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  : ة ــــمقدم

مع بدایة ظهور المنشآت "  تدقیقال"العربیة البلدان  بعضفي  اأو كما یطلق علیه المراجعة تظهر    

فمع ظهور شركات األموال و . و التجاریة و المالیة و تطورت مع تطور أشكال هذه المنشآت االقتصادیة

كأداة تمكن المساهمین و أصحاب المصلحة و أهمیة التدقیق أالملكیة عن اإلدارة زادت الحاجة  انفصال

و من ناحیة . القوائم المالیة المعدة بواسطة اإلدارة على دقة و سالمة االطمئنانفي المنشأة من  اآلخرین

بواسطة مختلف الجهات  استخدامهاالبیانات و المعلومات المحاسبیة و التوسع في أخرى فإن زیادة أهمیة 

 حساباتالبیانات أضفى أهمیة كبرى على تدقیق ال و األفراد أصحاب المصلحة في المنشأة أي مستخدمي

  .بیة هدفه األساس التأكد من جودة هذه المعلوماتعلى أساس انه أداة رقا

إلى مجموعة العلوم المحاسبیة  ینتميعلم حدیث نسبیا  – االجتماعیةكأحد فروع العلوم  –والتدقیق     

نظریات المحاسبیة باإلضافة إلى العلى مفاهیم و مبادئ و  العتمادهأرقى العلوم المحاسبیة حیث یعتبر 

  .التدقیق من الوجهة المنهجیة إلى جانب التطبیق و الممارسةأسس و أسالیب و مبادئ 

م مجموعة من المواضیع الجوهریة الخاصة بمقیاس ضعلیه جاءت هذه المطبوعة التي ت و بناء    

 ل م د السنة الثالثة، قدمت كمحاضرات على شكل فصول موجهة إلى طلبة مراجعة وتدقیق الحسابات

مما یتناسب  .و المهنیین و كذا كل المهتمین ضرائبمحاسبة و : تخصصالمحاسبة، مالیة و العلوم قسم 

كل منهم على حد سواء، حیث حرصنا على عرضها بصورة بیداغوجیة تتسم بالبساطة في  و احتیاجات

    السرد و المنهجیة في العرض،  

مراجعة و مبادئ لباإلضافة إلى ذلك جاءت هذه المطبوعة لتمكین الطالب من الفهم الجید و العمیق      

 .مراجعةو القوانین المنظمة لمهنة البصفة عامة و في ضوء اللوائح  إاجراءاتهو  حساباتتدقیق ال



 

 
 

  

  :ا اول
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ا ولا  

 ير اطا  

  مقدمة 

أحد العلوم اإلجتماعیة التي  ''مراجعةال''الدول العربیة  بعض في یعتبر التدقیق أو كما  یصطلح علیه   

تلعب دورا بارزا في اإلدارة االقتصادیة للوحدات و الموارد المملوكة للمجتمع، و یساعد التدقیق على زیادة 

فهو یعتبر عامال هاما في زیادة االستثمارات و توسیع سوق و دعم الثقة في القوائم المالیة، و بالتالي 

المالي في حمایة المستثمرین و المتعاملین في األوراق المالیة من  و یساهم التدقیق. األوراق المالیة

     .  مخاطر سوء عرض القوائم المالیة، و مخاطر الغش و التالعب في تلك القوائم

 :تطور التاریخي للتدقیق -1

و  « Audir »أن التدقیق كلمة مشتقة من الكلمة یونانیة إلى  ) Mikol A, 2000( یشیر میكول ألن 

على أصحاب األعمال أو  أالحسابات في العصور السابقة تقر  ، حیث كانت" هو یستمع'' تعني التي 

" ولقد أطلق على هذه العملیة كذلك . اإلقطاعیین أو المسؤولین الحكومیین حتى یطمئنوا على صحتها

Audit  "سابات للتاكد ومن هنا إرتبطت عملیة التدقیق بفحص الح. باللغة اإلنكلیزیة و التي تعني التدقیق

  .من مصداقیتها

منذ العصور القدیمة األولى حینما دعت الحاجة إلى تدوین الحسابات إذ   Auditلقد نشأ التدقیق      

تشیر السجالت و اآلثار إلى مایفید بأن المصریین القدماء و الیونان و الرومان قد إستخدموا أسالیب 

، و في محاسبة موظفیها على تلك األموال التي في حوزتهم، و مبسطة في تدقیق الموارد العامة للدولة 

، هذا تدقیق حسابات الحكومة للتحقق من صحتهافي تلك الفترة من الزمان یخص من ثم كان التدقیق 
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یعني أن مهنة التدقیق ظهرت أول مرة عند المصرین و الیونان و الرومان ، حیث كانوا هؤالء یسجلون 

دققونها للتأكد من صحتها، و كانت هذه العملیات تخص فقط الحسابات المالیة العملیات النقدیة ثم ی

  .الحكومیة

تدقیق في تلك الفترة كانت تعتمد على السمع، حیث كانت تعقد و یرى أحمد حلمي جمعة أن عملیة ال   

رهم، مع جلسة إستماع عامة یتم فیها قراءة الحسابات بصوت مرتفع، و بعد الجلسة یقدم المدققین تقاری

شفها إال أنه مع ظهور الطریقة المزدوجة التي إكت. مالحظة أن عملیة التسجیل كانت تتم بطریقة بدائیة

و نشرها في كتابه المعروف الذي ظهر في مدینة البندقیة  Luca Pacioli وليالعالم اإلیطالي لوكا باشی

،تحسنت عملیات التسجیل و م و التي ساعدت على تنظیم الحسابات 1494في القرن الخامس عشر عام 

ت اهمیة الحاجة إلى مهنة التدقیق ، و بدأ المجتمع یدرك أهمیة دورها حتى جاء القرن دالتدقیق و إزدا

قیق في كل من بریطانیا و إیطالیا و مع بدایة القرن السابع عشر عرف ر حیث عرف التدشالثالث ع

  .المدقق الممتهن

و مع ظهور الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر وما صاحبها من إتساع حجم المشروعات    

كبیرا نتیجة ظهور و إستخدام اآلالت في الصناعة و الذي بدوره أدى إلى ظهور او  الصناعیة إتساعا 

 تزاید اإلهتمام بالتدقیق و الطلب علیهتكوین مایعرف بشركات المساهمة لتدبیر االموال الالزمة للصناعة، 

لذین یتولون ا) المدراء( كان من الضروري وجود من یقوم بطمانة المالكین و حمایتهم من األفراد ، حیث 

فظهرت الحاجة إلى اإلستعانة بآلیة مهنیة لها من التأهیل العلمي و العملي مایمكنها  .إدارة شؤون المنشاة

اإلدارة و إعداد التقریر  هامن فحص أعمال الشركة و تدقیق السجالت و المعلومات المالیة التي أعدت

الوقوف على مدى كفاءة إدارة الشركة و امانتها ،  ونحتى یستطیع المساهمبنتائج ذلك الفحص و التدقیق 



 زم  ا/ د: إاد                                                            اتا و ات  س 

5 
 

( البعض مراقبي الحسابات  المدققین القانونین الذین یطلق علیهمتمثلت هذه اآللیة في المحاسبین و و 

  ).ن الخارجیونو المدقق

شكال التدقیق الخارجي  خذم أ1900مع بدایة القرن العشرین وبموجب قانون الشركات الصادر عام    

و لقد نظمت قوانین الشركات اإلنجلیزیة المتعاقبة بعد ذلك معاییر تأهیل المدقق و المعلومات . اإلزامی

التي یجب أن تحتویها القوائم المالیة و كذلك تقریر المدقق و لقد صدر في المقابل أول كتاب شامل عن 

  .م1892في عام التدقیق في إنجلترا 

بعد الحرب العالمیة  دقیقا افقد شهدت مهنة التدقیق و المحاسبة تطور أما في الوالیات المتحدة األمریكیة    

األولى، فقد تأثرت هذه المهنة تأثرا كبیرا بمثیلتها في بریطانیا، و الدلیل على ذلك هو صدور أول تشریع 

 Certified Public Accounting" في والیة نیویورك للترخیص بمزاولة مهنة المحاسبة القانونیة العامة 

(C.P.A):  

توحید المبادئ و اإلجراءات و األسالیب في المحاسبة و وأعد المجمع األمریكي للمحاسبین قائمة بشأن    

التدقیق، و في أثناء هذه الفترة كان إهتمام المدققین یتركز على تدقیق المیزانیة ، و صدر تعدیل لهذه 

  .م باسم تحقیق القوائم المالیة  1929القائمة في عام 

، تزاید مانتج عنها من إنهیارات في أسواق المال و م 1929بعد االزمة اإلقتصادیة العالمیة عام و    

یطالبون بضرورة إعطاء دور أكبر  یونو اإلعالم ونبمهنة التدقیق، فأصبحوا السیاسی اإلهتمام أكثر

و في األربعینات من القرن العشرین حدثت  .للتدقیق المالي في مجال مسؤولیته عن الغش و التالعبات

  :تحوالت هامة في مجال التدقیق و مسؤولیات المدققین في كل من الوالیات المتحدة و بریطانیا كان منها

التحول من التدقیق الكامل التفصیلي للحسابات إلى التدقیق باستخدام العینات من أجل التحقق  - 1

 .من مدى عدالة القوائم المالیة
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المدققین على أنظمة الرقابة الداخلیة و ربط اإلختبارات التي یقومون بها بنتیجة تقییمهم تركیز  - 2

 .لهذه األنظمة

 .لعملیة التدقیقتراجع التركیز على إكتشاف الغش كهدف أساسي  - 3

 .و یمكن القول بان التدقیق قد مر في ذلك بمراحل ثالث وراء كل منها أسبابها و نتائجها 

  إكتشاف االخطاء: المرحلة األولى

إكتشاف األخطاء و  منها في بادئ الممارسة كان ینظر إلى التدقیق على أنها وسیلة الهدف         

أن مهمة مراقب الحسابات قاصرة فقط على تعقب تلك األخطاء و و الغش و التزویر الموجود بالدفاتر، 

قة الحسابیة للدفاتر و في التحقق من الد هداف الرقابة كانت تحددهاأإلى إكتشافها بمعنى أن النظرة وقتها 

  .السجالت

  :و قد ساعد على وجود هذا الهدف مایلي        

 .صغر حجم المنشات وضآلة عدد العملیات المالیة -

 .سیادة نظریة الملكیة المشتركة في الفكر المحاسبي -

اإلجراءات األخطاء في النظر إلى المراقب الحسابات على أن مهمته هي تعقب و تصید  -

 .المحاسبیة

  :مرحلة إبداء الرأى في صحة القوائم المالیة : المرحلة الثانیة

ض أحكامه كان للقضاء اإلنجلیزي الفضل في إظهار التحول إلى هذه المرحلة عندما قرر في بع     

روضا لیس مف نهلیس إكتشاف الغش الموجود بالدفاتر و اأن الهدف الرئیسي للتدقیق  1846 مالصادرة عا
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في المراقب أن یكون جاسوسا أو بولیسا سریا، أو یقوم بعمله و هو یشك في كل ما یقدم له ، أو من 

   .یعاونوه و یقدمون له البیانات و المعلومات التي یطلبها

في تقریره عن صحة البیانات التي تتضمنها  و من هنا بدأ المراقب یفصح عن رأیه الفني المحاید       

  القوائم المالیة

  :و ساعد على ظهور هذه المرحلة        

 .كبر حجم المنشآت و تعدد عملیاتها -

 .ظهور نظریة الشخصیة المعنویة في الفكر المحاسبي -

 .أحكام القضاء، خصوصا القضاء اإلنجلیزي -

 ):المسئولیة اإلجتماعیة للتدقیق( مرحلة تعدد أهداف التدقیق : المرحلة الثالثة 

معلومات أكثر شموال و ذات منفعة نسبیة أكثر من التدقیق و تقاربها ، كان المناص مع إزدیاد الحاجة ل  

من أي یتسع نطاق التدقیق، و من ثم أهدافها بما یحقق المسئولیة اإلجتماعیة المعلقة علیها حیث یتطلب 

ي محاید و دقیق عن األثار الفعلیة و المحتملة لكافة عملیات ذلك توفیر أو تقدیم معلومات بشكل فن

  ).ونالمساهم( تخدمي هذه البیانات المنشاة لمس

فقد عرفت هذه االخیرة عدة تطورات بالموازاة مع التحوالت التدقیق في الجزائر،أما عن تطور مهنة    

اإلقتصادي  اإلشتراكي الموجه إلى إقتصاد اإلقتصادیة التي عرفتها الجزائر من خالل اإلنتقال من النظام 

  :السوق، و اإلصالحات اإلقتصادیة الناتجة عنه، و تتمثل مراحل تطور مهنة التدقیق فیمایلي
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 م1980بعد اإلستقالل إلى غایة  مرحلة ما -1

في الجزائر بعد اإلستقالل تمارس وفقا للقوانین الفرنسیة إلى غایة سنة بقیت مهنة التدقیق         

، و 1970، حیث تناول المشرع الجزائري مهنة التدقیق ألول مرة من خالل قانون المالیة لسنة 1969

التخطیط مسؤول عن تعیین محافظي وزیر المالیة المكلف بالمالیة و على أن ) 39(الذي ینص في مادته 

ا و تحلیل دقة حساباتهوهذا بهدف ضمان سالمة و ي الشركات الوطنیة و الهیآت العمومیة الحسابات ف

- 11-16المؤرخ في  173-70هذا المرسوم كان الهدف من حیث  وضعیة أصولها و خصومها،

و من بین . عمومیةالتحدید واجبات و مهمة محافظي الحسابات في المؤسسات العمومیة و شبه  1970

  : سابات في تلك الفترة مایلي مهام محافظي الح

 ,مراقبة األموال و طرق تنفیذ العملیات التي لها انعكاس إقتصادي و مالي على التسییر -

 ,متابعة مدى تطبیق اإلجراءات و القواعد المسطرة في التسجیالت المحاسبیة -

اسبة مراقبة مصداقیة و صحة الجرد و حسابات النتائج الموجودة في المحاسبة العامة و المح -

 .التحلیلیة للمؤسسة

كونها  ،بعدم مطابقة مهنة التدقیق لإلجراءات والمعاییر الدولیة المعمول بهاهذه المرحلة  اتسمتو       

التتالءم مع تنظیمها الذي یقضي بممارستها من طرف مهنیین مستقلین مع شرط عدم التدخل في 

  .التسییر

و من أبرز الثغرات الجوهریة التي تمیزت بها هذه المرحلة هو غیاب قانون خاص بمهنة تدقیق       

  :و یمكن اإلشارة إلى النقائص التالیة , وفقا للمعاییر الدولیةالحسابات 

مؤسسات الغیاب المراقبین الدائمین للمحاسبات بسبب نقص اإلمكانیات البشریة و المالیة و تعدد  -

 ,قابةموضوع الر 
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عدم وضوح المعاییر التي تسمح بالدخول لممارسة المهنة، و التي كانت تحددها اإلدارة العمومیة  -

 ,وفق األهداف المرجوة

 .مدة الوكالة غیر المحدودة لمحافظ الحسابات  -

 )1988-1980(مرحلة إعادة تنظیم التدقیق القانوني  -2

مع إعادة تنظیم اإلقتصاد الوطني و هیكلة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة الذي نتج عنها إرتفاع         

عدد المؤسسات العمومیة و تعقد أنماط التسییر و غیاب أطر تحكم تولید المعلومات و ضعف التحكم في 

التي تفرزها ت النظام المحاسبي، كان على المشرع الجزائري أن یسن آلیات رقابیة تحد من اإلختالال

المتعلق بنشاط و طبیعة  05-80صدر القانون رقم  1980-03-31ففي . أسالیب التسییر المتبناه

المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و الذي أقر بإنشاء هیئة مهنیة لتنظیم هذه المهنة تتمثل في مجلس 

حاسبة یراقب مختلف على أن مجلس الم 05- 80المحاسبة، حیث نصت المادة الخامسة من القانون 

  .المحاسبات التي تصور العملیات المالیة و المحاسبیة أین تتم مراقبة صحتها و إنتظامها و نزاهتها

یعتبر المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة،  50- 80حسب القانون رقم و     

لعلیا لرئیس الجمهوریة مكلفة مجلس المحاسبة هیئة ذات صالحیات قضائیة و إداریة تحت السلطة ا

اإلشتراكیة بأنواعها، كما بمراقبة مالیة الدولة و المؤسسات المنتخبة و الجماعات المحلیة و المؤسسات 

من المساعدة المالیة للدولة أو یمكن لمجلس المحاسبة مراقبة جمیع المؤسسات بجمیع أنواعها التي تستفید 

ساهمة في رأس المال أو منح أو قروض أو تسبیقات او جماعة محلیة أو هیئة عمومیة في شكل م

  .ضمانات

هذه المرحلة من بذل مجهودات فیما یخص تطویر مهنة التدقیق و تحسین عمل شهدته  و حسب ما     

شبه كلي في إصدار القوانین المنظمة للمهنة فیما یتعلق  االمدقق  إال أنه یمكن القول أن هناك شغور 

  :بالعناصر التالیة
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 ,شروط تعیین مراجعي الحسابات -

 ,مهام و واجبات هؤالء المهنین -

  .لقوانین المنظمة لتدقیق الحساباتمسؤولیاتهم، و بصفة عامة كل ما یتعلق با -

   )1991-1988( في المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة مرحلة إعادة تأهیل التدقیق القانوني -3

المتعلق بالقانون التوجیهي  للمؤسسات  1988سنة  01-88تمیزت هذه المرحلة بصدور القانون رقم    

المتضمن القواعد  04- 88باإلضافة إلى تعدیل القانون التجاري بواسطة القانون العمومیة االقتصادیة ،

حیث أصبحت هذه األخیرة بموجب هذا القانون الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة 

ویة و یتم تنظیمها بمقتضى قواعد القانون التجاري، و بذلك تم تحریر شركات تجاریة لها الشخصیة المعن

ٕاعادة تنظیم وظیفة الرقابة التي تمت د اإلداریة التي كانت تعترضها، و المؤسسات العمومیة من القیو 

  .ترجمتها قانونیا بإعادة تأهیل محافظ الحسابات، و تأسیس التدقیق الداخلي في المؤسسات العمومیة

مكن مالحظته من خالل هذین القانونین هو الفصل التام بین التدقیق الخارجي و التدقیق تو ما   

تهتم  حین، في تدقیق حسابات المؤسسات العمومیة الداخلي، حیث أن التدقیق الخارجي یقوم أساسا على

  .وظیفة التدقیق الداخلي بتقییم طرق تسییر هذه المؤسسات تحت سلطة مجلس إدارتها

  )1991مابعد :( اإلصالحات و تنظیم مهنة التدقیق مرحلة  – 4

لتنظیم مهنة التدقیق في الجزائر و هو  1991سنة  08- 91تمیزت هذه المرحلة بصدور القانون رقم     

، حیث أنشئت بموجبه المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین و محافظي 2011المعمول به لغایة سنة 

في  تدخل و بذلك أوكلت مهمة تدقیق الهیآت و المؤسسات التي الالحسابات و المحاسبین المعتمدین، 

مجال اختصاص مجلس المحاسبة للخبراء المحاسبین و محافظي الحسابات المسجلین في جدول المنظمة 

