظل الظروف 

  یجب أن یبین  .المدقق مسؤولیة" عنوان تحت قسم على المدقق تقریر یحتوي أن ینبغي : مسؤولیة المدققفقرة

  :تقریر المدقق أن مسؤولیة المدقق ما یلي
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المالیة بناء على التدقیق من أجل مقارنته مع مسؤولیات اإلدارة الخاصة  المعلوماتإبداء رأي حول  

 بإعداد وعرض العادل للبیانات المالیة؛

أنه تم إجراء التدقیق وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة، وأن هذه المعاییر تتطلب أن یمتثل المدقق  

، وأن على المدقق تخطیط و أداء التدقیق للحصول على للمتطلبات األخالقیة خصوصا اإلستقاللیة

 . المالیة خالیة من األخطاء الجوهریة المعلوماتتأكید معقول بشأن ما إذا كانت 

 امتثاله لمتطلبات حال في التدقیق الدولیة لمعاییر طبقاً  به القیام تم قد التدقیق بأن یتم اإلشارة  

. التدقیق ذات العالقة بعملیة الدولیة األخرى التدقیق معاییر وكافة 200الدولي رقم  التدقیق معیار

 .نظام معمول به في البلد أو أو كانت عملیة التدقیق المنفذة وفقا لقانون

  700معیار اللقد حدد : المدقق رأيفقرة ISA  الشروط التي ینبغي توفرها إلعطاء تقریر معیاري نظیف، وهو

عادلة أو تظهر بعدالة من جمیع ومات المالیة تعطي صورة حقیقیة و المعلالتقریر الذي یبین فیه المدقق أن 

یجب أن یبین تقریر  .النواحي المادیة بدون أن یكون هناك أي نوع من التحفظات أو التوضیحات اإلضافیة

 بوضوح رأیه بعدالة اإلفصاح في المعلومات المالیة وأنها تتفق مع المتطلباتفي فقرة إبداء الرأي المدقق 

عدالة من تمثل ب"أو " صادقة وعادلة تمثل بصورة"ویمكن أن یتم استخدام تعبیر آخر عن العدالة مثل . القانونیة

إضافة إلبداء الرأي من قبل المدقق حول الصورة الصادقة والعادلة، قد یحتاج المدقق  ."كافة النواحي الجوهریة

 المجموعة المدقق رأي یغطي. مع القوانین واألنظمة النافذتفق إلى إبداء الرأي فیما إذا كانت القوائم المالیة ت

 العدید حال في المثال، سبیل فعلى ؛طبقالم المالي التقریر إطار بموجب ُعرفت كما المالیة، القوائم من الكاملة

 وقائمة الشامل، الدخل وقائمة المالي، المركز قائمة :المالیة القوائم تتضمن قد العام، الغرض ذات األطر من

 من ملخص عادة تتألف والتي المرفقة، واإلیضاحات النقدیة، التدفقات وقائمة الملكیة، حقوق في التغیرات

 للمعلومات أیضاً  النظر یتم قد الدولبعض  وفي أخرى، توضیحیة ومعلومات المهمة المحاسبیة للسیاسات

 .المالیة القوائم من یتجزأ ال جزء أنها على اإلضافیة

 ؛باسمه أو اسم مكتب التدقیق حسب البلد المدقق تقریر على التوقیع ینبغي: المدقق توقیع 
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 تدقیق أدلة على المدقق فیه حصل الذي التاریخ یسبق المدقق ال لتقریر تاریخ وضع ینبغي: المدقق تقریر تاریخ 

 ؛المالیة المعلومات حول المدقق إلیها رأي لیستند كافیة ومناسبة

 المدقق  افیه ارسیم يالت ةالمنطق يف ائنالك الموقع اسم ىعل دققالم رتقری ويیحت أن ینبغي :المدقق عنوان

 .عمله

معدة وفقا إلطار تقریر مالي للعرض  حول المعلومات المالیة) النظیف(غیر المعدل نموذج لتقریر المدقق وفیما یلي 

  : العادل

  تقریر المدقق المستقل
  )مخاطب مناسب أخرأو أي ..... ( إلى مساهمي شركة

     
،   XXXXدیسمبر 31لقد قمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة للشركة س، والتي تتألف من قائمة المركز المالي كما في 