  .الوطنیة للخبراء و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین
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صدر قانون جدید للمهنة سارها، حیث شهدت مهنة التدقیق منعرجا حاسما غیر م ،2010و في سنة    

لینظم مهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و  2010-06-29مؤرخ في  01- 10تحت رقم 

  .1991المنظم للمهنة منذ  08-91حیث ألغى هذا القانون أحكام القانون المحاسب المعتمد، 

 الهیآت المهنیة المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر -1.1

المشرع الجزائري على تطویر و تنظیم مهنة التدقیق و هذا من خالل إنشاء كل من المجلس لقد عمل     

  .األعلى للمحاسبة و المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین

مهنة المتعلق بتنظیم  82-71بموجب المرسوم رقم . 1971سنة ) CSC(  نشأ المجلس األعلى للمحاسبة

المحاسب و الخبیر المحاسبي، و تتمثل المهمة الرئیسیة لهذا المجلس في إصدار المعاییر المحاسبیة و 

افة إلى اإلهتمام بحل المشاكل و الصعوبات التي یواجهها ضمخططات المحاسبیة القطاعیة، باإلالإعداد 

  :المحاسبون و الخبراء المحاسبون مثل

 ,للمهنةتنظیم و تطبیق قواعد اإلنظباط  -

 .القیام بدراسات عامة تستهدف التسییر و التنظیم المحاسبي -

و في ظل هذا المهام التي یقوم بها المجلس األعلى للمحاسبة ، فإن مهنة التدقیق و بالخصوص    

محافظة الحسابات لم یعطي لها إهتمام من قبل المجلس، فلم تكن مستقلة في أداء مهامها إال بالنسبة 

صة التي كانت مهمة مراجعة أو تدقیق حساباتها موكلة للخبراء المحاسبین المرخصین من للمؤسسات الخا

طرف المجلس األعلى للمحاسسبة، هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى ، فإن محافظة الحسابات في 

المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة كانت تمارس تحت وصایة و إشراف وزارة المالة حیث كانت هي المكلفة 

  .غیاب التنظیم الفعال للمهنةلتعیین و العزل، و هذا مایفسر با
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   المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین -2.1

إن الهدف من إنشاء هذه المنظمة هو إعادة تأهیل مهنة التدقیق و خاصة القانونیة منها من خالل    

اتخاذ إجراءات قانونیة لتنظیم و تأطیر المهنة و جعلها تمارس بصفة مستقلة، وقد سمیت فیما بعد 

  . ین تم حلهاأ 2011و إلى غایة  1991بالمصف الوطني، و أشرفت هذه المنظمة على تنظیم المهنة منذ 

  :المهام التي كلفت بها هذه المنظمة مایليو من بین 

 ,السهر على تنظیم المهنة و حسن ممارستها -

 ,الدفاع على أعضاء المهنة و إستقاللیتهم  -

اإلیقاف و إعداد النظام الداخلي للمنظمة و الذي یحدد على الخصوص شروط التسجیل و  -

 .الشطب من جدول المنظمة

  تدقیقتعریف ال -.2

  .ریف عدة لمفهوم  للتدقیق إال أننا سوف نحاول تقدیم ثالثة تعاریف فقطالقد وضعت تع   

ول على القرائن صعملیة منتظمة للح'' التدقیق على أنه ) AAA(عرفت جمعیة المحاسبین األمریكیین   

التأكد من درجة  ها بطریقة موضوعیة بغرضمیالمرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث اإلقتصادیة و تقی

  "مسایرة هذه العناصر للمعاییر الموضوعیة، ثم توصیل نتائج ذلك إلى األطراف المعنیة

فحص أو بحث عن أدلة و "أن التدقیق هو ) Gray and Manson, 2011( كل من بینما یشیر    

یة و غیر تقییم لهذه األدلة بصورة موضوعیة من أجل الخروج برأي عن مدى موثوقیة البیانات المال

مؤهل و مستقل عن معدي هذه البیانات و عن ) أشخاص(یقوم بهذه العملیة شخص و المالیة، 

االشخاص الذین یستفیدون منها بشكل مباشر، ثم إصدار تقریر حول هذه البیانات بنیة زیادة موثوقیتها و 

  ."بالتالي زیادة فائدتها و مدى اإلعتماد علیها
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عملیة منتظمة و موضوعیة للحصول على " هوالتدقیق بأن ) Boynton, et al. , 2006(  بینما یرى  

أدلة تتعلق بتأكیدات اإلدارة الخاصة بالبیانات المالیة، و تقییم هذه األدلة بصورة موضوعیة، من أجل 

   ."التحقق من مدى مطابقة هذه التأكیدات للمعاییر المحددة ثم توصیل النتائج لألطراف ذات العالقة

  :على األمور الهامة التالیة تشملا یالحظ من هذه التعاریف أنها و مم   

افة ضبمعنى أن عملیة التدقیق تعتمد على التخطیط و منهجیة محددة، باال: أنه عملیة منتظمة  -

 .بشكل منطقي تمر بعدة مراحل هاإلى أن

ینبغي أن تتم و هذا یعني أن عملیة التدقیق : الحصول على أدلة و تقییمها بطریقة موضوعیة -

بشكل یؤدي إلى خدمة األطراف ذات العالقة دون التحیز ألي فئة سواء كان ذلك خالل عملیة 

 .جمع االدلة أو تقییم النتائج

و هذا یعني أن عملیة التدقیق تتوج بتقییم النتائج إلى : إیصال النتائج إلى األطراف ذات عالقة -

 .األطراف ذات عالقة

  :هداف و تطورات في مجال التدقیق األیف شامل یتماشى مع عطاء تعر قتراح اكما یمكن 

التدقیق هو عملیة منظمة لجمع و تقییم األدلة و القرائن، بشكل موضوعي، و المتعلقة بنتائج المادة "     

محل التدقیق ، و ذلك لتحدید مدى التوافق و التطایق بین هذه النتائج و المعاییر المقررة، و تبلیغ 

   ".المعنیة بنتائج التدقیقاألطراف 

  : التدقیق و هي او یالحظ بأن مختلف التعاریف ركزت على ثالثة نقاط رئیسیة یتمحور حوله

 ,الفحص -

 ,التحقیق -
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 ,التقریر -

 أي فحص البیانات و السجالت المحاسبیة للتأكد من صحة و سالمة العملیات التي : الفحص

 .س المحاسبيفحص القیاتم تسجیلها، تحلیلها و تبویبها،  أي 

 و هو الحكم على صالحیة القوائم المالیة الختامیة كأداة للتعبیر السلیم على نتیجة : التحقیق

 .أعمال المؤسسة و مدى تمثیلها للمركز المالي الحقیقي للمؤسسة في فترة زمنیة معینة

 سواء أي بلورة نتائج الفحص و التحقیق في شكل تقریر موجه إلى األطراف المعنیة : التقریر

  .كانت من داخل المؤسسة أو من خارجها، و یعتبر التقریر المنتوج النهائي لمهمة المدقق

 العوامل التي أدت إلى ظهور الحاجة إلى التدقیق -.3

إلى محاولة تبریر الحاجة   (AAA , 1973)الدراسة التي قامت بها جمعیة المحاسبة األمریكیة  هدفت   

على سؤال  ةإلى التدقیق، حیث قامت بإعطاء تحلیل حول إضفاء الثقة و المسؤولیة بعدا جدیدا ، مرتكز 

،و بالتالي   (credibility gap) لماذا هناك احتمالیة لوجود فجوة في الثقة : جوهري و المتمثل في 

  : إلى بعض األسئلة و المتمثلة في  ، باإلضافة)add credibility (الحاجة إلى التدقیق 

 ,لماذا یمكن أن تكون تقاریر اإلدارة غیر موثوق فیها -

 .موثوق فیها مطلبا مهما بالنسبة للمستفیدین من التقاریرلماذا یعتبر الحصول على معلومات  -

      :برتها تفسیرا للحاجة إلى التدقیق، وخلصت هذه الدراسة إلى أربعة عوامل اعت  

 Remoteness Gap: البعدفجوة  - 1

إن النقص في الموثوقیة، و بالتالي الحاجة إلى طرف خارجي مستقل من أجل زیادة درجة الموثوقیة    

). Lee, 1993(في البیانات المالیة و درجة اإلعتماد علیها یعود بشكل أساس إلى مایسمى فجوة البعد 
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وهي الفجوة بین اإلدارة و المساهمین و األطراف األخرى الخارجیة التي تعتمد على البیانات المالیة 

إن هذه الفجوة تعود بشكل أساس إلى عملیة توكیل فریق معین من اإلدارة شؤون . الصادرة عن اإلدارة

الكم الهائل من العملیات إن فصل اإلدارة عن الملكیة و بالتالي إستحالة إطالع المالكین على . المنشأة

المالیة و غیر المالیة التي تحدث في منشأتهم یؤدي إلى حدوث فجوة في االتصال بین اإلدارة و 

  .و هنا یظهر دور التدقیق في تقلیص هذه الفجوة من خالل إستقاللیته و كفاءته. المالكین

 Conflict of Interests تضارب المصالح -.2

یدة من القوائم المالیة و تعدد االستخدامات لهذه القوائم، و بتالي تنوع المصالح ، إن تعدد الفئات المستف  

تجعل الفئات المختلفة بحاجة إلى جهة مستقلة و محایدة حتى تطمئنها بأن البیانات المالیة أعدت بشكل 

ین و یتمثل التضارب في المصالح بشكل رئیسي في التضارب ب. موضوعي و محاید دون تحیز ألي جهة

اإلدارة و المساهمین، و التضارب بین الشركة و المستخدمین األخرین للبیانات المالیة سواء كانوا 

  .مستثمرین أو مقرضین أو دائنین أو جهات حكومیة و غیرها

    Consequence األثر المتوقع -.3

االقتصادیة، حیث أن إن الهدف األساس من عملیة المحاسبة هو المساعدة في اتخاذ القرارات    

و . العملیات االقتصادیة و تسجیلها و توصیل النتائج دیدتح: تكون من ثالثة أنشطة رئیسیةالمحاسبة ت

و الغایة من توصیل . تعتبر عملیة توصیل النتائج هي الهدف المقصود من عملیات التحدید و التسجیل

و إن . ائم المالیة هي تسهیل عملیة اتخاذ القراراتالنتائج للفئات ذات العالقة أو الفئات المستفیدة من القو 

من مستلزمات االعتماد على القوائم المالیة أن تتمیز المعلومات التي تحتویها هذه القوائم بمالءمتها و 

وبالتالي فإنه البد من جهة تتمتع بالكفاءة و االستقاللیة . مصداقیتها حتى یكون أثرها في االتجاه الصحیح

  .القرارات عن مدى مصداقیة هذه البیانات لتطمین متخذي
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 Complexity  التعقید -.4

إن تطور في العملیات االقتصادیة و المعالجات المحاسبیة القانونیة و متطلبات المعاییر المحاسبیة    

أدخلت قدرا من التعقید في عمل المحاسبیین، و بالتالي فإن المحاسبین في كثیر من األحیان یقومون 

معقدة تتطلب كفاءات عالیة و قد تؤدي إلى الوقوع في األخطاء، مما ینعكس على البیانات  بعملیات

المالیة، و بالتالي فإن عملیة التدقیق تساهم بشكل أكبر في طمأنة الفئات المختلفة عن مدى مالءمة و 

   .دقة وسالمة العملیات المحاسبیة التي تمت

  أهداف التدقیق  -.4

هو معلوم إلى المصادقة على عدالة و مصداقیة القوائم المالیة، و هذا عن طریق یهدف التدقیق كما    

إبداء رأي فني محاید حول ما إذا كانت البیانات المالیة تعطي صورة صادقة و حقیقیة عن المركز المالي 

  .ةللمنشأ

إعطاء هو الهدف األساس للتدقیق الخارجي في الوقت الحاضر الذنیبات أن  علي عبد القادر و یشیر   

أما . تأكید معقول عن مدى خلو البیانات المالیة من التحریفات المادیة الناتجة عن الخطأ أو الغش

تاریخیا فالبد من اإلشارة إلى أن أهداف التدقیق الخارجي مرت بتغیرات و تطورات مستمرة متأثرة 

و السیاسیة، و البد من اإلشارة إلى أن ضرورة وجود قتصادیة و االجتماعیة بالظروف و التغیرات اال

مهنة التدقیق تتبع من ضرورة تلبیة حاجات المجتمع و بالتالي فإنه یتوقع أن یكون التدقیق في تغیر 

 (وقد أشار الباحثون منذ القدم  ،)porter.1992( حتیاجات المتطورة للمجتمعوتطور من أجل تلبیة اال

Dicksee, 1998 ; Montgomery 1992 ( إلى أن أهداف التدقیق األساسیة في بدایة ظهور التدقیق

  .الفنیة و األخطاء في المبادئ اإللزامي تمثلت في اكتشاف الغش و اكتشاف األخطاء
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كان  1960و 1920انه بعد ذلك و خاصة في الفترة ما بین ) Porter, 1997(وقد بینت دراسة    

یتمثل في إضفاء المصداقیة على البیانات المالیة أي بمعنى أن المسؤولیة األساسیة للتدقیق هدف أساس 

  .الكتشاف الغش و التالعب تقع على عائق اإلدارة و أن التدقیق له مسؤولیة ثانویة

لعشرین تزاید النقد الموجه للمهنة من قبل السیاسیین و اإلعالمیین و ا نو فیما بعد الستینات من القر    

 ,.Sickk, et al(غیرهم منادین بضرورة تبني المهنة لدور أكبر في مجال اكتشاف الغش و التنبیه عنه 

، إال أن المهنة استمرت في المراوغة و أصرت على أن المسؤولیة الرئیسیة في اكتشاف الغش )1992

اإلدارة ، وأن على المدققین أن یضعوا في خططهم ما یمكنهم من الخروج بتأكید معقول ق تقع على عائ

  .عن مدى خلو البیانات المالیة من التحریفات المادیة

هداف األطراف المستفیدة قد انعكس على أإن تطور في مجال مسؤولیة منظمات األعمال و تعدد    

  :األهداف الرئیسیة التالیةالتدقیق و نطاقها و مجاالتها لیشمل 

  القوائم المالیة في توضیح المركز المالي إبداء الرأي الفني المحاید حول مدى صحة و عدالة

 ,و نتائج األعمال

  مراجعة البیانات المتعلقة بتقویم أداء اإلدارة، و بیان مدى كفاءة و فاعلیة و اقتصاد اإلدارة

 .في استغالل مواردها المادیة و البشریة

و لیس   Opinionمن المعروف قدیما و حدیثا و حسب معاییر التدقیق الدولیة أن المدقق یعطي رأیا    

و هناك كما معلوم فارق كبیر بینهما و لهما ارتباط كبیر بمسؤولیة المدقق و أهداف   Certificateشهادة 

القطعیة، و صحة البیانات تعني التدقیق، فالشهادة تتطلب التأكد التام المطلق بعد اإلطالع على البیانات 

أما الرأي فهو أقل قطعیة من الشهادة، . خلوها من أي نوع من االنحرافات سواء كان مادیا أم غیر مادي

و عندما نشأ التدقیق بمفهومه . الرأي یعتمد على الحكم المهنيو یحتمل الصحة و الخطأ، حیث أن 
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تضمن قانون الشركات في تلك السنة  1944نیا عام اإللزامي و صدرت أول القوانین للشركات في بریطا

، و  Audit Certificateبعض األمور التي تتعلق بتدقیق الحسابات وقد كان تقریر المدقق یسمى شهادة 

كانت الشهادة تتعلق بصحة البیانات المالیة، حیث كان المدقق یقول نشهد بأن البیانات المالیة تعطي 

  .صورة حقیقیة و صحیحة

"we certify that the financial statements give a true and correct view……” 

على اكتشاف الغش و الخطأ، لذلك كان مستخدمو  او قد كان دور المدقق في ذلك الوقت منصب   

  .نحرافاتخالیة من جمیع أنواع الغش أو اال التقریر یتوقعون أن المدقق یشهد بان البیانات المالیة

طور وظیفة التدقیق و ما صحبتها من تغیرات و مسئولیات في عمل المدقق، أصبح هذا و بعد ت   

برأینا فإن البیانات المالیة " األخیر یعطي تقریرا مطوال یتكون من ثالثة فقرات و لیس شهادة یقول فیه 

معیار ( لیة و قد أشارت معاییر التدقیق الدو )............  تظهر بعدالة ( تعطي صورة حقیقیة و عادلة 

یتكون من ثالثة فقرات رئیسیة إال أن المدقق یمكن فیما یخص تقریر مدقق الحسابات الذي )  700رقم 

  .من كافة النواحي المادیة" أو تظهر بعدالة" أن یستخدم عبارة تعطي صورة حقیقیة و عادلة 

، حیث جاء في محتواه 2007-01-01سنة  قد أجرى عملیة تعدیل 700الدولي  كذلك فإن المعیار   

  .أن تقریر المدقق البد أن یشمل أربع أو خمس فقرات مع تبنى نفس العبارات الخاصة بالرأي

مدخل إلى التدقیق و الـتأكید وفقا << باإلضافة إلى تلك األهداف فقد أشار حلمي جمعة في كتابه    

في األهداف و مستوى  لحوظلتدقیق قد صاحبها تطور متطور مهنة ا ، إال أن>>عاییر الدولیة للتدقیقللم

كان ) 1900أي قبل سنة ( فهو یرى أن هدف التدقیق الكالسیكي . االعتماد على نظام الرقابة الداخلیة

یتمثل في اكتشاف التالعب و االختالس و األخطاء، بحیث ال یوجد نظام الرقابة الداخلیة، بینما أصبح 

على تحدید مدى صحة المركز المالي باإلضافة إلى اكتشاف  ابمنص 1940و  1905بین سنتي 
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، حیث أصبحت 1960- 1940التالعب و األخطاء ، لیبدأ االهتمام بالنظام الرقابة الداخلیة بین سنتي 

  .على فعالیة نظام الرقابة الداخلیة أي ما یسمى بالتدقیق االختباري امهنة التدقیق تعتمد أساس

تحقیق الرفاهیة االجتماعیة و : وحتى اآلن أضیفت أهداف عامة للتدقیق أهمها  1960و من عام    

  . االقتصادیة للمجتمع

و مما سبق عرضه نستطیع القول أن هناك تطور في أهداف مهنة التدقیق، و ما هو جدیر بالذكر أن    

) Lopasse( العبارة المشهورة للقاضي تطور أهداف مهنة التدقیق تعود إلى القضاء اإلنجلیزي، و لعل 

كلب حراسة و لیس كلب ذا : و التي وصف فیها المدقق بأنه 1896في قضیة حلیج األقطان في عام 

  .حاسة شم قویة القتفاء آثار المجرمین

و تشیر العبارة السابقة إلى أن الهدف األساس للتدقیق لیس اكتشاف الغش و الخطأ و إنما یظهر    

غش عند قیام المدقق بمهمته و هذا ما أكد علیه مجلس معاییر التدقیق و التأكید الدولي في الخطأ و ال

حین أشار إلى أن األهداف الكلیة للتدقیق لدى إجراء عملیة تدقیق ) 200(المعیار التدقیق الدولي 

  : البیانات المالیة تتضمن 

ككل خالیة من األخطاء الجوهریة، الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة  -

 .سواء كانت ناجمة عن الغش أو الخطأ

االتصال بشأنها حسبما تقتضي معاییر التدقیق الدولیة، وفقا للنتائج إلبالغ عن البیانات المالیة و ا  -

  .إلیها المدققالتي توصل 



 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

ما ا:  
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ا ما   

  أماع ا و ات ا  ان

    :مقدمة 

نواع األساسیة األ دقیق، حیث یتم التركیز أوال علىیتطرق هذا الفصل إلى شرح مختلف أنواع الت   

تم المقارنة بین بعض التقسیمات األخرى تو من ثم . لتقسیم الحدیث للتدقیقللتدقیق وفقا لما قد یسمى ا

  .الخارجیونویختم الفصل ببیان أهم الخدمات التي یقدمها المدققون . للتدقیق

 :نواع الرئیسیة للتدقیقاأل  .1

 إلى ثالثة أقسام رئیسیة ، تشمل التدقیق المالي هذا االخیرحسب التقسیم الحدیث للتدقیق ، یقسم 

وسیتم عرض هذه المفاهیم بشكل مختصر، مع التركیز . و التدقیق التشغیلي) اإلذعان( وتدقیق االلتزام 

  . ألهمیته و تزاید االهتمام بهبنوع من التوسع على التدقیق التشغیلي 

 Fianacial Statements Audit : تدقیق القوائم المالیة 1.1

و هو التدقیق الخارجي الذي تم تعریفه سابقا، حیث یكون الهدف منه هو الخروج برأي فني محاید عن    

و نتیجة األعمال و التدفقات النقدیة و فقا مدى عدالة البیانات المالیة و حقیقة تمثیلها للمركز المالي 

عن مدى خلو البیانات المالیة ) ولیس مطلق( و هذا الرأي یكون بمثابة تأكید معقول . للمعاییر المحاسبیة

و . ویقوم المدقق بالتأكد من مدى مسایرة البیانات المالیة لمعاییر المحاسبة الدولیة. من االنحرافات المادیة

تقریره إلى المساهمین في الشركات المساهمة العامة و الخاصة و التوصیة باألسهم و  في النهایة یقدم

  . ذات المسؤولیة المحدودة، و إلى من قام بتعیینه في الشركات و المشاریع األخرى
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 Compliance Audit : تدقیق االلتزام أو اإلذعان 1.2

هذا النوع من التدقیق یتعلق بالحصول على أدلة تدقیقیة و تقییمها من أجل تحدید مدى إذعان بعض    

و هذه القواعد أو القوانین . المالیة و التشغیلیة للقوانین و القواعد و الشروط المحددة ذات العالقةاألنشطة 

توجه تقاریر التدقیق في هذه الحالة و عادة . أو الشروط قد یكون مصدرها اإلدارة أو الدائنون أو الحكومة

إلى الجهة التي وضعت القواعد أو الشروط، و قد یشتمل التقریر على ملخص باالستنتاجات و مدى 

  . االلتزام بالقواعد أو الشروط

 Operational Audit: التدقیق التشغیلي 1.3

بشكل أساس من أقسام ، فهو یعتبر نیهذا النوع من التدقیق یقع تحت اختصاص المدققین الداخلی   

عندما  1944و قد بدأ االهتمام بالكتابة عن التدقیق الداخلي بشكل عام عالمیا سنة . لتدقیق الداخليا

أصدرها معهد المدققین  التي، « Internal auditor  »عدد من مجلة المدقق الداخلي  ولأ صدر

اإلصدار األول كان االهتمام  ، و في هذا1941الداخلیین في الوالیات المتحدة و الذي أسس عام 

حیث یقوم المدقق بالتأكد من الدقة الحسابیة و المحاسبیة و الذي یطلق بالتدقیق المالي بمفهومه التقلیدي 

أصدر المعهد إرشادات جدیدة تضمنت اإلشارة إلى التدقیق  1971و في عام  « tik and turn »علیه 

و ذلك مع توسیع مسؤولیات  1981لي یتزاید إعتبارا من عام التشغیلي، ثم بدأ االهتمام بالتدقیق التشغی

 ,Krause, 1985 ; Vinten" المدقق الداخلي من أجل خدمة المنشأة ككل و لیس اإلدارة فقط 

1991).(  

عملیة منتظمة للحصول على أدلة تتعلق بكفاءة و فاعلیة "التدقیق التشغیلي هو  أن Boyntonیشیر و    

 (al.,2006 "الخاصة بمنشأة معینة و تقییم هذه األدلة بالنسبة ألهداف المحددةاألنشطة التشغیلیة 
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(Boynton, et. ویبین ،Vinten  رقابة األداء و في بعض  أحیانا یطلق علیه هذا النوع من التدقیقأن

 حت بند التدقیق اإلدارياألحیان یضاف هذا النوع من التدقیق ت

 .( Vinten, 1991)    

فحص منظم و شامل و بناء و تقییم للهیكل "  المعهد البریطاني إلدارة التدقیق اإلداري بأنه هكما عرف   

التنظیمي و سیاسات و طرق اإلدارة للتحقق مما إذا كانت موارد المنشأة تدار من قبل اإلدارة بطریقة 

 British )" اقتصادیة و كفؤة للحصول على أفضل النتائج و في أقصر وقت ممكن بما یحقق األهداف

Institute of Management, 1973)  .    

بحث منظم عن طرق تحسین الكفاءة و الفعالیة و "  هوالتدقیق التشغیلي أن بینما یرى السقا    

االقتصادیة في كل عملیات الشركة، لذلك فهو یختص بفحص طرق تشغیل و استخدام التسهیالت البشریة 

  ).1997السقا ، " ( و المادیة و الفنیة للشركة للتحقق من مدى كفاءة التشغیل و فعالیة سیاسات الشركة

ناول ثالثة جوانب أساسیة بالنسبة ألداء المنشأة و هي االقتصادیة و الكفاءة و إذن فالتدقیق التشغیلي یت  

 Doing things)فتعني إنجاز األعمال بأقل التكالیف الممكنة ) Economy( اإلقتصادیةأما : الفاعلیة

Cheep) و هي تتعلق بالشروط و البنود التي تحصل المنشأة من خاللها على الموارد الالزمة لها ، )

 أما الكفاءة . ، و ذلك بالحصول على الموارد بالجودة و الكمیة المناسبة و بأقل تكلفة)شریة و مادیةب

(Efficiency)  فتعني)   ( Doing things right  ، و تعبر عن العالقة بین المدخالت و المخرجات

ن الموراد المحددة ، أي تحقیق األهداف بأقل تكلفة، و هذا یعني تعظیم المخرجات باستخدام نفس القدرم

فتعني تحقیق ) Effectiveness( أما الفاعلیة . أو تقلیل المدخالت لتحقیق القدر المحدد من المخرجات

و حتى  ).Doing the right thing( األهداف المرسومة للبرامج أو األنشطة أو تحقیق التأثیر المطلوب 

لعملیات التشغیلیة المختلفة من ناحیة االقتصادیة یقوم المدقق بتحقیق أهداف التدقیق التشغیلي بتقویم ا
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فانه البد أن یقوم بتقویم مختلف األنشطة و المجاالت التشغیلیة مثل األهداف و  اعلیةالفوالكفاءة و 

الخطط و الهیكل التنظیمي و النشاط المحاسبي و طرق و وسائل التشغیل و أنشطة الشراء و التخزین 

  .انةنتاج و الصیفراد و نشاط التمویل و أنشطة اإلونشاط التسویق و نشاط الرقابة على الجودة و نشاط األ

 : أنواع أخرى من التدقیق .2

باإلضافة إلى أنواع التدقیق الرئیسیة التي تناولناها في الجزء األول، تشیر بعض الدراسات إلى أنواع     

  :أخرى أو تقسیمات متعددة للتدقیق ومن زاویا مختلفة

وخارجي   من حیث الجهة التي تتولى عملیة التدقیق، حیث یقسم التدقیق إلى تدقیق داخلي:  1.2

:  

ن تعریفا یوضعت لجنة العمل التابعة لمعهد المدققین الداخلی: Internal auditالتدقیق الداخلي 

  :للتدقیق الداخلي أشارت فیه إلى أنه

نشاط مستقل، تأكید موضوعي و استشاري مصمم لزیادة قیمة المنظمة و تحسین عملیاتها، و     

لتقییم و تحسین  Disciplinedمساعدتها على إنجاز أهدافها بواسطة تكوین مدخل منظم و منضبط 

  .Governanceفعالیة إدارة المخاطر و الرقابة و عملیات التحكم 

و وظیفة تدقیق داخلیة مستقلة یقوم بها فرد أو  أفراد أو هبینما یشیر أحد الباحثین أن التدقیق الداخلي     

ة الرقابة الداخلیة تعمل جهاز من داخل المنشاة من أجل خدمة اإلدارة عن طریق التأكد من أن كافة أنظم

دارة، و ذلك باستخدام طریقة و فعال لتحقیق جمیع أهداف النظام الرقابي كما حددتها اإل ءبشكل كف

و یعتبر . مخططة و منظمة لتقییم و تحسین فاعلیة إدارة المخاطر و الرقابة و عملیة التحكم المؤسسي

أن أهداف  610و قد بین معیار التدقیق الدولي رقم . التدقیق الداخلي أحد المقومات نظام الرقابة الداخلیة
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أو  حسب المتطلبات الخاصة بالشركة، لكن عادة یشمل ذلك كال ،التدقیق الداخلي تتباین، و یختلف نطاقه

  :مایلي ابعض

اإلشراف على الرقابة الداخلیة و مراجعة الرقابات المختلفة و عملیة تشغیلها و تقدیم التوصیات  -

 .لالدارة لتحسینها

فحص البیانات المالیة و التشغیلیة، بما في ذلك فحص النظام المحاسبي و االستفسارات و  -

 .االختبارات التفصیلیة للعملیات و األرصدة و اإلجراءات

 .مراجعة اإلقتصاد و الكفاءة و الفاعلیة للعملیات بما فیها الرقابات غیر المالیة -

 .مراجعة مدى االلتزام بسیاسات اإلداریة و بالتشریعات و القوانین و أیة متطلبات خارجیة -

و بین المعایر أن المدقق الخارجي یقوم بدراسة و فهم عمل المدقق الداخلي لتحدید مخاطر وجود    

وفي هذا اإلطار و من اجل فهم . تصمیم إجراءات التدقیق و تنفیذهاتحریفات مادیة في البیانات المالیة و 

یقوم ) الخارجي(مدقق المالي عمل المدقق الداخلي و تنفیذ إجراءات لتقییم و وظیفة التدقیق الداخلي فإن ال

  :بدراسة ما یلي 

 .الموقع التنظیمي للتدقیق الداخلي -

 .نطاق التدقیق الداخلي -

 .الكفاءة المهنیة للتدقیق الداخلي -

 .مدى بذل التدقیق الداخلي للعنایة المهنیة -

  :و من أجل القیام بعملیة التقییم فإن المدقق یأخذ بعین االعتبار فیما إذا

تم من قبل أفراد أصحاب كفاءة و تدریب و مهارة قد نجز من قبل التدقیق الداخلي كان العمل الم -

 .و انه یوجد إشراف و مراجعة مناسبة على ذلك العمل وتم توثیقه بصورة مناسبة



 زم  ا/ د: إاد                                                           ات ا و ات  س 

25 
 

 .تم الحصول على أدلة كافیة و مناسبة للخروج بنتائج مناسبة -

 .تنسجم مع تلك النتائج كانت النتائج التي تم التوصل إلیها مناسبة و أن التقاریر -

 .تم القیام باإلجراءات الالزمة تجاه أیة استشارات تم تحدیدها -

عن التدقیق الذي یقوم به طرف خارجي مستقل استقالال تاما :  External Audit  التدقیق الخارجي

فني  و الهدف األساس من هذا التدقیق هو إعطاء رأي. جمیع األطراف ذات العالقة بالبیانات المالیة

أو تظهر بعدالة و ( محاید یبین فیه المدقق فیما إذا كانت البیانات المالیة تعطي صورة حقیقیة و عادلة 

  .عن المركز المالي للمنشأة و نتیجة أعمالها و تدفقاتها النقدیة) من جمیع الجوانب المادیة 

  .، یقسم إلى كامل و جزئي من حیث النطاق:   2.2   

الذي یتعلق بجمیع البیانات المالیة، و یعطي المدقق تدقیق هو ال:  Complete Audit لكامل ا التدقیق

  .اارییأو اخت ارأیه عن جمیع البیانات المالیة و لیس عن جزء منها، و قد یكون هذا التدقیق تفصیلی

و یتعلق بجزء معین من البیانات المالیة ، و لیس بجمیعها، و :   Partial Auditالتدقیق الجزئي  

و في هذا النوع من التدقیق البد أن . بالتالي فان المدقق یعطي رأیه في ذلك الجزء الذي قام بتدقیقه فقط 

  .یكون هناك عقد خاص یبین طبیعة المهمة و حدودها

  :إختیاري، یقسم إلى إلزامي و من حیث اإللزام:   2.3   

یلزم به القانون، و عادة هو ذلك النوع من التدقیق الذي : Compulsory Audit التدقیق اإللزامي

الشركات المساهمة العامة و شركات التوصیة باألسهم و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و الشركات 

  .المساهمة الخاصة هي التي تلزم بالتدقیق
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و یتم هذا النوع بناء على رغبة المالك أو المالكین في :   Operational Audit التدقیق االختیاري

  .المشروعات أو الشركات

  : من حیث حجم اإلختبارات:  2.4  

  ):باستخدام العینات( یقسم التدقیق إلى كامل تفصیلي و كامل إختباري    

و حسب هذا النوع من التدقیق یقوم المدقق :  Complete Detailed Auditالتدقیق الكامل التفصیلي 

  .بفحص جمیع األنشطة و األرصدة و العملیات

حیث یقوم المدقق باستخدام العینات اإلحصائیة أو :   Test-Check Audit ختباريالتدقیق الكامل  اال

  .غیر اإلحصائیة ، و هذا النوع من التدقیق هو الشائع في الوقت الحاضر

  حیث توقیت عملیة التدقیقمن : خامسا 2.5  

  :یقسم التدقیق إلى نهائي و مستمر

 هو التدقیق الذي یتم في نهایة السنة المالیة، و لذلك یسمى تدقیق: Final Auditالتدقیق النهائي 

هذا النوع عادة یكون في األعمال الصغیرة حیث أن حجم األعمال و تعقیدها الیتطلب حضور و . المیزانیة

  .متعددة في السنةالمدقق مرات 

هو التدقیق الذي یتم خالل السنة و أخر السنة، حیث أن  :Continuous Auditالتدقیق المستمر 

ن العملیات و لدیها أنظمة رقابة یكون لدیها أعدادا كبیرة مالمنشات التي تخضع لهذا النوع من التدقیق 

بإجراءات التدقیق المختلفة باستمرار ضمن لذلك یقوم المدقق . كثر تعقیدا و تتطلب أعماال تفصیلیة أكبرأ

   .و هذا النوع من التدقیق هو التدقیق اإللزامي. خطة و برنامج تفصیلي
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 أنواع المدققین -3

 CPA (Certified Public Accountants) (المحاسبون القانونیون(  -1

شركات  مكاتب أویشمل هذا النوع من المدققین األشخاص الذین یمارسون المهنة كأعضاء في    

  .مرخصة تقوم بتقدیم خدمات مهنیة

وقد یمارس هؤالء المدققین أعمالهم في الشركات الكبرى مثل الشركات المساهمة العامة و المساهمة   

  .الخصوصیة و شركات التوصیة باألسهم و ذلك بناء على متطلبات القانونیة

و مؤسسات المهن الحرة بناء على وقد یمارسون أعمالهم في الشركات الصغیرة و المشاریع الفردیة  

  .تكلیف خاص من مالكي هذه الوحدات االقتصادیة

و یقوم هؤالء المدققین .و یتمیز هؤالء المدققین بتأهیلهم العلمي و العملي و استقاللیتهم الذهنیة و الفعلیة 

  .طبقة في البلد المحددبالتدقیق المالي بناء على معاییر التدقیق الدولیة أو معاییر التدقیق المقبولة و الم

  

  

  

  Governmental Auditorsالمدققین الحكومیون  -2

و یمثل دیوان المحاسبة . هؤالء هم المدققون الذین یعملون بالدوائر و المؤسسات الحكومیة المختلفة  

أكبر جهة حكومیة یعمل فیها جهاز كبیر و متكامل من المدققین الذین یعملون كمدققین یقومون بالتدقیق 

  .  المالي و اإلداري و تدقیق االلتزام في مختلف الدوائر و المؤسسات الحكومیة
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   Internal Auditorsالمدققون الداخلیون  -3

داخل المنشاة من أجل  المدقق الداخلي شخص یقوم بوظیفة تدقیق داخلیة مستقلة ضمن جهاز من  

من أن كافة أنظمة الرقابة الداخلیة تعمل بشكل كفؤ و فعال لتحقیق جمیع ة عن طریق التأكد خدمة اإلدار 

    .إلدارةأهداف النظام الرقابي كما حددتها ا

 : الفرق بین المحاسبة و التدقیق - 4

  The Difference Between Accounting and Auditing   

هناك خلط بین هذین المفهومین، حیث یعتقد البعض أن التدقیق هو جزء من المحاسبة، و في حقیقة    

ترتبط بعملیة المحاسبة األمر أنه یوجد اتصال و وثیق بین المحاسبة و التدقیق، حیث أن عملیة التدقیق 

  :و تتمثل الفروق األساسیة بین المحاسبة و التدقیق فیما یلي. منذ نشأة المحاسبة و لو بمفهومها التقلیدي

ثالثة أنشطة رئیسیة و هي تحدید العملیات و المحاسبة هي نظام للمعلومات یتكون من  - 1

هذه العملیات، و توصیل النتائج لألطراف األحداث االقتصادیة من واقع المستندات المؤیدة لها، و تسجیل 

 .ذات العالقة من اجل المساعدة في عملیة اتخاذ القرارات االقتصادیة

أما التدقیق فهو عملیة منتظمة و موضوعیة للحصول على أدلة تتعلق بتأكیدات اإلدارة الخاصة    

من مدى مطابقة هذه التأكیدات  بالبیانات المالیة، و تقییم هذه األدلة بصورة موضوعیة، من أجل التحقق

  .للمعاییر المحددة ثم توصیل النتائج لألطراف ذات العالقة

و من خالل هذین التعریفین یتضح لنا أن عملیة المحاسبة هي عملیة بناء تبدأ بتتبع  - 2

االقتصادیة حتى توصیل النتائج على شكل قوائم مالیة حسب المعاییر المحاسبیة، أما عملیة  العملیات
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نه و التقریر عنه، و بالتالي دقیق فهي بشكل رئیس تشمل فحص ما قام ببنائه المحاسبون و التحقق مالت

 .فان نتیجة عملیة التدقیق تكون على شكل تقریر حسب متطلبات معاییر التدقیق

  

أن المحاسبة علم و فن تعتمد على أسس و مبادئ و نظریات یقوم المحاسبون باالعتماد   - 3

تحدید و تسجیل العملیات االقتصادیة و توصیل نتائجها، وكذلك األمر بالنسبة للتدقیق فهو علیها في فن 

علم مبني على مفاهیم و معاییر و إجراءات تستخدم في فن إنجاز عملیات الفحص و التحقق و من ثم 

لتدقیق، في ا و لكن المحاسبة تعتمد على معاییر المحاسبة و التدقیق یعتمد على معاییر. التقریر عن ذلك