ذلك التاریخ،  التغیرات في حقوق الملكیة، وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتهیة في قائمةوقائمة الدخل الشامل، و 
 .ملخص للسیاسات المحاسبیة المهمة قة مع القوائم المالیة، بما في ذلكواإلیضاحات المرف

 مسؤولیة اإلدارة المتعلقة بالبیانات المالیة
یقع على عاتق اإلدارة مسؤولیة إعداد هذه البیانات المالیة وعرضیها العادل وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

ي تراها ضروریة للتمكین من إعداد بیانات مالیة خالیة من األخطاء الجوهریة سوا ء كانت ومسؤولیة الرقابیة الداخلیة الت
 .ناجمة عن احتیال أم خطأ

 مسؤولیة المدقق
أجرینا عملیة التدقیق  ولقید. إن مسؤولیتنا هي التعبیر عن أ ري حول هذه البیانات المالیة باالستناد إلى عملیة التدقیق

وتقتضي هذه المعاییر أن نمتثل لمتطلبات السلوك األخالقي وأن نقوم بتخطیط وأداء عملیة . لدولیةوفقا لمعاییر التدقیق ا
وتنطوي عملیة تدقیق ما . حول خلو البیانات المالیة من األخطاء الجوهریة التدقیق من أجل الحصول على تأكید معقول

. الغ واإلفصاحات الواردة في البیانات المالیةالمب على أداء إجراءات معینة من أجل الحصول على أدلة تدقیق حول
وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقییم مخاطر األخطاء الجوهریة في البیانات المالیة سواء 

داد ولدى إجراء تقییمات المخاطر تلكم ینظر المدقق في الرقابة الداخلیة المرتبطة بإع. كانت ناجمة عین إحتیال أم خطأ
البیانات المالیة وعرضیها العادل  من قبل المنشأة من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة في ظل الظروف القائمة، 

كما تتضمن عملیة تدقیق ما تقییم مدى مالئمة . ولیس لهدف التعبیر عین رأي حول فعالیة الرقابیة الداخلیة للمنشأة
التقدیرات المحاسبیة التي أعدتها اإلدارة إلى جانب تقییم العرض الكلي السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة 

  .نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصلنا علیها كافیة ومناسبة لتوفیر أساس لرأي التدقیق الخاص بنا. للبیانات المالیة
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 الرأي
 31شركة س كما في لة المركز المالي لوفي رأینا فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بشكل عادل من كافیة النواحي الهام

أو أي إطار ( ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدیة للسنة المنتهیة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ....دیسمبر 
  ).إلعداد التقریر المالي بهدف العرض العادل

 *تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
األخرى المتعلقة بإعداد  ومحتوى هذا القسم من تقریر المدقق باإلعتماد على طبیعة مسؤولیات المدقق سیختلف شكل

  .التقاریر
 توقیع المدقق

 تاریخ تقریر المدقق
  عنوان المدقق

  

 المستقل المدقق تقریر في الواردالرأي  على التعدیالت:  705ISA معیارال .4
 (Expression d'une opinion modifiée dans le rapport de l'auditeur indépendant) 

  طبقاً  رأي تكوین عند - یستنتج عندما للظروف، مناسب تقریر إصدار بشأن المدقق مسؤولیة المعیار هذا یتناول  

 تقریر شكل یتأثر كیف أیضاً  المعیار هذا ویتناول .ضروریاً  یعد المالیة القوائم في رأیه تعدیل أن -ISA 700معیارلل

بدي عندما ومحتواه، المدقق ُ  .)نظیفرأیا غیر (عدال مُ  رأیاً  المدقق ی

 :المدقق رأي على تعدیل إدخال تستوجب التي الظروف. 1.2

، أن تعدیالت "التعدیالت على الرأي الوارد في تقریر المدقق المستقل"بعنوان  705لقد بین المعیار الدولي للتدقیق رقم 

  : والتي تتعلق بشیئین أساسیین هما ،رأي المدقق متنوعة

  طبیعة المسألة التي دعت إلى التعدیل؛ أي إذا ما كان هناك احتمال وجود تحریف جوهري للبیانات المالیة، أو

 أخطاء على تحتوي أنها یحتمل المالیة المعلوماتومناسبة حول  كافیة تدقیق أدلة على في حال تعذر الحصول

 جوهریة؛

 تأثیر بانتشارقق فیما یتعلق الحكم المهني للمد)Le caractère généralisé des incidences(  التحریف