  .مور كثیرة من ضمنها مدى االنسجام مع المعاییر المحاسبةالتحقق من أ

 هناك فروق بین من یقوم بعملیة المحاسبة و بین من یقوم بعملیة التدقیق من حیث  - 4

التأهیل و االستقاللیة، فالمحاسب موظف لدى المنشأة یتبع إلدارتها و یأتمر بأمرها و بالتالي فهو غیر 

مستقل عن اإلدارة، و هو في نفس الوقت لدیه قدر من التأهیل ولكن لیس هناك شروط معینة و حدود 

ذو أما المدقق فهو شخص . لتأهیل المحاسب، وٕانما یعتمد ذلك على مدى قناعة اإلدارة بالتأهیل الالزم له

تأهیل مشروط بحكم القوانین المنظمة لمهنة التدقیق و هو یتمتع أیضا باالستقاللیة عن اإلدارة، و بالتالي 

 .ال یأتمر بأمرها و إنما یدقق عملها

 

  :الخدمات التي یقدمها المحاسب المهني المستقل  -.5

  .خدمات تأكیدیة و خدمات غیر تأكیدیة تقسم الخدمات التي یقدمها المحاسب القانوني إلى   

تعتبر الخدمات التأكیدیة خدمات مهنیة مستقلة الغرض منها تحسین جودة : الخدمات التأكیدیة - 1

المعلومات، و هذا بهدف المساعدة في عملیة اتخاذ القرارات، و یشترط عند القیام بهذه الخدمات أن یتمتع 
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و حسب  . المدقق باالستقاللیة و بذل العنایة المهنیة المعقولة و ممارسة الحكم المهني بشكل معقول

Arens تنقسم هذه الخدمات إلى خدمات التصدیق و خدمات التأكید: 

 Attestation Services :خدمات التصدیق -1.1

تقریر عن مدى مصداقیة  خدمات التصدیق هي خدمات تأكیدیة یقوم من خاللها المحاسب القانوني بإصدار

  :التأكیدات المقدمة من جهة معینة إلى جهة أو جهات أخر، و تشمل هذه الخدمات

 .تدقیق البیانات المالیة -

 . تدقیق الرقابة الداخلیة التي تتعلق بالبیانات المالیة -

و هو مهمة أقل مستوى من التدقیق، حیث یقوم المدقق بمجموعة من : اإلطالع أو المراجعة -

بان البیانات المالیة االستفسارات و اإلجراءات التحلیلیة، یكون الهدف منها بیان فیما إذا لم یرد إلى االنتباه 

و عادة تتعلق هذه . لمحدودال تتفق مع أسس معینة متفق علیها، وهذا ما یطلق علیه التأكید السلبي أو ا

 .المهمة بالبیانات المالیة المرحلیة

خدمات التصدیق التي تتعلق بتكنولوجیا المعلومات، و تشمل خدمات التصدیق الخاصة بالشبكة  -

حیث . SysTrustو خدمات التصدیق الخاصة بالنظم اإللكترونیة   WebTrust) األنترنت( العنكبوتیة 

اإللكترونیة  على الشبكة أن موقع الشركةلقانوني للحصول على تأكید معقول بیتم التعاقد مع محاسب ا

فإذا تبین للمحاسب القانوني أن  .التجارة اإللكترونیة یحقق بعض المبادئ األساسیة لتحسین الثقة بأنشطة

      . الموقع یحقق هذه المبادئ فإنه یتم وضع خاتم إلكتروني خاص على ذلك الموقع للداللة على مصداقیته

فهي خدمات تأكیدیة تزود اإلدارة و مجلس  SysTrust أما خدمات التصدیق الخاصة بالنظم اإللكترونیة 

ظم تحقق متطلبات و مبادئ أساسیة، و أن الرقابة داقیة بأن النو الطرف األخر بدرجة من المص اإلدارة

      .الداخلیة على هذه النظم مصممة و تعمل بفاعلیة على مدى الفترة الزمنیة المحددة
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  : Other Assurance Services خدمات التأكید األخرى 1.2

لغایات اتخاذ القرارات، لكنها ال هي خدمات تأكیدیة مهنیة مستقلة تؤدي إلى تحسین جودة المعلومات    

تتطلب إصدار تقریر مكتوب، و لیس بالضرورة أن یكون التأكید یتعلق بمصداقیة تأكیدات معنیة مقدمة 

و من أمثلة هذه الخدمات ، خدمات تقییم المخاطر و الغش و التصرفات . من طرف إلى  طرف أخر

  .دوات المالیةغیر القانونیة، و المخاطر الخاصة باالستثمارات و األ

الخدمات التي یقدمها المدقق و التي قد یقدم فیه تقریرا، لكن هذا التقریر ال : الخدمات غیر التأكیدیة .2

یتعلق بتأكیدات یقدمها طرف أخر، و بالتالي فإن المدقق ال یعطي  تأكید عن مصداقیة تلك البیانات، 

لتخطیط المالي، حیث یقوم المدقق بتقدیم هذه مثل خدمات تقییم األداء و الخدمات االستشاریة و خدمات ا

ي دون أن یكون له عالقة بالتنفیذ، و في هذه الحالة یجب على المدقق أن یكون قادرا الخدمات كاستشار 

 .و یعتمد المدقق على كفاءته و خبرته و قدراته في تقدیمها. على أداء هذه الخدمات

 

    



 

 
 

  

  

  

    

  

  

ا ا:  
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ا ا  

اءات اإ   اا  

    : مقدمة 

و حتى یتسنى لنا فهم و . تعتبر إجراءات التدقیق من أهم العناصر التي یتبعها المدقق في مهمته    

  :دراسة  إجراءات التدقیق البد لنا أن نتبع خمس خطوات و المتمثلة فما یلي 

 فهم أهداف و مسؤولیات المدقق و كذلك اإلدارة. 

 تقسیم القوائم المالیة إلى دوائر. 

 تأكیدات اإلدارة عن الحسابات معرفة. 

 معرفة أهداف التدقیق العامة للحسابات و العملیات. 

 معرفة أهداف التدقیق الخاصة للحسابات و العملیات. 

  ):مسؤولیات المدقق و اإلدارة(الخطوة األولى 

 یجب على المدقق أن یعرف ما هي مسؤولیات المدقق و ما هي المسؤولیات الواقعة على اإلدارة،   

  :فمسؤولیات اإلدارة هي كالتالي

 .تنفیذ و تطبیق السیاسات المحاسبیة -

 .الحصول على نظام رقابة داخلي مالئم و كافي -

 .عرض عادل للقوائم المالیة -

فاإلدارة تسهر على القیام بتحضیر القوائم المالیة للمدقق و هذا األخیر یقوم بتدقیقها مباشرة بعد    

حصوله على القوائم و كل األمور األخرى كالمستندات و الملفات، أي الحصول على كل ما یلزم لعملیة 
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یذكر في رسالة االرتباط و عن طریق رسالة االرتباط  یحدد ذلك و كذلك تحدد مسؤولیة المدقق ف. التدقیق

أن على اإلدارة أن تحضر القوائم المالیة و على المدقق أن یعطي رأیه عن عدالة القوائم و طریقة 

  .عرضها

  : بینما تتمثل مسؤولیة المدقق فیما یلي

 ) Fraud(اكتشاف الغش  -

 )Errors( اكتشاف األخطاء المحاسبیة  -

 )Illegal acts( اكتشاف األعمال الغیر قانونیة  -

هناك نوعین من الغش المحاسبي یجب على المدقق أن یمیز بینهما هما إساءة استخدام األصول و    

و التي تؤثر على المستثمرین و المقرضین و . إعطاء قوائم المالیة مخطئة أي معلوماتها مغلوطة

خاطئة و غیر  مستخدمي القوائم المالیة بشكل سلبي حیث یحصلون على قراراتهم بناءا على معلومات

  .صحیحة

أما األخطاء المحاسبیة فهي تكون أخطاء في االحتساب لمبالغ معینة، حذف حساب معین، أخطاء في    

التسجیل، و هذه األخطاء یمكن اكتشافها بسهولة و یجب على المدقق في هذه الحالة إعالم اإلدارة 

  .قریرهبتصحیح األخطاء و إذا لم یفعلوا ذلك فعلیه أن یذكر ذلك في ت

و بالنسبة لألعمال الغیر قانونیة فعلى المدقق أن یذكر ذلك في تقریره مثل رفع دعاوي قضائیة على    

قائمة الدخل و ( الشركة أو مخالفة قوانین معینة مثل قوانین الضرائب التي تأثر تأثیرا مباشرا على القوائم 

ناك قوانین أخرى ال یأخذه المدقق بعین اإلعتبار و ه) . المیزانیة و التدفقات النقدیة و األرباح المحتجزة

  .  مثل قوانین الحفاظ على البیئة التي التؤثر على القوائم بشكل مباشرة
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  ):تقسیم القوائم المالیة إلى دوائر( الخطوة الثانیة 

  .ةهنا تقسم القوائم المالیة إلى خمس دوائر تصنف كل حسابات القوائم على حدا إلى الدائرة المالئم  

  : و هذه الدوائر هي   

 ).Sales and Collection( دائرة المبیعات و التحصیل  -

 )Acquisition and Payment  (دائرة األمالك و المدفوعات  -

 )Payroll and Wages (دائرة الرواتب و األجور  -

 )Inventory and Warehousing (دائرة المخزون و المستودعات  -

 )Capital Acquisition and repayment (دائرة امتالك رأس المال  -

و هنا یجب معرفة العالقات التي تربط الدائرة مع األخرى و تبدأ هذه العالقة بالحصول على رأس     

المال و الذي یكون بصورة نقد و بهذا النقد یشترون المواد الخام و االصول الثابتة و البضاعة و الخدمات 

مخزون ندخل في دائرة المخزون و المستودعات و عندما یباع یحصل إلنتاج المخزون و عندما یباع ال

، و هنا على المدقق أن یدرس هذه )دائرة النقد( لدینا مبیعات و تحصیل نقدیة و التي ترجع لنقطة البدایة 

  .العالقات و یدرس كیف تتم و هل تجرى بصورة صحیحة أم ال
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  ):الحسابات  معرفة تأكیدات اإلدارة عن( الخطوة الثالثة 

تأكیدات اإلدارة تعبر عن عرض من قبل اإلدارة عن فئات العملیات و الحسابات التي لها عالقة في     

و هي جزء من الصفة التي تستخدمها اإلدارة للتسجیل و اإلفصاح عن  GAAP -القوائم المالیة مباشرة لل

  . ذلك

  : فئات و هي  5فإن التأكیدات تقسم  إلى )  SAA 31( 31و حسب المعیار    

 .الحدوث و الوجود  -

 .االكتمال -

 .التقییم و االحتساب -

 الحقوق و االلتزامات  -

 .العرض و االفصاح -

بالنسبة للوجود فالتأكیدات هنا تكون هل األصول و االلتزامات و الحقوق المشمولة في المیزانیة كانت    

بالفعل موجودة في تاریخ حدوثها و تأكیدات الحدوث تتعلق هل العملیات المسجلة في القوائم فعال حدثت 

  .خالل الفترة المحاسبیة

تأكد هل األصول و االلتزامات، حقوق الملكیة، إیرادات، و تأكیدات التقییم و االحتساب تتعامل و ت   

  .مصاریف، شملت كلها بالقوائم المالیة في الحسابات مالئمة و الصحیحة

و الحقوق و االلتزامات تأكیداتها هي أنها تتعامل هل األصول هي حقوق الوحدة و أن االلتزامات هي     

  .اقهاالتزامات على الشركة أن تدفعها في تاریخ إستحق
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و بالنسبة للتأكیدات األخیرة العرض و اإلفصاح فهي تفحص هل مكونات القوائم المالیة مدموجة او    

  .منفصلة بشكل مالئم، موصوفة و مفصح عنها بصورة واضحة و مفهومة

  ) معرفة أهداف التدقیق العامة للعملیات ( الخطوة الرابعة  

  : تتمثل أهداف التدقیق فیما یلي      

و یعني التأكد من أن أرصدة العملیات المسجلة موجودة فعال و أنها لیست و : كد من الوجود التأ -

 .همیة

و یقصد بها التأكد من أن العلمیات الموجودة مسجلة في دفتر الیومیة و بشكل كامل : االكتمال -

 .مثال على ذلك التاكد من حساب الهاتف و الكهرباء

المسجلة قد سجلت بالمبالغ الصحیحة و في  الحسابات هي التأكد من أن العملیات : الدقة  -

 .الصحیحة

التأكد من أن العملیات سجلت في الوقت المالئم و الصحیح مباشرة بعد حدوث : التصنیف -

 .العملیة

التأكد من أن العملیات التي سجلت قد رحلت بعد تسجیلها بشكل صحیح و : الترحیل و التلخیص -

 .للحسابات الصحیحة

  ) : األرصدة( مسة  معرفة أهداف التدقیق الخاصة للحسابات الخطوة الخا

  : تشمل هاته األهداف على ما یلي  

 .و هي التأكد من أن األرصدة المسجلة موجودة فعال و أنها لیست و همیة: التأكد من الوجود  -

 .هي التأكد من أن األرصدة الموجودة مسجلة في دفتر الیومیة: االكتمال -
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من أن األرصدة المسجلة قد سجلت بالمبالغ الصحیحة و في  الحسابات  هي التأكد: الدقة  -

 .الصحیحة

 .األرصدة التي شملت في یومیة العمیل تصنف بشكل عام: التصنیف -

أي التأكد من تسجیل األرصدة الحسابیة التي تحدث في نهایة الفترة : الفصل بین فترتین مالیتین -

 .المالیة في فترة حدوث العملیة

- Detail tie in : فحص و التأكد من األرصدة في میزان المراجعة مالئم و مطابق لرصید

 ) Balance of Account(الحساب 

 .التأكد من تسجیل األصول بالقیمة القابلة للتحصیل: القیمة القابلة للتحصیل -

من التأكد من أن أصول الشركة الموجودة لدیها مملوكة من قبلها و أنها : الحقوق و االلتزامات  -

 .حقوقها و التأكد أیضا من االلتزامات من أن یدفعها و أن هذه االلتزامات تابعة للشركة

یتمثل العرض و اإلفصاح في التأكد من أن الحسابات سجلت بشكل :  العرض و اإلفصاح -

صحیح و أنها مصروفة بشكل عادل و یجب أن یفصحوا عن كل األمور المتعلقة بالحسابات أو أي أمر 

 .بإدارة الشركة آخر یتعلق

باإلضافة لهذه األهداف العامة هناك األهداف الخاصة للعملیات و تكون على حسابات المبیعات أو    

المشتریات أما األهداف الخاصة لألرصدة فإنها تطبق على أرصدة المخزون أو أي رصید حساب آخر في 

  .المیزانیة

  



 

 

 

  

  

  

  

  

اا ا:  
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ا اا   

ا ت اا  

  :مقدمــة

أهداف التدقیق المالي و المتمثلة في المصادقة على عدالة و مصداقیة من أجل الوصول إلى تحقیق    

المدقق المالي إلى استعمال بعض التقنیات األساسیة و التي تركز غالبا على  لجأالقوائم المالیة، ی

  .المخاطر و كیفیة إدارتها

 :رــــــالخط -1

تعبیر المدقق عن تحفظه بخصوص أوضاع تشمل على یتجلى خطر التدقیق الداخلي في عدم    

وبما أنه دائما شبه مستحیل من الناحیة العملیة إعادة إنجاز كل العملیات . مخالفات أو أخطاء مهمة

  .%1یكون المدقق ملزما بقبول درجة معینة من الخطأ یمكن تحدیدها في نسبة . التحتیة لألوضاع 

  :إدارة الخطر -2

منع الخطر والتقلیل من حجم الخسائر عدد حدوث الخطر والعمل على عدم هي مجال التوصل إلى   

تكرار تلك األخطار بدراسة أسباب حدوث كل خطر عند حدوثه لتالفیه مستقبال كما تمتد إدارة األخطار 

  .إلى تدابیر األموال الالزمة للتعویض عن الخسائر التي تحدث حتى ال یتوقف عن العمل واالنتاج

یشیر معیار التدقیق الداخلي إلى أنه ینبغي أن یساعد نشاط التدقیق الداخلي المنشأة  المجالو في هذا    

عن طریق تقییم وتحدید التعرض الجوهري للمخاطر، كما ینبغي أن یساهم ذلك في تحسین إدارة المخاطر 

 ,Should be based on a risk assesssement. وأنظمة الرقابة مع مراعاة خدمات التأكید واالستشارة

undertaken at least annually.  
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یجب أن توضع خطة التدقیق الداخلي المبنیة على أساس تقییم المخاطر على األقل مرة سنویا،  -

 .و یجب األخذ باالعتبار توجیهات اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة في هذه العملیة

2120.A1- فعالیة الرقابة و  الداخلي تقییم كفاءةعلى نشاط التدقیق ، على أساس نتائج تقییم الخطر

  : یجب أن یتضمن ذلك ، المعلوماتو  العملیات، شاملة أنظمة التوجیه

 ٕامكانیة االعتماد علیها و  صحة المعلومات المالیة التشغیلیة. 

 كفاءة العملیات و  فعالیة. 

  حمایة األصول. 

  االتفاقیات ، و األنظمة ، االلتزام للقوانین. 