 ).شمولیة التأثیر( المادي للبیانات المالیة 
                                                             

، و عندئذ متطلبات قانونیة وتنظیمیة أخرىب من المدقق إبداء الرأي عن یستخدم هذا العنوان الفرعي من تقریر المدقق المستقل عندما یطل  *
  " تقریر عن البیانات المالیة" ن فرعي في بدایة التقریر یكون من الضروري وضع عنوا
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   :أنواع اآلراء المعدلة. 2.2

نبغي توفرها إلعطاء عندما ال یتحقق أي شرط من الشروط التي ی المعدلة، اآلراء من أنواع ثالثة المعیار هذا یضع  

أو قد یمتنع المدقق في تقریره عن  ،)أو معاكسا( معارضا و رأیا متحفظا، رأیا، فقد یصدر المدقق أو نظیف تقریر معیاري

   .)حجب الرأي( إبداء الرأي

 :عندما متحفظ رأي إبداء المدقق على یجب : (L’opinion avec réserve)المتحفظ الرأي  . أ

 في أو بمفردها التحریفات أن- المناسبة التدقیق أدلة من یكفي ما على الحصول بعد -یستنتج 

 أو شائعة؛ لیست لكنها المالیة، للقوائم بالنسبة تعد جوهریة مجموعها،

 ولكنه  الرأي، أساس تشكل التي المناسبة التدقیقأدلة  من یكفي ما على الحصول على قادرٍ  غیر یكون

 أن یمكن - وجدت إن - المالیة القوائم علىالمكتشفة  غیر للتحریفات المحتملة التأثیرات أن یستنتج

 .)منتشرة(شائعة لیست لكنها تكون جوهریة،

أو ( معارض رأي إبداء المدقق على یجب: (L’opinion défavorable)  )السلبي(خالف الم الرأي  . ب

 في أو بمفردها التحریفات أن المناسبة، التدقیق أدلة من یكفي ما على الحصول بعد یستنتج، عندما ،)عكسي

 .المالیة القوائم في وشائعة جوهریة تعد مجموعها،

اإلمتناع  یجب على المدقق:  )Impossibilité d’exprimer une opinion(رأيال إبداء عن االمتناع  . ت

 :عندما رأيالإبداء  عن

 ویستنتج الرأي، أساس تشكل التي المناسبة التدقیق أدلة من یكفي ما على الحصول على قادر غیر یكون -

 تكون أن یمكن - وجدت إن – المالیة القوائم على المكتشفة غیر للتحریفات المحتملة التأثیرات أن المدقق

 ؛وشائعة جوهریة

 الحصول من الرغم وعلى - أنه یستنتج - عدم التأكد من متعددة حاالت على تنطوي للغایة نادرة في ظروف -

 غیر من - فردي بشكل التأكد حاالت عدم من حالة بكل یتعلق فیما المناسبة، التدقیق أدلة یكفي من ما على

 الممكن التراكمي التأكد وتأثیرها عدم لحاالت المحتمل التفاعل بسبب المالیة في القوائم رأي تكوین الممكن

  .المالیة القوائم على
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  : عدلةالجدول التالي الحاالت التي تؤدي إلى إبداء كل من هذه اآلراء المُ یلخص 

  

  الذي یؤدي إلى التعدیل طبیعة األمر

الحكم المهني للمدقق حول مدى إنتشار وشمولیة التأثیرات أو 

  التأثیرات المحتملة على البیانات المالیة

  مادي و شامل أو منتشر  مادي ولكن غیر شامل أو غیر منتشر

  )عكسي(رأي مخالف   رأي متحفظ  )جوهریا( البیانات المالیة محرفة مادیا

الحصول على أدلة كافیة عدم التمكن من 

  ومناسبة

  إمتناع عن إبداء الرأي  رأي متحفظ

 

  : عدل شكل تقریر المدقق المُ . 3.2

، مع إضافة فقرة في 700شكل التقریر یكون هو نفس شكل التقریر النظیف المحدد وفقا لمعیار التدقیق الدولي رقم  

؛ كما یقوم المدقق التعدیلتعطي شرحا وافیا حول المسألة التي دعت إلى تأتي مباشرة قبل فقرة الرأي، تقریر المدقق 

في ما یلي نماذج لتقریر المدقق . تقریر المعیاري حسب طبیعة رأیهبتعدیل مضمون و عنوان بعض العناصر في ال

   :المعدل حسب الحالة

  

  

  

  

  

  

  

  :  في حالة الرأي المتحفظ  . أ

  تقریر المدقق المستقل
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  )أو أي مخاطب مناسب أخر..... ( شركةإلى مساهمي 
     
  )في التقریر النظیفالتمهیدیة نفس الفقرة .....( اقمنلقد 
 

 مسؤولیة اإلدارة المتعلقة بالبیانات المالیة
  نفس الفقرة في التقریر النظیف

  

  مسؤولیة المدقق
األدلة التي حصلنا علیها كافیة نعتقد أن " نفس الفقرة في التقریر النظیف، ویضاف إلیها في األخیر عبارة 

  .ومناسبة لتزویدنا بأساس لرأینا المتحفظ

  "أسس التحفظ في الرأي: "تضاف فقرة تبین سبب التحفظ بعنوان
 

 المتحفظ الرأي
وفي رأینا، وباستثناء تأثیر أي تعدیالت قد تكون ضروریة بسبب ما ذكر في فقرة أسس الرأي المتحفظ،  

  .والبقیة بدون تغییر...... فإن القوائم المالیة المرفقة 
  
 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 

  .هذه الفقرة تعتمد على المتطلبات القانونیة والتنظیمیة للبلد
  

 توقیع المدقق
 تاریخ تقریر المدقق

  عنوان المدقق
  

  

  

  ):السلبيأو (  حالة الرأي المخالف  . ب

  المدقق المستقلتقریر 
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  )أو أي مخاطب مناسب أخر..... ( إلى مساهمي شركة
     

  )في التقریر النظیفالتمهیدیة نفس الفقرة .....( القد قمن
 

 مسؤولیة اإلدارة المتعلقة بالبیانات المالیة
  نفس الفقرة في التقریر النظیف

  مسؤولیة المدقق
نعتقد أن األدلة التي حصلنا علیها كافیة " األخیر عبارة نفس الفقرة في التقریر النظیف، ویضاف إلیها في 

  .بة لتزویدنا بأساس لرأینا المعدلومناس

 ")السلبي( لرأي المخالف أسس ا: "حفظ بعنوانتضاف فقرة تبین سبب الت

 المخالف الرأي
المخالف، فإن البیانات المالیة ال تظهر بعدالة  الرأيوبسبب أهمیة األمر الذي تم ذكره في فقرة أسس  ینا،وفي رأ

في التقریر وفق ( طار التقریر المالي المطبقمع إ أو ال تعطي صورة صادقة بما یتفق ،من كافة النواحي المادیة
، أو یقول في رأینا وسبب تأثیر ما تم ذكره في فقرة أسس الرأي المخالف فإن البیانات )إطار للعرض العادل

وذلك في حالة التقریر ( المالي المطبق مع إطار التقریر غیر معدة من جمیع النواحي المادیة بما یتفقالمالیة 
  ). وفق إطار إلتزام معین

  
 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 

  .هذه الفقرة تعتمد على المتطلبات القانونیة والتنظیمیة للبلد
  

 توقیع المدقق
 دققتاریخ تقریر الم
  عنوان المدقق

  

  

  حالة اإلمتناع عن إبداء الرأي  . ث
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  تقریر المدقق المستقل
  )أو أي مخاطب مناسب أخر..... ( إلى مساهمي شركة

     .والبقیة بدون تغییر.... لقد قمنا بتدقیق" بدال من " لقد كلفنا بتدقیق: "تبدأ بعبارة :فقرة المقدمة

 المالیةمسؤولیة اإلدارة المتعلقة بالبیانات 
  نفس الفقرة في التقریر النظیف

   :مسؤولیة المدقق
بناء على تدقیقنا إن مسؤولیتنا هي إبداء رأي حول البیانات المالیة (یكتب فیها فقط تعدل هذه الفقرة ، حیث 

، " أسس اإلمتناع عن إبداء الرأي"و بسبب القضایا التي ذكرت في فقرة . بما یتفق مع معاییر التدقیق الدولیة
  .فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة كافیة ومناسبة لتشكل أساسا إلبداء الرأي

  
 "أسس اإلمتناع عن إبداء الرأي: "بعنوانتضاف فقرة تبین سبب اإلمتناع عن إبداء الرأي، 

  الرأياإلمتناع عن إبداء 
أسس اإلمتناع عن " ر في فقرة نه بسبب أهمیة األمر المذكو إلى الفقرة السابقة و یبین فیها أیشیر فیها المدقق 

، فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة كافیة ومناسبة لنتمكن من إبداء الرأي، وبالتالي فإننا ال "إبداء الرأي
 .نبدي رأیا عن البیانات المالیة

 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
  .والتنظیمیة للبلدهذه الفقرة تعتمد على المتطلبات القانونیة 

 توقیع المدقق
 تاریخ تقریر المدقق

  عنوان المدقق
 

 

 ةــراجعـمــییم و الــتقــئلة للــأس

 الجزء األول  : 
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  : أجب على األسئلة التالیة باختصار

 ما هي مكوناته؟حسب المعاییر الدولیة للتدقیق؟ و ما المقصود بخطر التدقیق  .1

 النظریة للتدقیق؟ما هي المبادئ التي تشكل األسس  .2

عند إعداد  هاستخدامهذا المصطلح عند التدقیق و  معنىما الفرق بین ؟ و "األهمیة النسبیة"صود بمصطلح ما المق .3

 القوائم المالیة؟ 

 ما هو الضرر الذي یصیب القوائم المالیة نتیجة الثغرات الموجودة في نظام الرقابة الداخلیة؟ .4

 الرقابة الداخلیة وتقییمها؟ما الهدف من دراسة المدقق نظام  .5

 ما الفرق بین الرقابة الداخلیة و التدقیق الداخلي؟ .6

 في المعاینة المطبقة في التدقیق؟ المدخل اإلحصائيالمدخل الحكمي و ما هي إیجابیات و سلبیات كل من  .7

 ما هي طبیعة مخاطر المعاینة في التدقیق؟ .8

 اإلحصائیة؟ ما هي العالقة بین اإلختبارات الجوهریة و المعاینة .9

 ما المقصود بكفایة ومالئمة أدلة التدقیق؟ .10

 متى یلجأ المدقق إلى استخدام المصادقات الخارجیة؟ .11

 ضمن تقریر التدقیق؟) األموال الخاصة( هل یجب على المدقق ذكر قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  .12

 مهمة التدقیق؟ما هي األمور التي یجب على المدقق أن یأخذها في الحسبان قبل قبول  .13

 ناقش األسباب التي تجعل المدقق یلجأ إلى استخدام المراجعة التحلیلیة؟ .14

 ؟ و ما هو مضمونها؟)أو التكلیف( ما هو من إعداد رسالة اإلرتباط  .15

 أوراق عمل التدقیق؟ب من یحتفظ .16

 اخلي؟أذكر العوامل التي یجب على المدقق أخذها بعین اإلعتبار قبل اإلعتماد على عمل المدقق الد .17

 ؟)العرض العادل( ما المقصود بعدالة القوائم المالیة  .18

 بین عملیات التدقیق؟ما المقصود بعملیات التأكید ؟ وما الفرق بینها و  .19

 .التأكید المحدودما الفرق بین التأكید المعقول و  .20
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 ما العالقة بینهما؟ر التدقیق و إجراءات التدقیق ؟ و ما هي الفروقات بین معایی .21

طبیعة عمل المنشأة محل التدقیق والصناعة التي من حصول المدقق على درجة معقولة من الفهم ل ما هي الغایة .22

 تنتمي إلیها؟

 كیف یؤثر مستوى األهمیة النسبیة على تقریر المدقق المستقل؟ .23

 هل یمكن اعتبار مخاطر التدقیق المقبول تساوي الصفر؟ ولماذا؟ .24

 تطبیقها؟ متى یتملمقصود باالختبارات التفصیلیة؟ و ما ا .25

 حجم األدلة التي یجمعها المدقق؟ ما مدى تأثیر قوة نظام الرقابة الداخلیة على .26

 ما هو تأثیر توقیت الحصول على أدلة التدقیق على مصداقیة األدلة؟ .27

 ؟)أو التشغیل( قصود بإعادة األداءمما ال .28

 ؟)المدقق القانوني( بین أهمیة تقریر المدقق المستقل  .29

  ؤدي بالمدقق إلى تعدیله رأیه؟ما هي الحاالت التي ت .30

 الجزء الثاني  

  : العبارات التالیةعلى " خطأ "أو " صحیح: "أجب بـ

تتمثل المهمة الرئیسیة للمدقق الخارجي في إبداء الرأي المهني المحاید حول البیانات المالیة للمنشأة التي قام  .1