- 2210.A1 -التخطیط للمهمة، على المدقق الداخلي تعریف وتقییم المخاطر المرتبطة بالنشاط ند ع

  .تحت المراجعة، یجب أن تعكس أهداف المهمة نتائج الخطر

قد یتم تحدید الخطر من خالل تحدید ومطابقة المخاطر المرتبطة في أهداف المنشأة، بغرض تحدید    

صرار أولي لألهداف العملیة، ثم تعریف منظم لتلك األشیاء كیفیة إدارة الخطر، و أن تحدیده یدل على إ

. لیس كل األخطاء متساویة.بعبارة أخرى هو تحلیل األخطاء. التي یمكن أن تمنع كل هدف من تحقیقه 

لذا . البعض أكثر احتمال حدوثه من اآلخر، و سیكون لدى البعض تأثیر أكبر من اآلخر عند حدوثه

  .یجب أن یتم تقیمهابمجرد أن نتعرف على الخطر 

في بعض الحاالت قد . اإلدارة تقرر كیف یتم التعامل مع الخطر، تحدید الخطرو  امتالك تعریف، أخیرا

ینبغي على مدیر التدقیق الداخلي مناقشة االدارة ، تأخذ اإلدارة على عاتقها قبول درجة معینة من الخطر

  .التقریر عن ذلك لمجلس اإلدارة إلیجاد الحل و  نشأةالتنفیذیة حول قبول اإلدارة للمخاطر الغیر مقبول للم
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واإلدارة باستمرار یجب ، غیر المخاطر السابقة. تقدیم أخطار جدیدة للمنشأةو  .عملیة تقییم الخطر مستمرة

  .ٕاجراءاتها إلى مستوى مریح لتتمكن من مواجه األخطار المتغیرةو  أن تكیف سیاساتها

لكـن المشـكلة هـي نقـص التركیـز علـى . التقلیدیة إلى التركیز على تحدیـد الخطـرتعتمد طرق إدارة الخطر   

إنهــا المخــاطر التــي تــؤثر فــي عوامــل نجــاح . المخـاطر المهمــة التــي تشــكل التهدیــد األكبــر لتحقیــق األهــداف

  .على تعریف المخاطر الحاسمةو  بالتالي یتوجب االنتباه الكبیر على التدریبو  العمل

بناء على أسس یجب و  سوف یقبل تحمل معانات الخطر لذلك، جهد زاد على تحدید الخطرالو  إذا الوقت  

فعالیة إدارة الخطر تعني أكثر من التركیز على الخطر المعروف مثل .تحدید الخطر الذي یعتبر مهم 

 و بتعریف أكثر بساطة یركز على شرح الرقابة الداخلیة، تأمین أحداث الخطر، خطر المالیةو  التمویل

تكمن في تسهیل تعریف الخطر ، تطویر مفهوم وعي الخطرو  تعزیزو  أن توجیهو  .مستوى االجراءاتو 

  :من األمثلة توثیق الخطر الغیر مقبولو  الذي تواجهه المنشأة

 .األحداث أو الظروف التي لها تهدید على حیاة المنشأة -

 .األحداث أو الظروف التي تستطیع أن تتناسب عكسیا مع سمعة المنشأة -

 .عدم االلتزام بالقوانین التي لها أثر على وظائف العمل -

 . الناتجة عن خسائر مالیة مهمة للمنشأةو  الظروف المالیة الغیر متوقعة -

 .اجراءات العملو  األهداف الرئیسیة لإلدارة الغیر متفقة مع خطوط -

 

 Risks      :المخاطر -3

تحفظه بخصوص أوضاع تشمل على یتجلى خطر التدقیق الداخلي في عدم تعبیر المدقق عن    

بما أنه دائما شبه مستحیل من الناحیة العملیة إعادة انجاز كل العملیات و  .مخلفات أو أخطاء مهمة 

  .یكون المدقق ملزما بقبول درجة معینة من الخطأ. التحتیة لألوضاع
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  .هو الخطر المخفف بدون تأثیر الرقابة الداخلیة :الخطر المطلق

استغالل ، مثل ممارسات االدارة المحسوبیة(الخطر المرتبط بالعملیة االنتاجیة للعمل  وه :الخطر السلوكي

  ).الخ...الوظیفة

  .هو ذلك الخطر الناتج عن أثار األعمال لبیئة غیر مؤكد تحقیق األهداف :خطر األعمال

  .هو ذلك الخطر المرتبط بحمایة األصول :الخطر الراعي

هو میل نظام الرقابة الداخلیة لفقدان الفاعلیة طوال الوقت أو فشلها في منع التعرض  :خطر الرقابة

حیث یتم تحدیده داخل ، عندما ال تمكن عملیات المراقبة الداخلیة من توقع أو كشف خطأ مهم. لألصول

  .و المطابقات التي تتم، النشاط الخاضع للتدقیق من خالل تقییم نظام الرقابة الداخلیة

التي ال یمكن أن یكتشفها المدقق أو أخطاء و  هي المخاطر الناتجة عن أخطاء البیانات :االكتشافخطر 

  .أو عند قیامه باإلجراءات التفصیلیة، مهمة لم یتم تصحیحها خالل عملیات المراقبة الداخلیة

  :نماذج المخاطر

 :خطر البیئة  -1

 .رأس المال المتاح -

 .السیاسي و  الظبط القانوني -

 .عالقة المساهمینو  التمویلسوق  -

 : مخاطر اإلجراءات -2

 .مخاطر العملیات -

 .مخاطر التفویض -

 .مخاطر االجراءات/ مخاطر المعلومات  -
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 .مخاطر االكتمال -

 .مخاطر التمویل -

 :معرفة إتخاذ القرار -3

 .مخاطر العملیات  -

 .مخاطر التمویل -

 .مخاطر االستراتجیة -

  :مهام إدارة الخطر

 .نشاط إقتصادي على حد سواءإكتشاف األخطار الخاصة بكل  -1

عالقته باألخطار و  مسبباتهو  معرفة طبیعةو  تحلیل كل خطر من األخطار التي تم إكتشافها -2

 .األخرى

 .تقدیر حجم الخسارةو  احتمال حدوث الحادثو  قیاس درجة الخطورة -3

 األمانإختیار أنسب وسیلة إلدارة كل من األخطار الموجودة لدي الفرد أو المشروع حسب درجات  -4

 .التكلفة الالزمةو 
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  : سیاسات إدارة الخطر 

من الصعب وضع سیاسة مثلى إلدارة الخطر كون أن سیاسة الخطر لیست سیاسة ثابتة بل تتغیر من 

 .وقت آلخر

  إطار إدارة الخطر    

                 Internal Environmentالبیئة الداخلیة 

                     Objective Settingوضع األهداف 

                  Event Identification  مطابقة األحداث

                      Risk Assessment تقییم المخاطر

                       Risk Responseمسؤولیة المخاطر

                     Control Activitiesرقابة األنشطة

             Information & Communication المعلوماتو  االتصال

                              Monitoringمراقبة 

 

      Management Study Risks Way: طرق دراسة األخطار وٕادارتها -4

 :اإلجتناب -1

لكن هذه الوسیلة و  لتجنب الخطر نبعد األسباب المؤدیة لهو  و هو اإلبتعاد عن هذه األخطار باجتنابها   

یمكن أن و  الخطر لها حدود معینة حیث أن اختیارها لیس ممكنا دائما من الناحیة العملیةمن وسائل إدارة 

  :نلجأ إلیها في األحوال اآلتیة 

 .عندما یتعذر إیجاد وسیلة عملیة لتغطیة الخطر  - أ

 .إذا كان من الممكن التنبؤ بالخطر قبل تحققه   -  ب
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 :المنع والوقایة لتقلیل األخطار*.

  .فرصة حدوث الخسارة من خالل إتخاذ اإلجراءات المناسبةتقلل و  فهي تهاجم الخطر

 :اإلحتیاط لمواجهة الخطر*.

و ذلك بتكوین اإلحتیاطات التي یمكن أن تواجه بها الخسائر المادیة الناشئة عن تخفیض الخطر 

  اط لها أرخص من تجنبها أو منعها خاصة إذا كانت تكالیف اإلحتیو  للتعویض عن تلك المخاطر

 : طرنقل الخ*.

ذلك بتحمیل المؤسسة دفع و  بتحمیل طرف آخر غیر الطرف المعرض لخطر الخسائر التي قد تصیبه

 مصاریف نقل عبئ الخطر إلى طرف سواء تحقق الحادث في المستقبل أو وقعت الخسارة أو لم تتحقق

  .لم تقعو 

              Risk Management Processإجراءات إدارة المخاطر     -5

     األهداف االستراتیجیة(تعریف الخطر(  

 تقییم وقیاس الخطر  

 مراقبة الخطر من خالل:  

  نشر السیاسات العامة.  

 نشر التفاصیل وایضاحات المرشد.  

 الرقابة على السیاسات واالجراءات. 
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  : من خالل هذا الشكل البیاني، یمكن شرح و تحلیل العناصر التالیة

    Risk Definition: تعریف الخطر  :أوال

األهمیة و  تعریف عوامل الخطر ذات العالقةو  یتضمن تعریف األنشطة القابلة للتدقیق إن تحدید الخطر   

التغیرات التي تحصل في النشاط الخاضع و  درجة إصافة قیمة النشاطو  عدد المالحظاتو  النسبیة لها

فالخطر یعني عدم . الخ (...الفترة الزمنیة التي مضى علیها التدقیق( تاریخ آخر تدقیق و   للتدقیق

 یقاس الخطر بالترجیحو  من حدوث أمر ما قد یكون له أثر على تحقیق األهداف) عدم التأكد(الوضوح 

  .االحتماالتو 

The Organisation strategic 

Objctives 

Risk  Assessment 

Risk  Analysis 

 

Monitoring 

Resldual Risk Reporting 

Risk  Treatment 

Decision 

Risk Reporting Financial 

and  

Formal 

Audit 
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حیث تتضمن مخاطر التدقیق حاالت من عدم التأكد قد تكون ناتجة عن المعاینة أو ال تكون ناتجة عن   

ا المدقق فیما لو طبق اجراءات التدقیق التي قد تنشأ من احتمال تغیر النتیجة التي یتوصل إلیهو  المعاینة

و یمكن تحقیق هذه المخاطر عن ، أو التي قد تنشأ من اجراءات تدقیق غیر قیاسیة لتحقیق هدف ما

 .الرقابةو  االشرافو   طریق التخطیط الجید

                         Risk Analysis            :قیاس المخاطرو  تقییم: ثانیا

  Risk Analysis    تحلیل الخطر

  

  

  

  

  

  

تحلیل األخطار ذات العالقة بإنجاز أهداف المنشأة بغرض تحدید كیفیة و  إن تقییم الخطر هو تعریف  

و یختلف ، فاألخطار لیست متساویة فإمكانیة حدوث بعضها أكثر من اآلخر، تلك األخطار مواجهة

الخطر المرتبط بالمراقبة عن خطر االكتشاف من حیث أن النوعین األولین یتم تحدیدهما و  الخطر الكامن

مكن ی، فمن خالل تحكمه في هذه العوامل المحددة لخطر عدم التقصي، داخل النشاط الخاضع للتدقیق

  .كتكون مقبولة للمدقق أن یسعى وراء الحصول على نسبة خطر تدقیق كافیة

  Risk   مراقبة الخطر على 

Monitoring 

  Riskإدارة الخطر 

Management 

  Risk   تقییم الخطر

Assessment 

 Process    مستوى العملیة

Level 

 Control Itالسیطرة    
 Identification تعریف 

 Activity  النشاطمستوى 

Level 
 Share of Transfer المشاركة 

It 

 Measurement     قیاس

 Entity     مستوى الوجود

Level 

 Diversity orالتجنب بالتشكیل 

Avoid It 

 بناء األولویات 

Organisation 
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أن یبتكر بموجب و  الخطر المرتبط بالتدقیقو  یتعین على المدقق أن یقوم بتقییم كل من الخطر الكامن  

  .هذا التقییم تحریات اإلثبات لكي تكون مالئمة لتقلیص خط اإلكتشاف للحصول علة نسبة خطر مقبولة 

درجة خطر عدم و  الخطر الكامن من جهةو  إن االرتباط بین تقییم المدقق للخطر المرتبط بالمراقبة  

و ، أو الخطر المرتبط بالمراقبة على مستوى مرتفع/كما أن تغییر الخطر الجوهري و، االكتشاف المقبول

  .ذلك للحصول على نسبة خطر تدقیق مرغوب فیها

عدم تعبیر المدقق عن تحفظه بخصوص أوضاع تشمل على  یتجلى خطر التدقیق الداخلي في  

بما أنه دائما شبه مستحیل من الناحیة العملیة إعادة انجاز كل العملیات و  .مخالفات أو أخطاء مهمة 

 .یكون المدقق ملزما بقبول درجة معینة من الخطأ. التحتیة لألوضاع 

   Inherent Risk (RI) :مخاطر جوهریة -1

النشاط و  و یتوقف الخطر الجوهري على طبیعة كل من العملیة، خطر األولي للخطأیتعلق األمر بال  

لتقییم الخطر الجوهري یجب أن و  .و نسبة الخطأ الذي یمكن أن یشمل عملیة النشاط ، الخاضع للتدقیق

على  و علیه، یقوم المدقق بإنجاز تقییم نظام الرقابة اللداخلي ثم إجراءات العمل للنشاط الخاضع للتدقیق

معمقا بما فیه  رغم أن هذا العمل یجب أن یكونو  .المدقق تقییم األخطار خالل المرحلة التمهیدیة للتدقیق 

فعندما یقوم . الكفایة لیمكن من استنتاج خالصات ثابتة فإنه ال یفترض فیه بالضرورة أن یكون طویال 

ثم القیام بعملیة التدقیق وفق ، عمقةیمكن أن یتم إنجاز التقییم بكیفیة م، نشاط التدقیق بتدقیق نشاط

إن هدف تقییم المخاطر هو تمكین المدقق من تكوین فكرة أولیة ، أولویات التدقیق التي حددتها المخاطر 

  .بارات الجوهریةحول النشاط المراد تدقیقه حتى یأخذها بعین االعتبار في عملیة االخت

 .مخاطر القبول الخاطئ  -

 .مخاطر الرفض الخاطئ  -
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هي احتمال تأثیر رصید حساب أو عملیات ألخطاء قد تكون مادیة فردیة أو عند تجمیعها مع أخطاء و 

  .یفترض أنه ال یوجد نظام رقابة داخلیة. ألرصدة أو مجموعة عملیات 

  Control Risk (RC): مخاطر الرقابة -2

عندما . ع التعرض لألصول هو میل نظام الرقابة الداخلیة لفقدان الفاعلیة طوال الوقت أو فشلها في من  

حیث یتم تحدیده داخل النشاط الخاضع ، ال تمكن عملیات المراقبة الداخلیة من توقع أو كشف خطأ مهم

  .و المطابقات التي تتم، للتدقیق من خالل تقییم نظام الرقابة الداخلیة

عیة العامة لسیاق إن تقییم نظام الرقابة الداخلي األولي یساعد على صیاغة حكم تمهیدي حول النو   

عندما یكون ارتفاع الخطر المرتبط بالمراقبة ممكنا یكون الضمان الذي یمكن أن یحصل علیه ،  و المراقبة

فمثال عندما تكون الرقابة ، المدقق بواسطة تحریات المراقبة الموجهة لتقییم فعالیة عملیات المراقبة الداخلیة

أنه من االعتدال جدا الحصول على الضمان الذي یحتاجه  الداخلیة ضعیفة یكون بإمكان المدقق أن یقرر

 ).بالتالي زیادة حجم التحریات التوثیقیة المنجزة(انطالقا من مصادر أخرى 

 .مخاطر تقییم الرقابة بأقل مما یجب  -

 .مخاطر تقییم الرقابة بأكثر مما یجب  -

التي و  و مجموعة عملیاتو هي الناتجة عن أخطاء البیانات التي یمكن أن تحدث لرصید حساب أ   

هي ، و یمكن أن تكون مادیة منفردة أو عندما یتم تجمیعها مع أخطاء بیانات أخرى ألرصدة أو عملیات

الرقابة و  تصحیحها في الوقت المناسب بواسطة األنظمة المحاسبیةو  أخطاء ال یمكن منعها أو اكتشافها

  : بالتالي یجب على المدقق عمل اآلتي و  الداخلیة

 ).ونظام الرقابة الداخلیة فعالیة النظام المحاسبي(التقییم األولي لمخاطر الرقابة  -

 ) .خرائط التدقیق –االستقصاء  -الوصف(تحدید مخاطر الرقابة و  توثیق فهم -
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       اكتشافهاو  للتأكد من قدرة األنظمة الرقابیة على منع األخطاء(إجراء اختبارات الرقابة  -

 )تصحیحهاو 

 .وقت الحصول على دلیل التدقیقو  تحدید نوعیة -

 . مخاطر الرقابةو  االهتمام بالعالقة بین المخاطر الجوهریة -

  Detection Risk  :مخاطر االكتشاف -3

التي ال یمكن أن یكتشفها المدقق أو أخطاء مهمة لم یتم و  و هي المخاطر الناتجة عن أخطاء البیانات   

التي تكون موجودة في و  عند قیامه باالجراءات التفصیلیةأو ، تصحیحه خالل عملیات المراقبة الداخلیة

یمكن أن تكون مادیة منفردة أو عند تجمیعها مع أخطاء بیانات و  رصید حساب أو مجموعة عملیات

  :لذلك یجب على المدقق أن یأخذ بعین االعتبار مایليو  .أخرى لألرصدة أو العملیات

 ).خارجیة –داخلیة (طبیعة االجراءات التفصیلیة  -

 ).نهایة العام(وقت القیام باالجراءات التفصیلیة  -

 ).استخدام حجم العینة(مدى أو نطاق االجراءات التفصیلیة  -

و علیه كلما كان عدد التحریات التوثیقیة التي قام بها المدقق مرتفعا كلما كان احتمال تقصي أثر خطأ    

من خالل تكوین رأي و  .الي ضعف خطر عدم التقصيو بالت، أو مخالفة مهمة في األوضاع المالیة كبیرا

یسعى المدقق إلى تقلیص خطر عدم التقصي إلى مستوى مماثل لخطر ، مالئم حول التحریات التوثیقیة

  .أي یتطابق مع حدود توجیهات اإلدارة العلیا، التدقیق اإلجمالي

  :الصیغة الریاضیة هي و  توضیح المخاطر البد من صیغة یسهل إیصالها إلى القارئ أال :مثال

   (RD)مخاطر االكتشاف × (RC)مخاطر الرقابة × (RI)المخاطر الجوهریة=  (RA)خطر التدقیق

RD=RA /(RI.RC) 
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طبقا للمبدأ  %20بالتالي یعطیه نسبة و  .یعتبره ضعیفاو  یقوم المدقق بإنجاز تقییم أولي للخطر الكامن 

  .التوجیهي الذي هیأته المنشأة

لذا ، كفاءةو  و یسیر بفاعلیة، المعمق لألنظمة بأن نظام الرقابة الداخلیة للنشاط مقنعةیظهر التقییم   

  .للخطر المرتبط بالمراقبة %40یعطي المدقق نسبة 

  : %1ترتكز استراتیجیة اإلدارة العلیا على قبول درجة خطر للتدقیق یصل إلى 

RA = 1% 

RI  = 20% 

RC = 40% 

            RC = 0.01/(0.4×0.2) = 0.125 

   1.0 – 0.125 = 0.875 = %87.5= درجة الموثوقیة 

  .فدرجة الموثوقیة هي عكس خطر التقصي

   Risks Associated With Samplingالمخاطر المرتبطة باستخدام العینات في التدقیق 

بمجتمع التدقیق تكون من المجتمع فإن االستنتاجات المتعلقة  %100أقل من  عندما یتم فحص مفردات  

أي أن هناك بعض المخاطر بأن ما استنتجه المدقق عن خاصیة معینة تتعلق ، عرضة لمخاطر الخطأ

  : و تنتج المخاطر النهائیة أو اإلجمالیة تقریبا من ، بالمجتمع قد ال یكون صحیحا

 .المخالفات الجوهریة في تسجیل المعامالت المالیةو  مخاطر حدوث األخطاء -

بالطبع فإن المدقق و  المخالفاتو  مناسبة عینة التدقیق في اكتشاف هذه األخطاءو  دم كفایةمخاطر ع -

على االختبارات األساسیة في تخفیض و  یعتمد على نظام الرقابة الداخلیة لتخفیض المخاطر األولیة

بالطبع فإنه یمكن تقسیم األخطاء المرتبطة بكل هذین النوعین من المخاطر بصفة و  .مخاطر الثانیة 
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عندما یسحب   تحدث األخطاء التي تعود للعینةو  أخطاء ال تعود للعینةو  إلى أخطاء تعود للعینة –عامة 

و من ثم عند حدوث هذا فإن ، المدقق عینة ال تتضمن نفس الخصائص التي یتصف بها المجتمع ككل

ألن العینة ال تمثل المجتمع بخصوص الخاصیة أو ، قق سوف یصل إلى استنتاجات غیر صحیحةالمد

 : هذه األخطاء التي تعود للعینة یمكن تبویبها إلىو  .الصفة التي یتم اختیارها

 .خطأ النوع األول أي مخاطر رفض فرض على أنه غیر حقیقي في حین أنه حقیقي في الواقع -

 .مخاطر قبول فرض على أنه حقیقي في حین أنه غیر حقیقي في الواقعخطأ النوع الثاني أي  -

، أما األخطاء التي ال تعود إلى العینة فإنها تكون نتیجة األخطاء التي ارتكبت عند مراجعة العینة  

أو الفهم الخاطئ لالستنتاجات الناتجة عن أدلة ، كاستخدام مستندات تدعیم غیر مناسبة أو مالئمة

  .التقدیرات الخاطئة بناء على أدلة اإلثباتو  أو األحكام، اعها المختلفةاإلثبات بأنو 

التي ال تعود للعینة بشكل و  و یجب على المدقق أن یهتم بمراقبة كل من األخطاء التي تعود للعینة  

غیر اإلحصائیة عن طریق زیادة و  و بالطبع یمكن تخفیض مخاطر أخطاء العینة اإلحصائیة، مناسب

 مع هذا فإن احتمال حدوث األخطاء التي ال تعود للعینة فإن المدقق یجب أن یراقبها،  و حجم العینة

  .ممارسة التدقیقو  یتحكم فیها عن طریق االلتزام بمعاییر التدقیق فضل عن معاییر رقابة جودة أداءو 

  : توجیه المخاطرو  التحكم

  : أثرها على عملیة التدقیق فال بد منو  بهدف تحدید نواحي الضعف

 .تطویر السیاسات العامةو  وضع -

 .االرشادات التفصیلیةو  تطویر األجندةو  وضع -

 .االجراءاتو  الرقابة على مدى االلتزام بالسیاسات -

  : یجب على المدقق أن یراعي ما یلي و  هذا
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معظم أدلة التدقیق ألن  %100أن مخاطر االكتشاف دائما موجودة حتى إذا تم التدقیق بنسبة  -1

 .تكون مقنعة أكثر منها قطعیة

فعندما تكون المخاطر ، الرقابیةو  المخاطر الجوهریةو  توجد عالقة عكسیة بین مخاطر اإلكتشاف -2

بالتالي و  الجوهریة عالیة من وجهة نظر المدقق فإن مخاطر االكتشاف المقبولة یجب أن تكون منخفضة

 .لعكسالعكس باو  تكون مخاطر التدقیق منخفضة

و لهذا فإن نتائج إجراءات أي نهما ، االجراءات التفصیلیة أهدافها معروفةو  إن اختبارات الرقابة -3

فاألخطاء المكتشفة عند إجراء اإلختبارات التفصیلیة ربما تؤدي إلى تعدیل ، ربما یساهم في أهداف اآلخر

 .التقییم السابق لمخاطر الرقابة

بالتالي یجب على و  التدقیق ربما تتغیر أثناء عملیة التدقیقإن تقییم المدقق لمكزنات مخاطر  -4

 .الرقابیةو  المدقق تغییر االجراءات التفصیلیة على أساس تعدیل مستویات التقییم للمخاطر الجوهریة

  :قة فعالةیإدارة المخاطر بطر 

قة فعالة من یر لقد ذكرت المعاییر الدولیة للممارسة المهنیة للتدقیق على ضرورة إدارة المخاطر بط  

  :خالل

 .نشاطات المنشأة و  األنظمةو  المراجعة الدوریة لنظام الرقابة الداخلیة المحاسبیة -

 .السلبیةو  االتجاهات العكسیةو  العوامل -

 .إعادة الهیكلة –العوامل الداخلیة  -

 .التقاریر الجدیدةو  أنظمة المعلومات -

 .األحداث غیر المتوقعة -

 .باألعمال الفعالةكشف المخاطر مضمونة و  الیقظة -
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  :تأثیر الخطر یمكن أن یتضمن ما یلي 

 .قرار خاطئ نتیجة معلومات غیر صحیحة في غیر موعدها  -1

 .الخطر الماليو  المالیة غیر المناسبةو  التقاریر المحاسبة، خطأ في حفظ السجالت  -2

 .الفشل في حمایة رأس المال بشكل دقیق -3

 .تدمیر سمعة المؤسسةو  ایة السلبیةالدع، عدم رضا الزبون على السیاسات الخاطئة -4

األنظمة ذات و  االجراءات أو عدم التوافق مع القوانین، الخطط، الفشل في تطبیق سیاسة المنشأة -5

 .العالقة

 .استخدام الموارد بشكل مكلف أو استخدامها بال كفاءة أو فعالیة -6

 .البرامجو  الغایات المنشودة للعملیاتو  الفشل في تحقیق األهداف -7

  :لنشاطمخاطر ا

 ).فقدان أحد العمالء المهمین(تجاري  -

 )قلة التحصیل من العمالت(مالي  -

 ).عدم وجود خطة لألنشطة(تشغیلي  -

 ).انخفاض نسبة الربحیة(ربحي  -

  :المخاطر الناجمة عن أنظمة تكنولوجیا المعلومات

 .الخدمة تتمثل في إمكانیة حجب و  التجارة االلكترونیةو  مخاطر اإلختراق من خالل االنترنت -

 .تحریفها و  التي تؤدي إلى تدمیر المعلوماتو  مخاطر الفیروسات -

     تتمثل في تجاوز السریة من خالل االفصاح غیر المصرح به عن المعلوماتو  المخاطر البشریة -

 .البیاناتو 
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المعدات أو الدمار الناتج عن سوء توفیر المناخ و  المخاطر المالیة مثل تعطل الكهرباء أو األجهزة -

  .الخ ....اإلنارةو  التهویةو  التدفئةو  لمالئم لعمل هذه األجهزة من حیث الرطوبةا

  ): اختیار العینة(المعاینة 

وبالطبع فإن هذه ، صغیرةو  یواجه المدقق عند الفحص أرصدة ناتجة عن عملیات مالیة متكرر   

ومن ، الخصائص إلى حد ماو  التي یكون لها نفس الصفاتو  العملیات تكون مدعمة بالعدید من المستندات

أكثر من ، ثم فإن فعالیة التكلفة لن تتحقق إذا فحصنا كل عملیة أو مستند بالنسبة لخاصیة أو صفة معینة

فإن مثل هذا الفحص الشامل أن یكون ، هذا اننا نجد أنه عندما یكون مجتمع التدقیق متجانس إلى حد ما

ما إذا كانت أرصدة  -باستخدام العینات –ضروریا بمعنى أننا یمكن أن نستنتج بشكل معقول 

ففي مثل ، كما لو كانت كافة المستندات قد فحصتو  نظام رقابة معین قد عولجت بشكل مناسب/حساب

ثم بفحص مفردات هذه العینة بالنسبة ، هذه الحاالت نجد أن المدقق یختار عینة من العملیات المالیة

ه العینة یستطیع المدقق استنتاج الحدث الحقیقي للصفة و على أساس نتیجة هذ، لخاصیة أو صفة معینة

التدقیق على أنها تطبیق إلجراء التدقیق على أقل  و على هذا تعرف عینة.أو الخاصیة في مجتمع التدقیق

من العملیات بهدف تقییم بعض خصائص  من العناصر داخل رصید حساب معین أو نوعیة %100من 

  .نوعیة العملیات المعینةو  الرصید

خاصة عندما یقوم المدققون بتدقیق و  الضروریةو  یعتبر استخدام العینات في التدقیق أحد األمور العملیة   

على الرغم من عدم و  .الشركات الكبیرة أو المتوسطة الحجم و  متعددة سواء في المؤسساتو  عملیات كثیرة

    على المدقق تحدید أسلوب اختیار العیناتامكانیة القیام بالتدقیق الشامل إال أنه من الناحیة العملیة یجب 

و من الجدیر بالذكر أنه یجب أن یتم استخدام العینات في ، تحدید نسبة التغطیة التي یرید أن یحققهاو 

التدقیق بطرق تحقق للمدققین اختصار الكثیر من الوقت المتوقع بذله عند تنفیذ مهمة التدقیق باإلضافة 
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الثقة في النتائج و  المرضي في الدقةو  الحفاظ على المستوى المعقول إلى تخفیض التكلفة مع ضرورة

موضوعیة كلما كانت ممثلة و  و كلما كانت النتائج النهائیة التي یتوصل إلیها المدققون دقیقة، النهائیة

علیه یجب على المدققین و  .فحصهاو  خصائص المجتمع الذي یتم تدقیقهاو  بصورة أوضح من صفات

الدق في التنفیذ لكي یتمكن المدققون من تقییم النتائج و  إحصائیة تتصف بالموضوعیةاستخدام أسالیب 

  . موضوعي و  النهائیة بشكل دقیق

عند تخطیط عینة بهدف تقییم نظام الرقابة الداخلیة فإنه یجب على المدقق أن یأخذ في الحسبان كل   

 :من االعتبارات التالیة

 .رات التدقیقالهدف من اختباو  العالقة بین العینة -

 التي یمكن أن یؤید المستوىو  اجراءات الرقابة الداخلیةو  الحد األقصى لمعدل االنحراف عن سیاسات -

یتم تحدیده في ضوء العالقة بین و  ) .نسبة الخطأ المسموح(یطلق علیه و  المخطط للمخاطر الرقابیةو 

جة الثقة المرغوب بها من خالل و در ، المستوى المخطط للمخاطر الرقابیةو  االنحرافات عن إجراء معین

 .األدلة التي وفرتها العینة

 .المستوى الذي یكون المدقق على استعداد قبوله لمخاطر تقدیر مخاطر الرقابة بأقل مما یمكن -

 .خصائص المجتمع الذي تسحب منه العینة -

األرصدة و  تو من الناحیة العملیة یمكن تقسیم استخدام العینات في التدقیق من حیث طبیعة العملیا

  :هماو  إلى مجموعتین رئیستین

   Attributes Sampling االجراءات الرقابیةو  استخدام العینات لتدقیق العملیات -1

 تطبیق االجراءات االجراءات الرقابیة إلى التأكد منو  و تهدف هذه الطریقة من تدقیق العملیات   

  .العملیات في نظام الرقابة الداخلیة كما هو مخطط لهاو 
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تهدف هذه الطریقة و                  Variables Samplin  استخدام العینة لتدقیق األرصدة -2

قبل التطرق و  .دقة المبالغ ألرصدة الحسابات التي یتم تدقیقهاو  من تدقیق األرصدة إلى التحقق من صحة

العالقة في المصطلحات الرئیسیة ذات و  لكیفیة استخدام الطرق االحصائیة البد من توضیح المفاهیم

  :عملیة اختبار العینات من وجهة نظر التدقیق

 .                                Key Items  العناصر الرئیسیة -

 .                       Representateve Samplesالعینات الممثلة -

 .   Tolerable Error of Confidence Levelمستوى الثقة و  الخطأ المسموح به -

 .                        Audit Risk Tablesالتدقیق  جدول مخاطر -

  .                                Key Items العناصر الرئیسیة: أوال 

عند إجراء االختبارات الجوهریة یتم تحدید العملیات أو الحسابات ذات المبالغ الكبیرة أو التي یعتقد   

  :إال أن مفهوم العناصر الرئیسیة یشمل ما یلي ، احتواءها على معدل أخطاء كبیرة نسبیا

 ).مثل المخصصات المأخوذة لمواجهة خطر متوقع(تقدیر شخصي و  العملیات التي تتطلب اجتهاد -

 ).بطیئة الحركةو  مثل مخصص المخزون للمواد المتعادلة(بطیئة الحركة و  البنود المتقادمة -

   تسجیلها في الدفاتر المحاسبیة قبل نهایة السنة المالیةاالستثنائیة التي یتم و  العملیات غیر العادیة -

 .التي إظهار البیانات المالیة بصورة أفضل من حقیقة الوضع الماليو 

خاصة عند حدوثها بشكل غیر منتظم خالل و  األرصدة الكبیرةو  العملیات أو الحسابات ذات المبالغ -

 .السنة المالیة
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التي لها تأثیر على قرارات و  ذات العالقة مع المؤسسات العملیات أو الحسابات الخاصة باألطراف -

شروط دفعها مع تلك و  حیث یجب على المدقق التأكد من تطابق أسعار العملیات. تشغیل المؤسسةو  إدارة

 .الممنوحة إلى العمالء العادیین للمؤسسة

سابات التي تدقیق العناصر الرئیسیة قد یؤدي إلى تحقیق تغطیة مناسبة من أرصدة الحو  إن فحص -

 .یقوم بتدقیقها بحیث یمكنه من تقلیل مخاطر التدقیق في البنود المتبقیة من المجتمع الذي یقوم بتدقیقه

  .                      Reprehensive Samples :ثانیا العینات الممثلة

تقل فیه  یتبقى عدد من عناصر المجتمع التي، في العدید من الحاالت بعد فصل العناصر األساسیة  

و هذه المجتمعات یمكن أن ، ٕان كانت تلك العناصر تمثل أهمیة في مجموعهاو  أهمیة العنصر بمفرده

أو العناصر ) المدفوعات النقدیة خالل فترة معینة، مثل المبیعات(تتكون من معامالت خالل فترة زمنیة 

ون نهایة العام أو أرصدة مثل أجزاء معینة في مخز (المتضمنة في رصید حساب في لحظة زمنیة معینة 

أو مجموعة من المعامالت الخاضعة لنفس ضوابط العناصر األساسیة ، )حساب العمیل في تاریخ معین

  ).التقاریر المصححةو  مثل مذكرات التسویة(

التي تعتبر و  بعد تحدید العناصر الرئیسیة في المجتمع قید التدقیق یتم تحدید البنود المتبقیة من المجمع  

ذلك و  من الناحیة العملیة یتم القیام بإجراءات التدقیق على عینة ممثلةو  .هامة بشكل إجمالي و  یةرئیس

بشكل موضوعي من تطابق خصائص العینة الممثلة مع خصائص المجتمع الذي یقوم و  للتأكد احصائیا

  .جزء منهالتي هي و  حیث یفترض أن تعكس العینة الممثلة خصائص المجتمع الكامل، المدقق بتدقیقه

  : یجب أن تتوفر الخصائص التالیة " بالعینة الممثلة"و لكي یتم تسمیة العینة 

 .أن یكون حجم المجتمع كبیرا نسبیا  -

 .إعطاء كل بند من بنود المجتمع فرص متساویة لعملیة االختبار  -
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ءات الرقابیة حیث االجراو  حیث یعتبر استخدام العینات الممثلة أحد األسالیب الهامة في تدقیق العملیات  

حسب قناعته بالنتائج من اتخاذ القرار فیما إذا كانت االجراءات الرقابیة المطبقة في النظام و  تمكن المدقق

  .االجراءات الرقابة المخطط لهاو  تتطابق بشكل معقول مع األهداف

   Tolerable Error and Confidence Level :مستوى الثقةو  الخطأ المسموح به: ثالثا

التي یمكن تقبلها دون و  د بالخطأ المسموح به هو قیمة الخطأ أو االنحرافات التي یالحظها المدققیقص -

 .حكم المدققو  قوة الرقابة الداخلیةو  أن یغیر من قناعته حول اعتماد على فعالیة

في نسبة الموثوقیة التي یتقبلها المدقق بحیث ال یزید معدل األخطاء و  معدل) الثقة(مستوى المعنویة  -

 المتجمع الذي یدققه عن نسبة معینة یحددها المدقق استنادا إلى تقییمه لفاعلیة نظام الرقابة الداخلیة

 .خبرته العملیةو 

مستوى الثقة التي یرغب و  إن الخطأ المسموح به هو دالة في مستوى التوقع للمخاطر الرقابیة :مالحظة 

  .إلى تخفیض في حجم العینةفالزیادة في الخطأ المسموح به یؤدي ، فیها المدقق

  .                        Audit Risk Tables  :جدول مخاطر التدقیق: رابعا 

عن جداول احصائیة تستخدم كأدوات تساعد في عملیة تحدید حجم العینات في ظل  هي عبارةو   

  .البنود الرئیسیة  معدالت احتمال مختلفة لألخطاء المادیة المتوقعة مع األخذ في الحسبان لنسبة تغطیة

هذا التقییم و  عاليو  معتدلو  إن تقییم المدقق لمعدالت احتمال األخطاء المتوقعة تتراوح ما بین منخفض

  .یعتمد أساسا لحكم خبرة المدقق المهني 
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  العوامل المؤثرة في حجم العینة 

  األثر في حجم العینة  العامل

  انخفاض حجم العینة  -    نقص في مستوى الثقة الذي یرغب فیه المجتمع-

  انخفاظ حجم العینة -    الزیادة في معدل الخطأ المسموح به-

  زیادة حجم العینة-  الزیادة في المعدل المتوقع لالنحراف في المجتمع -

  زیادة ضئیلة یمكن تجاهلها-  الزیادة في حجم المجتمع-

  :االجراءات الرقابیةو  استخدام العینات لتدقیق العملیات

العملیات في نظام و  الهدف األساسي من استخدام هذا األسلوب هو التأكد من تطبیق االجراءاتإن   

تحدید عینة إحصائیة من بعض و  فعلى سبیل المثال یمكن اختیار، الرقابة الداخلیة كما هو مخطط له

، الصرف ، سندات القبض، المبیعات ، المجتمعات التي یقوم المدقق بتدقیقها مثل مجتمع المشتریات 

  . الخ...التدریب ، المستودعات ، شؤون الموظفین ، االعتمادات المستندیة 

ذات عالقة للحصول على توكید و  موثوقة، تتطلب معاییر التدقیق الداخلي الحصول على قرائن كافیة 

  .معقول یبني علیه استنتاجات المدققین الداخلیین

  .%100المجتمع اإلحصائي الموضوعي بنسبة 

  :  استخدام حجم العینة في األحوال التالیةیمكن 

 .عدم توقع المدقق الحتماالت األخطاء التي قد تؤثر على النتائج التي یتوصل إلیها  -1



 زم  ا/ د: إاد                                                            اتا و ات  س 

60 
 

إن اختبارات التدقیق التي یجربها المدقق على حجم العینة األدنى هي أحد االختبارات األخرى  -2

 .االختبارات التحقق من األرصدةو  التحلیلیةالمراجعة  التي یقوم المدقق بتنفیذها مثل اختبارات

بندا یتم اختیارها ) 25(و یتم تحدید حجم العینة األدنى الختبار اجراءات الرقابة بعدد البنود ال تقل عن    

 من العینة التي اختارها) 25(فإذا قام المدقق بتدقیق بنود ال ، بشكل موضوعيو  بطریقة احصائیة منتظمة

أو أن  %90یة أخطاء فإنه یستطیع أن یقرر أن حصل على مستوى ثقة ال یقل عن یالحظ أو یجد أ لمو 

من الناحیة العملیة یمكن زیادة حجم  %10معدل األخطاء في المجتمع الذي یقوم بتدقیقه ال یزید عن 

اء عند عدم وجود أخطو  في هذه الحالةو  بندا) 60(العینة األدنى الختبار اجراءات الرقابة بعدد ال یقل عن 

أن معدل األخطاء في المجتمع ال و  %95فإنه یستطیع أن یقرر أن حصل على مستوى ثقة ال تقل عن 

  .من رصید المجتمع الكلي  % 5تزید عن 

  :طرق اختیار العینة 

یتوقف و  .هناك العدید من الطرق التي یمكن للمدقق استخدامها الختیار المفردات التي تتضنمها العینة   

و طبیعة المجتمع ، و أهداف التدقیق المراد تحقیقها، ذه الطرق على الغرض من المعاینةاختیار أي من ه

تتراوح هذه الطرق بین و  .و طبیعة أدلة التدقیق التي یرید المدقق الحصول علیها ، الذي تسحب منه العینة