 .   بإعدادها

 .عن البیانات المالیة للمنشأة عن دقة هذه البیاناتیعبر التأكید المعقول الذي یقدمه المدقق الخارجي  .2

 ).محلیة(تعتبر معاییر التدقیق الدولیة إلزامیة على المدققین الخارجیین و تلغي أیة معاییر وطنیة  .3

  .تعبر معاییر التدقیق عن مستوى األداء المتوقع من المدقق وبالتالي، فهي مرجع لتحدید فجوة أداء المدققین .4

لتزامه بهاتزداد األحكام  .5  . الشخصیة للمدقق موضوعیة بوجود معاییر للتدقیق وإ

لتزام المدقق بها یخدم فئة المساهمین فقط .6  .إن وضع معاییر للتدقیق وإ

  .التدقیق) مهمة(تعالج معاییر التدقیق المتعارف علیها المسائل المرتبطة بتنفیذ عملیة  .7

 .تساعد معاییر التدقیق في تثقیف المجتمع المالي بمسؤولیات المدقق وحدود تدخله  .8
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جراءات التدقیق .9  . ال فرق بین معاییر التدقیق وإ

ومسؤولیات المدقق  یكیة بأنها تركز على تفاصیل صفاتتتمیز معاییر التدقیق الدولیة عن المعاییر األمر  .10

 . القانوني

للمدقق وفقا لمعاییر التدقیق المتعارف علیها بمجرد حصول المدقق على شهادة یتحقق التأهیل العلمي والمهني  .11

 .أكادیمیة في تخصص المحاسبة والتدقیق، و بمتابعة تربص میداني للحصول على االعتماد القانوني لممارسة المهنة

 .یمكن القول أن الموضوعیة هي واحدة من متطلبات تحقق صفة اإلستقاللیة في المدقق .12

 .یتناقض مع مبدأ اإلستقاللیة أن یقوم مدقق الحسابات بتدقیق حسابات مؤسسة یُمسك محاسبتهاال  .13

  . ال یمكن لمدقق الحسابات أن ینسحب من مهمة التدقیق حتى و إن تهددت إستقاللیته أثناء مزاولته لمهمته .14

و اشترطت إدارة المؤسسة  محل حتى ول) محققة(استنادا لمعاییر التدقیق الدولیة، فإن إستقاللیة المدقق متوفرة .15

 .أثناء مهمته..) سجالت، أشخاص، أماكن،(التدقیق على المدقق موافقتها المسبقة لكي یصل إلى كل ما یحتاجه 

یتحقق مبدأ العنایة المهنیة الواجبة من المدقق بمجرد تمكنه من تحدید األخطاء والمخالفات الجوهریة في القوائم  .16

  .قیقالمالیة للمؤسسة محل التد

وفقا لمعاییر التدقیق المتعارف علیها، بذل العنایة المهنیة الواجبة من المدقق یعني التخطیط المناسب لعملیة  .17

  .التدقیق

  . االلتزام التام من المدقق بمعاییر التدقیق المعمول بها یعتبر بمثابة الحد األدنى للعنایة المهنیة إن .18

یستثنى من التوثیق أیة أوراق وأیة من إجراءات وأدلة ونتائج ، و قیق یعني التوثیق تسجیل كل ما یتعلق بالتد .19

  . مقترحات أو أفكار أولیة أو نسخ أولیة من القوائم المالیة واإلفصاحات

  .یجب أن یتضمن التخطیط لعملیة التدقیق تحدید مستوى األهمیة النسبیة و فهم نظام الرقابة الداخلیة للعمیل .20

 .قام بها موظف بشكل منفرد) غش(العادیة المنفذة إلى اكتشاف عملیة إحتیالیة غالبا ما تؤدي إجراء التدقیق .21

ة التدقیق) أو الحذر( یرتبط الشك  .22  .المهني بإحتمال  وجود غش أو  بتطابق أدّل

 .یساعد التخطیط الكافي عند إجراء عملیة التدقیق في توزیع العمل بالشكل الصحیح ألفراد فریق العملیة .23

 . البیانات المالیة مبالغ البنود المحاسبیة فقط تخص التحریفات في .24
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 .إذا كان مستوى األخطاء المكتشفة أكبر من مستوى األهمیة النسبیة فإن رأي المدقق سیكون رأیا نظیفا .25

 . اإلختالسبجمع أدلة التدقیق هو كشف الغش و إن السبب األساسي في قیام المدقق  .26

شكل صریح إلى أن البیانات المالیة للمنشأة تم إعدادها وفقا من محتویات تقریر المدقق المستقل اإلشارة ب .27

 . للمعاییر المحاسبیة الدولیة

 .المدققخطًأ محاسبیا من وجهة نظر " تسجیل مبیعات وهمیة : "تمثل الحالة .28

إذا تبین للمدقق الخارجي أن المنشأة محل التدقیق لدیها بندین أو ثالثة بنود بها مخالفات محاسبیة فحینئذ  .29

  .بح واجبا علیه القیام باإلشارة إلى ذلك في تقریره في صورة تقریر سلبيیص

 .الخطأ في البیانات المالیة للمنشأة على مصالح الضرائبتقع مسؤولیة منع و إكتشاف الغش و  .30

المدقق مسؤول عن فشله في  إكتشاف الغش في  البیانات المالیة تم إخفاءه بإحكام، ولو بذل العنایة المهنیة  .31

  .الواجبة

 .البیاناتعلى قیمة التحریفات الجوهریة في هذه  یتوقف طبیعة الرأي المهني للمدقق حول البیانات المالیة .32

عن وجود غش في حال تحدید وجود غش أدى إلى حدوث تحریف مهم   یقوم المدقق بإبالغ مسؤولي المنشأة .33

 .في البیانات المالیة

المدقق من داخل المؤسسة أقوى من تلك األدلة التي یكون مصدرها ة التدقیق التي یتحصل علیها تعتبر أدلّ  .34

  . خارج المؤسسة محل التدقیق

  .یعتبر الفحص اإلنتقادي دلیال من أدلة التدقیق .35

 .یعتبر اإلستفسار مصدرا من مصادر أدلة التدقیق .36

 .تتكون مخاطر التحریفات الجوهریة من المخاطر المالزمة و مخاطر الرقابة .37

 .في إطار تدقیق البیانات المالیة التاریخیة في فقرة مسؤولیة المدقق بشكل صریح إلى إستقاللیة المدقق اإلشارة .38

 .یعتمد جمع أدلة اإلثبات في التدقیق على الحذر المهني .39

 .كلما زادت مخاطر التحریفات فإنه من المحتمل زیادة كمیة أدلة التدقیق .40

 .كمیة أدلة التدقیق المطلوبة تكون مرتفعة عندما یكون خطر التدقیق المقبول مرتفع فإن .41
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إن هدف المدقق من أداء أنشطة التدقیق األولیة في بدایة عملیة التدقیق هو تقییم اإلمتثال للمتطلبات األخالقیة  .42

 .بما فیها اإلستقاللیة

 .تتكون عناصر الرقابة الداخلیة للمنشأة من ثالثة عناصر 315وفقا للمعیار الدولي للتدقیق رقم  .43

 .تتحمل اإلدارة المسؤولیة الرئیسیة عن منع و اكتشاف الغش و األخطاء .44

 .تعد المخاطر المالزم و مخاطر الرقابة بمثابة مخاطر المنشأة .45

 .توجد عالقة طردیة بین مخاطر التحریفات الجوهریة ومخاطر عدم اإلكتشاف .46

 .طیط و المرحلة النهائیةیعتبر قیام المدقق بتطبیق المراجعة التحلیلیة إلزامیا في مرحلة التخ .47

 .تعتبر المراجعة التحلیلیة أحد أنواع أدلة التدقیق واإلختبارات الجوهریة .48

 .عندما یقوم المدقق بإجراء تدقیق من القوائم المالیة إلى المستندات فإن ذلك سیحقق هدف الوجود .49

ها، فإن هذا التحریف غیر المبرر طویلة األجل لم یتم رسملتإذا وجد المدقق أن هناك مبلغا مهما لعقود اإلیجار  .50

 .عن المبادئ المحاسبیة یؤدي إلى إعطاء رأي نظیف أو متحفظ

األسباب الجوهریة التي جعلته یعطي رأیا معاكسا وذلك في فقرة توضیحیة على المدقق أن یقوم باإلفصاح عن  .51

 .بعد فقرة الرأي

  .بسبب قیود اإلدارة على أمر مهم یمتنع المدقق عن إبداء الرأي .52
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