التي یشیع نتناول فیما یلي طرق اختیار العینة و  .طرق االختیار العشوائيو  طرق االختیار الحكمي

  .استخدامها في الواقع العملي 

  :طرق االختیار الحكمي : أوال

و أي المفردات ، یقوم المدقق عند استخدامه لطرق االختیار الحكمي باستخدام تقدیره المهني لتحدید عدد  

بمعنى أن المفردات التي تدخل ضمن العینة یتم اختیارها دون تحیز . التي یجب أن تتضمنها العینة 

و ال یقصد باالختیار الحكمي ، بدون أي سبب خاص إلدخال أو استبعاد مفردات معینة من العینةو  تعمدم
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و إنما یتم اختیار مفردات العینة بطریقة یتوقع منها ، أن یتم اختیار مفردات العینة بدون حرص كاف

تخدام المعاینة غیر یعتبر االختیار الحكمي مفیدا عند اسو  .المدقق أن تكون العینة ممثلة للمجتمع 

إال أنه ال یستخدم ألغراض المعاینة اإلحصائیة نظرا ألنه ال یمكن للمدققین اختیار عینة .االحصائیة 

  .ممثلة للمجتمع

تتمثل طرق االختیار العشوائي في كل من طرق االختیار باستخدام  :طرق االختیار العشوائي : ثانیا 

هي و  .و االختیار على أساس المعاینة الطبقیة ، مع بدایة عشوائیة و االختیار المنتظم، األرقام العشوائیة

طرقة یتم استخدام جداول األرقام العشوائیة أو برنامج معد من خالل الكمبیوتر الختیار عناصر العینة 

 .عشوائیا

  مقارنة بین أسالیب العینة االحصائیة مع أسالیب العینة الحكمیة

Comparation of Statistical Sampling With Judgmenttal Sampling 

تحدید عینة و  قد یعتمد المدقق عند استخدام العینات أما على أسالیب حكمیة أو احصائیة في سحب  

  .و كل من النوعین یعد مناسبا خالل مرحلة أو أكثر من مراحل عملیة التدقیق في أغلب األحوال، التدقیق

و یستخدم هذا ، سحب العینة المناسبةو  خبرة المدقق في تحدید و تعتمد أسالیب العینة الحكمیة على  

أو ، األسلوب عندما یكون مجتمع التدقیق مكون من عدد صغیر من العناصر ذات القیمة المالیة المرتفعة

  .مفردات قیمتها االجمالیة غیر هامةو  مكون من عناصر

على قوانین -لیب العینة الحكمیة المحضةبالمقارنة بأسا-أما أسالیب العینة االحصائیة فإنها تعتمد  

كما أنه عند تقییم بیانات العینة فإن علم اإلحصاء سوف یمكن المدقق من ، احتماالت في اختیار العینة

و التي تنتج عن فحص جزء ، مخاطر األخطاء التي تعود لعینة المعاینة) ضبطو  و من ثم رقابة(  قیاس

لعینة االحصائیة أساسا عندما یكون مجتمع التدقیق مكون من عدد تستخدم أسالیب ا،  و فقط من البیانات 
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فأسلوب العینة االحصائیة قد یستخدم في تقریر نسبة ، العناصر المتجانسةو    ضخم من المفردات

  .االنحراف عن اجراءات نظام الرقابة الداخلیة

نتذكر أن كال النوعین من و عند مقارنة العینة االحصائیة مع أسالیب العینة الحكمیة یجب أن    

فنتائج استخدام العینات ال تمثل غایة في حد ، أو تقدیر بواسطة المدقق. المعاینة یتطلب ممارسة حكم

األساس - باإلضافة إلى المعلومات التي یحصل علیها المدقق-و إنما هي مجرد دلیل اثبات یوفر، ذاتها

تجاهل الحكم  -و ربما ال یكون مرغوبا- فإنه ال یمكن من ثم، و لتقدیرات المدقق المتعلقة بقرارات التدقیق

أو التقدیر الشخصي من أیة خطة الستخدام العینات هذا مع األخذ في االعتبار أن معاییر التدقیق لم 

التي على أساسها ستتم  - و لكنها تطلب ضرورة اختیار عینات التدقیق، تتطلب استخدام العینة االحصائیة

مع هذا فإننا و  .من مجتمع التدقیق موضع الفحص الكامل -بمجتمع التدقیق ككلاالستنتاجات المتعلقة 

نجد أن خطط استخدام العینة االحصائیة تكون أفضل من خطط استخدام العینة الحكمیة نظارا ألنها توفر 

الخطط كما أن هذه ، الناتج عن فحص العینة لبیانات المجتمع ككل، )المخاطر(قیاسا ریاضیا لعدم التأكد 

تحدید و  الستخدام العینة االحصائیة تمكن أیضا من تفادي التحیزات الشخصیة عند اختیار مفردات العینة

و نظرا ألن القوانین االحصائیة تستخدم في تحدید حجم العینة االحصائیة فإنه ال یمكن ، حجم العینة

لثاني التي یكون هو على النوع او  یراقب مدى كل من مخاطر أخطاء النوع األولو  للمدقق أن یحدد

التحكم فیها عن و  بصفة عامة فإن مثل هذه األخطاء للعینة یمكن ضبطهاو  .قبولهاو  استعداد لتحملها

فعلى ، حجم العینةو  فهناك دائما عالقة عكسیة بین مخاطر استخدام العینات، طریق تغییر حجم العینة

 %100ض إلى الصفر إذا ما فحصنا مجمتع سبیل المثال نجد أن مخاطر استخدام العینات یمكن أن تخف

  .و مع هذا فإنه نظرا العتبارات التكلفة فإننا نادرا ما نفحص كافة عناصر مجتمع التدقیق ، 
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 :االختیار على أساس األرقام العشوائیة  -1

یدها یمكن للمدقق اختیار العینة باستخدام جداول األرقام العشوائیة أو باستخدام أرقام عشوائیة یتم تحد   

أن كل مفردة من مفردات . تضمن طرق االختیار على أساس األرقام العشوائیةو  .باستخدام الحاسب

و أن لكل عینة نفس فرصة االختیار ، المجتمع تكون لها نفس فرصة االختیار مثل غیرها من المفردات

أنه . بدون إحاللیمكن للمدقق اختار العینة مع اإلحالل أو و  .مثل غیرها من العینات من نفس الحجم

قد و  .یمكن االختیار مع أو بدون إحالل المفردة في المجتمع بعد اختبار الصفة أو القیمة الخاصة به

فإن ، من الناحیة العملیةو  .یؤدي االختیار مع االحالل إلى اختیار مفردة ما في العینة أكثر من مرة

یستخدم االختیار العشوائي باستخدام األرقام و  .المدقق یقوم عادة باختیار مفردات العینة بدون إحالل

أو ، أو الشیكات ، مثل الفواتیر المرقمة (العشوائیة في المجاالت التي تكون فیها مفردات المجتمع مرقمة 

یعتبر االختیار باستخدام األرقام العشوائیة مفیدا ألغراض و  الخ........أوامر الشراء أو الحسابات المرقمة

  .والمعاینة غیر االحصائیة إلحصائیةكل من المعاینة ا

  ):المدى أو الفاصلة(االختیار المنتظم مع بدایة عشوائیة 

، ذلك بقسمة عدد مفردات المجتمع على حجم العینةو  یقوم المدقق في هذه بتحدید فترة محسوبة للعینة   

ختیار العینة منه مع األخذ ثم قوم باختیار المفردة األولى من خالل أخذ الجذر التربیعي للمجتمع المراد ا

بعین االعتبار بأن یكون المفردة األولى أقل أو تساوي الفاصلة أو المدى كنقطة بدایة في الفترة المحسوبة 

فإذا كان المدقق . یتم اختیار مفردة واحدة في كل فترة محسوبة بدءا من نقطة البدایة العشوائیةو  .األولى

یقوم و  ).30(مفردة فإن طول الفترة المحسوبة یكون ) 742(ن من یرغب في اختیار عینة من مجتمع یتكو 

من  27و یختار المفردة التي ترتیبها ، )30إلى  1رقم عشوائي من (المدقق باختیار نقطة بدایة عشوائیة 

  : لتوضح ذلك البد من طرح حالة عملیة و  نقطة البدایة العشوائیة
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، یطلق علیها طبقات، تقسیم المجتمع إلى مجموعاتیتم في المعاینة الطبقیة  :المعاینة الطبقیة  -1

ثم یتم اختیار عینة عشوائیة من كل طبقة ، و ذلك على أساس خاصیة مشتركة بین مفردات كل مجموعة

یمكن للمدقق تقسیم حسابات المدینین لدى نشاط المبیعات إلى ثالث ، على سبیل المثال. على حدة

و الحسابات التي تقع أرصدتها بین ، دوالر أو أكثر 30.000الحسابات التي تكون أرصدتها : طبقات

قد یقوم المدقق و  .أو أقل10.000و الحسابات التي تكون أرصدتها ، دوالر 30.000دوالر إلى  10.000

و إرسال ، دوالر أو أكثر 30.000بإرسال مصادقات إیجابیة لجمیع المدنین الذین تكون أرصدة حساباتهم 

 30.000، دوالر 10.000عشوائیة من المدنین الذین تقع أرصدة حساباتهم بین  مصادقات إیجابیة لعینة

دوالر  10.000و استخدام المصادقات السلبیة لعینة عشوائیة من المدینین الذین تكون أرصدتهم ، دوالر

 .أو أقل

    المجتمعو یتمثل الهدف الرئیسي الستخدام المعاینة الطبقیة في تخفیض أثر التشتت في قیم مفردات    

المعاینة و  یمكن أن تستخدم هذه الطریقة في كل من المعاینة االحصائیةو  .بالتالي تخفیض حجم العینةو 

تعتبر هذه الطریقة مفیدة بصفة خاصة في تخفیض حجم العینة عند استخدام المدقق و  .غیر االحصائیة

لى أساس متوسط قیمة المفردة في و هي إحدى الطرق التقلیدیة لتقدیر قیمة المجتمع ع(لطریقة المتوسط 

  .من ثم فهي تستخدم أساسا في عینات التدقیق ألغراض اختبارات التحقق من األرصدةو  ).العینة 

 :االختیار المنتظم مع بدایة عشوائیة  -2

على نشاط الصرف حیث و  تم تكلیف أحد موظفي التدقیق الداخلي بالتدقیق على الدائرة المالیة :مثال

استنادا إلى تقییم نظام و  1999إلى رقم  1257قید من رقم و  سند) 742(الل العام بلغت السندات خ

علیه قرر المدقق تحدید حجم العینة األدنى و  الرقابة الداخلیة حیث توقع عدم وجود أخطاء في العینة

  .مترا 25ب
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  :الحل المثالي 

 ).البند الذي یلیهو  بندبعد المسافة بین و  و هي طول(تحدید الفترة الثابتة بین بنود العینة  -1

) =الفاصلة(الفترة الثابة     
���

��
=

بنود	المجتمع	الكلي	المراد	تدقیقه

حجم	العینة
  الفاصلة) 30(أي  29.68= 

 ذلك من خالل و  :تحدید نقطة البدایة  -2

 ).27(أي  27.24=   742√احتساب الجذر التربیعي لعدد بنود المجتمع  -

أخذه إما إذا الناتج ال یقع ضمن الفترة فإنه یتم احتساب الجذر إذا وقع ضمن الفترة الثانیة فإنه یتم  -

 .التربیعي للناتج إلى أن یقع الثاني ضمن الفترة الثانیة

 : علیه تكون بنود العینة كما یلي و  اختیار بنود العینة -3

  .1- 27=26حیث ) 1283= 26+1257(         1238      بند البدایة

  30....+ 1373=  30+1343=  30+1313=  30+1283: البنود التالیة 

الذي تم استخراجه من الجذر مطروح منه  26مطروح منه  1999أخر مستند هو = و یكون آخر بند 

  ).1973(علیه یكون آخر رقم و  المشاهدة األولى

  ماذا لو وجدت خطأ واحد أو أكثر في العینة التي اخترناها ؟

و ذلك من منطلق أن تلك األخطاء تمثل ، اختبارهاو  العینة زیادة حجمو  سوف یلجأ المدقق إلى توسیع   

علیه سوف یتم استخدام جداول أو و  .نظام المنشأةو  انحرافات غیر مرغوب بها ألنها تؤثر سلبا على نشاط

مستوى و  الذي یوضح العالقة بین عدد األخطاء التي یجدها المدققو  تعدیل حجم العینة لالختبار العشوائي

  .التي یسعى إلى تحقیقها) قةالث(المعنویة 
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المعامل المستخرج من الجدول عند تقاطع اخطار مع  ×حجم العینة األصلي = و علیه تكون حجم العینة 

  .بندا  77.5= 3.1 × 25=  %95مستوى الثقة 

بندا ) 53(بمقدار  علیه أن یزید عینتهو  مستند من بند المجتمع الكلي) 25(حیث قام المدقق باختیار 

  إضافیا

  .تكون الفترة الثانیة و  

  .بندا ) 14(أي مسافة 

  .و یتم اختیار باقي مفردات العینة الجدیدة بنفس األسلوب السابق شرحه

  : جدول تعدیل العینة * 

  عدد األخطاء

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1.6  2.1  2.6  3.1  3.6  4.0  4.5  4.9  5.3  5.7  

1.8  2.4  3.0  3.6  4.1  4.7  5.2  5.8  6.3  6.8  

1.9  2.7  3.5  4.2  5.0  5.7  6.4  7.0  7.8  8.5  

2.1  3.0  4.0  4.9  5.9  6.8  7.7  8.6  9.5  10.4  

2.3  3.5  4.7  5.9  7.0  8.2  9.4  10.5  11.5  12.8  

2.5  3.9  5.3  6.8  8.2  9.6  11.0  12.5  13.9  15.3  
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  : استخدام العینات لتدقیق األرصدة

العملیات التي یتم و  دقة األرصدة للحساباتو  الهدف األساسي لهذا األسلوب هو التحقق من صحة   

ذلك باستخدام و  حیث یستخدم للتحقق من رصید الذمم الدائنة أو المدینة أو رصید األصول الثانیة. تدقیقها

ذلك وفقا لتقییم و  المراد تحدیدها العشوائي للوصول إلى حجم العینةجداول مخاطر التدقیق لالختبار 

نسبة تغطیة البنود الرئیسیة الموجودة و  نتائج االجراءات التحلیلیةو  كفاءة الرقابة الداخلیةو  المدقق لفاعلیة

  .الذي یقوم بتدقیقها 

  : و لتسهیل فهم كیفیة استخدام هذا األسلوب في تحدید حجم العینة نتبع الخطوات التالیة  

 .قیمة الحسابات المراد تدقیقها في تاریخ معینو  تحدید رصید -1

 .الذي یمكن للمدقق أن یتقبلهو  تحدید الخطأ المسموح به -2

 .تحدید قیمتهاو  تحدید حد أعلى للبنود الرئیسیة ذات األهمیة النسبیة -3

 .ذلك بقسمة قیمة البنود الرئیسیة على رصید قیمة الحسابو  حتساب نسبة تغطیة البنود الرئیسیةا -4

 " معامل العینة " تحدید ما یسمى و  احتساب -5

= معامل العینة 
	رصید	الحساب�قیمة	البند	الرئیسیة

	الخطأ	المسموح	وبه	الممكن	تقبله
  

     وفقا لفاعلیة نظام الرقابة الداخلیةاستخدام جدول مخاطر التدقیق لتحدید المعامل المطلوب  -6

 .نسبة تغطیة البنود الرئیسیة و  االجراءات التحلیلیةو 

 :ذلك من خالل و  احتساب حجم العینة العشوائیة -7

  .ضرب قیمة المعامل في معامل حجم العینة        
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التي تم تحدید ذلك بإضافة الناتج إلى عدد البنود الرئیسیة و  تحدید حجم العینة بالكاملو  احتساب -8

 .قیمتها 

  )المصادقة على حسابات الذمم المدینة(و لتوضیح ذلك نورد الحالة العملیة 

المعلومات المالیة لمشروع معین فیما یتعلق بأرصدة حسابات الذمم كما و  توفرت لك بعض البیانات: مثال

   31/12/2004في 

 ) .باحسا 3210عدد الحسابات (دینار أردني  3.854.000رصید الذمم  -

 .دینار أردني  35.000الخطأ المسموح به بالنسب للمدقق  -

 980.000دینار علما بأن قیمة هذه البنود الرئیسیة  20.000حساب یزید كل منهما عن ) 15(هناك  -

 .دینار أردني 

أن تقدیرات المدقق الحتماالت وقوع و  بافتراض أن تقییم المدقق لنظام الرقابة الداخلیة كان غیر فعال -

كما أن النتائج التي یحصل علیها المدقق من تطبیق االجراءات . األخطاء كانت متوسطة المخاطر

 التحلیلیة هي نتائج ضعیفة 

تحدید حجم العینة المطلوب القیام بإجراء المصادقات ألرصدة حسابات الذمم المدینة كما هو : المطلوب

  باستخدام جداول مخاطر التدقیق لالختبار العشوائي ؟ ذلكو  31/12/2004في 

   :ابة ـــجاإل

  :لتسهیل فهم استخدام تحدید حجم العینة الخطوات التالیة    

الخطأ المسموح ، دینار  3.854.000 12/2004/ 31قیمة حسابات الذمم المدینة كما في و  رصید -1

 .دینار أردني ) 35.000(به من وجهة نظر المدقق 
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أن إجمالیها و  دینار أردني 20.000حساب رئیسي یزید كل منهما عن ) 15(هناك یوجد  -2

 .دینار980.000

25.42= نسبة تغطیة البنود الرئیسیة   -3 =
���.���

�.���.���
=

	قیمة	البنود	الرئیسیة

	رصید	الحساب
 

82.11= معامل حجم العینة  -4 =
���.�����.���.���

��.���
=

رصید	الحساب�قیمة	البنود	الرئیسیة

	به لمسموحا 	الخطأ	
 

عند تقاطع نسبة تغطیة البنود و  مخاطر التدقیق لالختبار العشوائي(الرجوع إلى الجدول المرفق  -5

متوسط المخاطر مع ضعف نتائج االجراءات و  مع تقییم الرقابة الداخلي غیر فعال %30الرئیسیة 

 ) .2.6(هو و  التحلیلیة فإنه یمكننا تحدید المعامل الصحیح من الجدول

 .معامل جدول مخاطر التدقیق  ×معامل حجم العینة  = العینة العشوائیةحجم  -6

  حسابا 213.486=  2.6 ×82.11

  . عدد البنود الرئیسیة + حجم العینة العشوائیة=  حجم العینة بالكامل -7

  .حسابا  228.486 = 213.486 +15

  تقییم المخاطر

Risk  

Assessment 

  النتائج من االجراءات التحلیلیة

Analytical Review 

Evidence 

 نسبة تغطیة البنود الرئیسة

  

Key I tem Coverage  

  0%  10

%  

30

%  

50

%  

70

%  

90

% 

100

% 

  "  "  "  Minimal  0.9  0.8  0.6  0.3          قلیل  رقابة فعالة.1

  "  "  "  "  "  "  "           Corroborativeمتعاون  )دنیا(مخاطر قلیلة 

  "  "  "  "  "  "  "        Persuasiveمقنع   



 زم  ا/ د: إاد                                                            اتا و ات  س 

70 
 

  "  "  Minimal          1.8  1.6  1.6  1.1  0.6قلیل   فعال.2

  "  "  "  Corroborative     0.9  0.8  0.6  0.3متعاون   مخاطر قلیلة

  "  "  "  "  "  "  "        Persuasive مقنع  

  "  Minimal          2.9  2.8  2.6  2.3  1.8  0.9قلیل   غیر فعال.3

  "  "  Corroborative     2.0  1.9  1.8  1.4  0.9متعاون  مخاطر متوسطة

  "  "  "  "  "  "  "        Persuasive مقنع  

  "  Minimal          3.8  3.6  3.5  3.6  2.6  1.8قلیل   غیر فعال.4

  "  Corroborative     2.9  2.8  2.6  2.3  1.8  0.9متعاون  مخاطر عالیة

  Persuasive        N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/Aمقنع   

  جدول مخاطر التدقیق لالختیار العشوائي

Audit Risk Tables For Random Selection 

  

 

  

 



 

 
 

  

  

  

  
  

  

  

ا ا:  
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ا ا   

   ات

أن التطور الكبیر الذي شهدته المنشأة عبر الزمن و كذا التطور في مجال العالقات االقتصادیة و    

جعل المنشاة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة و هیئات لها توسیع نطاق المبادالت التجاریة و تشابكها 

ة جدیدة تعتمد على مصالح بشكل مباشر أو غیر مباشر مع المنشاة مما أوجب على المؤسسة تبني وظیف

آلیات رقابیة مهمته الوقوف على عدالة و مصداقیة التقاریر المالیة بهدف حمایة أموال المساهمین، و من 

  .التدقیق الماليبین هذه األلیات نجد 

 :  Auditorمن هو المدقق من ناحیة القانونیة  -1

المدقق هو شخص الذي یحمل شهادة ساریة المفعول لممارسة مهنته أو على عضویته في مكتب أو    

و یطلق على الشخص الذي یتحمل المسؤولیة الشاملة عن . شركة مؤهلة وللقیام بدور المحاسبین القانونین

 التدقیق و من ثم یوقع على التقریر، و بإمكانه تفویض بعض األشخاص القیام بمهام معینةإنجاز مهمة 

  .من عملیة التدقیق

  : مفهوم و مقومات مهنة تدقیق الحسابات  -2

  :مفهوم المهنة

  .العمل الذي تحتاج مزاولته إلى معلومات متخصصة و إلى إعداد و تدریب طویل

  :الحسابات المقومات األساسیة لمهنة تدقیق 

  .قدر وافي من التأهیل العلمي: أوال
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  .تهدف المهنة إلى تقدیم خدمة عامة للمجتمع: ثانیا

  .تعتمد على المجهود الذهني بصفة أساسیة: ثالثا

  .تمارس قدرا من الرقابة الداخلیة: رابعا

  .وجود مجموعة من القواعد و التقالید تحكم السلوك المهني : خامسا

  .مجموعة من المعاییر األداء المتعارف علیها تحكم أداء العامل المهنيوجود : سادسا

  ):تدقیق الحسابات(محددات عملیة التدقیق المالي  -3

هناك بعض المحددات التي تعمل على تفویض عملیة التدقیق و قدرتها على تحقیق األهداف ومن هذه    

  :المحددات

 .استعمال اإلختبارات - 1

 .محاسبي أو نظام رقابة داخلیةمحددات مالصقة ألي نظام  - 2

 .حقیقة كون أن معظم أدلة المراجعة مقنعة و لیست حاسمة - 3

  : Auditors Qualificationمؤهالت المدقق  -.4  

  : Personal Qualifications: صفات المدقق الشخصیة -.5  

  : األمانة  -1

الوافي و أن یقوم بالعمل على المدقق أن یكون أمینا و نزیها في عمله أو أن یعطي هذا العمل حقه    

بوحي من ضمیره و یبذل أقصى طاقاته العلمیة و الفنیة في تنفیذ ما یكلف به من عمل، و أن یعرض 

ى البیانات التي یثق النتائج التي یتوصل إلیها بدقة و أمانة دون تحریف أو تمویه، و أال یضمن تقریره سو 
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في سالمتها، و الحقائق التي یعتقد بصحتها و أال یحابي أو یجامل أحدا فیما یبدیه من أراء، و أن یكون 

  .دائما لعمالئه ناصحا أمینا

  :المحافظة على أسرار المهنة -2

ئق أسرارهم، تقضي حیث أن مدقق الحسابات موضوع ثقة عمالئه، و یطلع بحكم عمله على دقا   

التقالید المهنیة في جمیع المهن، و لیس في مهنة المحاسبة و التدقیق فقط، بأن یحافظ الرجل المهني 

  .على هذه األسرار و أال یقوم بإفشائها أو استخدامها ضد عمالئه، أن یكون دائما كتوما و موضوع ثقة

 

 

 

  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  :ا ادس
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ا دسا  

 ا  

  : مقدمة

لألداء المهني ، وضعت من قبل الجهات المنظمة للمهنة و تهدف إلى تعتبر معاییر التدقیق مستویات    

توفیر مستوى معقول من الضوابط التي تضبط عملیة التدقیق و تحدد نوعا من اإلطار الذي یعمل المدقق 

و بالتالي فهي  .قق الحسابات و نوعیة العمل المنجزضمنه و یعتمد على المعاییر في الحكم على أداء مد

حیث أن علم الجمهور بأن عملیة التدقیق منضبطة بأحكام  ى معین من الثقة بعمل المدقق،توفر مستو 

  . وقواعد متعارف علیها یزید من ثقة الجمهور بأهمیة التدقیق و أن عملیة التدقیق لیست عملیة إرتجالیة

و قد قامت الجهات المنظمة للمهنة في بعض البلدان بإصدار المعاییر التي أصبحت متعارف علیها و    

و أخیرا أصدر اإلتحاد الدولي . كثیر من البلدان بتبني تلك المعاییر مقبولة قبوال عاما،  و قام  

لدان األعضاء في ذلك للمحاسبین المعاییر الدولیة للتدقیق و التي تم تبنیها من قبل معظم الدول و الب

و في نفس الوقت التزال تعتبر معاییر التدقیق الصادرة عن المعهد األمریكي للمحاسبین القانونین . اإلتحاد

ع األساسیة في مجال التدقیق، خاصة أن المعاییر الدولیة جاءت على شكل تولیفة من المعاییر من المراج

  هي .األمریكیة و اإلنجلیزیة

و قد اعتبرت المعاییر األمریكیة هي اإلطار الذي یعمل ضمنه المدققون في الجزائر لفترة طویلة من    

الزمن، و بالرغم من التحول إلى المعاییر الدولیة، و مناداة الجهات المنظمة للمهنة في الجزائر بضرورة 

زال تمثل مرجعا مهما لمن یمارس االلتزام بها، إال أن المعاییر األمریكیة و خاصة المعاییر الشخصیة ال ت

  . مهنة التدقیق
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  :أهمیة المعاییر و الحاجة إلیها .1

إن أي عمل مهني البد له من معاییر تشكل إطار عام یضبط عمل المهنیین و یوجه اإلجراءات التي    

و كذا األمر في مجال التدقیق فان المعاییر تساعد في تنظیم عملیة التدقیق بحیث تصبح . یقومون بها

و بالتالي . مدققینإجراءات التدقیق قابلة للتوقع سواء من قبل المدققین أو من قبل مستخدمي تقاریر ال

اعد في تحسین أداء فإن وجود المعاییر یسالوقت و في نفس . تضییق  الفجوة في أداء في أداء المدققین

أن المعاییر  Chandlerوفي هذا السیاق یرى . هذا األداء أیضارتقاء به، و الحكم على المدققین و اال

. الرقابة على الجودة أو في المحاكم تشكل مستویات أداء یمكن اإلحتكام إلیها سواء في عملیات

)Chandler, 1997.(  

 :معاییر التدقیق األمریكیة .2

)   Generally GAAS(هي المعاییر التي یطلق علیها معاییر التدقیق المقبولة قبوال عاما    

Accepted Auditing Standards  عن المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین و هي معاییر الصادرة

  : سم إلى ثالثة مجموعات رئیسیة و هي كما یليو تق

 General or Personal Standards: المعاییر الشخصیة أو المعاییر العامة: أوال

و هذه المعاییر تتعلق بشخصیة المدقق و الصفات التي یجب أن تتوفر فیه بحیث یصبح أهال لتولي    

  :عملیة التدقیق، لذلك قسمت هذه المجموعة إلى ثالثة معاییر

و یتطلب هذا المعیار أن یكون لدى المدقق القدر الكافي من المؤهالت  :التأهیل العلمي: المعایر األول  

و التدقیق بحیث یكون قادرا على القیام بالمسؤولیات  رات العلمیة في مجال المحاسبةالعلمیة و الخب
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الموكلة إلیه، حیث أن كل من یعرض خدماته للغیر، یجب علیه أن یكون كفؤا و قادرا على الوفاء 

  .بالتزاماته

. في مدقق الحسابات و هي الصفة األساسیة الثانیة التي ینبغي توافرها :االستقاللیة : المعیار الثاني   

و دون أي و تعني أن یقوم المدقق بعمله و في جمیع مراحل التدقیق بكل أمانة و إستقامة و موضوعیة 

 Mind andو هذا یعني أن یكون المدقق مستقال من الناحیتین الفعلیة و الذهنیة . تحیز لجهة معینة

Action . مهنة التدقیق بشكل خاص، و یتطلب أن فهي مبدأ أساسي في األداء المهني بشكل عام و في

و بدون الخضوع ألي تأثیرات ، و من  یقوم المدقق بأي عمل في المجال المهني بكل موضوعیة و نزاهة

  .أي نوع كانت، و التي یمكن أن تتعارض مع الموضوعیة و النزاهة

ي بدایة عملیة التدقیق فف :بذل العنایة المهنیة المعقولة في جمیع مراحل التدقیق: المعیار الثالث   

ینبغي على المدقق أن یقوم بالتخطیط المناسب و أن یبذل ما في وسعه لدراسة أحوال العمیل حتى یتمكن 

و إذا لم یبذل المدقق العنایة المعقولة في هذه الفترة األولیة ستكون . من إعداد الخطة بشكل مناسب

ختبارات الجوهریة على المدقق أن یقوم باالختبارات و خالل عملیة اال. النتائج المبنیة علیها غیر سلیمة

عداد التقریر و في مرحلة إ. باذال الحذر المهني المطلوب سواء كان في انتقاء األدلة أو جمعها  أو تقیمها

و البد . على المدقق أن یكون حذرا و متیقظا من اجل تقییم األدلة و تحدید النتیجة النهائیة بشكل سلیم

ن االعتبار أنه الیوجد حدود واضحة لهذا المعیار و كیفیة الحكم على معقولیة العنایة التي من األخذ بعی

وقد بین معیار . یبذلها المدقق، علما أن االلتزام بمعاییر التدقیق یعتبر الحد األدنى لهذه العنایة المعقولة

یه بالغة اإلنجلیزیة المهني و الذي یطلق عل) الحذر(في هذا المجال، أن الشك  200التدقیق رقم 

Professional Skepticim  هو موقف عقلي و یعني قیام المدقق بالتقییم الناقد و االستفهام العقلي

  .لمدى صدق أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها
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   Standards of Field Work : معاییر العمل المیداني : ثانیا 

التدقیقیة المختلفة أي بمهة التدقیق الرئیسیة، و تشمل بعملیة تنفیذ اإلجراءات ترتبط هذه المعاییر   

  :ثالثة معاییر

یجب على المدقق أن یقوم بالتخطیط الكافي و المناسب : التخطیط و األشراف: المعیار األول -

لعملیة التدقیق، حیث أنه ال یجوز أن یكون التدقیق إرتجالیا، و إنما البد أن یكون هناك خطة واضحة و 

و ینبغي أن یكون هناك إشراف . مفصل یبین المهمات التدقیقیة و مواعیدها و من یقوم بها برنامج تدقیق

 .كافي على أعمال التدقیق المختلفة

بیئتها بما في ذلك الرقابة الداخلیة ذات الصلة دراسة و فهم نشاط المنشاة و : معیار الثانيال -

بها المدقق هي تحدید و تقییم مخاطر وجود إن الغایة من هذه العملیة التي یقوم  :بالبیانات المالیة

تحریفات مادیة في البیانات المالیة سواء  كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، و من أجل تصمیم طبیعة و 

 . حجم و توقیت اختبارات التدقیق

و الرقابة الداخلیة تشمل الخطة التنظیمیة للمنشأة و كافة الوسائل و الطرق التي تستخدمها بهدف 

الحصول على بیانات مالیة ذات مصداقیة، و تشجیع الكفاءة و الفاعلیة، و تشجیع االلتزام بالسیاسات 

ومن هذا التعریف یتبین أن أهداف الرقابة . اإلداریة و القوانین و األنظمة الموضوعة من قبل اإلدارة

  :الداخلیة هي 

 حیث تقع على . عتماد علیهااال التأكد من دقة و مصداقیة البیانات المحاسبیة و مدى إمكانیة

عاتق اإلدارة و مسؤولیة التأكد من أن البیانات المالیة التي تظهرها القوائم المالیة تم عرضها بعدالة و بما 

 .یتفق مع متطلبات معاییر المحاسبة الدولیة



 زم  ا/ د: إاد                                                            اتا و ات  س 

78 
 

 ة حیث یجب على اإلدارة توفیر اإلجراءات الرقابی. رفع الكفایة اإلنتاجیة و تحقیق الفعالیة

 .التي تساعد في تعزیز االستخدام الكفؤ و الفعال للموارد االقتصادیة 

  تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة و القوانین و األنظمة الني ینبغي على المنظمات 

 .الحصول على أدلة تدقیق كافیة و مناسبة و ذات موثوقیة: معیار الثالث -

ه جمیع ما یحصل علیه المدقق مثل المستندات و أن مصطلح أدلة التدقیق یقصد بی Grayیشیر    

التقاریر و نتائج االستفسارات و التقدیرات و االستنتاجات و عملیات االحتساب و التي یبني علیها المدقق 

  .حكمه المهني لیقرر فیما إذا كانت البیانات المالیة تعطي صورة حقیقیة و عادلة

في هذا الشأن، أن أدلة التدقیق تشمل البیانات المحاسبیة المحتواة في القوائم المالیة  AICPAقد بین یو 

و جمیع المعلومات اإلضافیة المتاحة للمدقق و التي تعزز هذه البیانات المالیة، و من خالل هذا التعریف 

. ن الدخول إلیها مباشرةهي أدلة متوفرة للمدقق و یمك) البیانات المالیة( یمكن أن نالحظ أن الجزء االول 

أما النوع . و هذا النوع یشمل السجالت المحاسبیة و المستندات و االحتساب و المشهادة الفعلیة لألصول

الثاني فیشمل األدلة التي یتم إنشاؤها لتلبیة احتیاجات المدقق و تشمل المعلومات المقدمة من اإلدارة و 

  .ارجیة و غیرهاالعاملین و تقییم األنظمة و المصادقات الخ

   Standards of Reportingالمعاییر الخاصة بإعداد التقریر : ثالثا 

إن تقریر مدقق الحسابات هو وسیلة االتصال بین مدقق الحسابات و مستخدمي البیانات المالیة    

قق و یعتبر تقریر المد.المدققة، وهو زبدة عمل المدقق الذي یبین فیه النتائج التي تم التوصل إلیها

الخارجي خالصة عمله، و الوثیقة الرسمیة المكتوبة التي تعتمد علیها األطراف المهتمة بالبیانات المالیة و 

یتم االعتماد علیها لتحدید مسؤولیات و یعتبر التقریر أیضا أحد المراجع الرئیسة التي . بعملیة التدقیق 

  .المدقق سواء منها المدنیة أو الجنائیة
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األمریكي للمحاسبین القانونین أربعة معاییر توافرها حتى یتمكن تقریر المدقق من و قد حدد المعهد 

  :توصیل النتائج الدقیقة و الصادقة لمستخدمي البیانات المالیة، و هي

یجب أن ینص التقریر في الفقرة إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالیة قد أعدت حسب المبادئ  -

 ,عاماالمحاسبیة المقبولة قبوال 

المبادئ المحاسبیة التي تم استخدامها في إعداد یجب أن یبین المدقق في تقریره فیما إذا كانت  -

أما إذا كانت . القوائم المالیة تختلف عن تلك التي إستخدمت عند إعداد القوائم المالیة في الفترة السابقة

لإلشارة إلى ذلك، حیث أن عدم اإلشارة المبادئ المستخدمة هي نفسها كما في السنة السابقة فال داعي 

 .إلى ذلك تعني أنه ال یوجد تغییر في المبادئ

یفترض أن القوائم المالیة تحتوي على البیانات و اإلیضاحات الكافیة و المناسبة، و بخالف ذلك  -

 .البد أن یشیر المدقق إلى عدم كفایة و مناسبة اإلفصاح

وهذا الرأي یكون . ین النتیجة النهائیة لعملیة التدقیقیجب أن یحتوي التقریر على رأي مكتوب یب -

  .في فقرة خاصة، و یكون خاص بالبیانات المالیة كوحدة واحدة

  Internal Standards on Auditing (ISA): معاییر التدقیق الدولیة .3

دولیة تهتم معاییر التدقیق الدولیة هي معاییر صادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبین و الذي هو منظمة    

، و الهدف المعلن من تأسیسه هو تقدیم 1977بشؤون مهنة المحاسبة، و قد تأسس هذا اإلتحاد عام 

الخدمة األفضل للمجتمع، و لذلك فإن اإلتحاد الدولي للمحاسبین یسعى إلى زیادة االلتزام بتقدیم معاییر 

  :هذا اإلتحاد لخدمة مصالح المجتمع مهنیة ذات جودة عالیة، و فیما یلي األنشطة األساسیة الذي یقدمها

 .تطویر و دعم معاییر مهنیة عالمیة و قواعد للسلوك المهني - 1
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بشكل فعال و خاصة فیما یتعلق بالتدقیق و خدمات التأكید تشجیع التقارب في المعاییر المهنیة  - 2

 و األخالقیات و التعلیم و معاییر االبالغ  المالي 

 التدقیق و اإلدارة المالیةمتابعة التحسین المستمر في جودة  - 3

 .تشجیع القیم العالیة لمهنة المحاسبة لضمان تحقیق إستمراریة جذب أصحاب الكفاءة العالیة - 4

 .زیادة الثقة في جودة و مصداقیة البیانات المالیة - 5

متجانس لتلبیة الطلب العالمي المتزاید  لقد أدرك االتحاد الدولي مدى الحاجة إلى إطار عام عالمي   

المهنة، و قد أهتم االتحاد بتطویر هذا اإلطار العام لیشمل مكونات تتعلق بدلیل السلوك المهني و على 

  .معاییر التدقیق الدولیة و معاییر التعلیم الدولیة و معاییر محاسبة القطاع العام الدولیة

التدقیق من أجل  و لما كانت المهمة األساسیة لالتحاد الدولي للمحاسبین هي تطویر مهنة المحاسبة و   

المساعدة في تقدیم أفضل الخدمات لمستخدمي البیانات المالیة، قام االتحاد بتشكیل مجلس معاییر 

التدقیق و خدمات التأكید الدولي من أجل المساهمة في تطویر المعاییر، و باألخص معاییر التدقیق و 

  .الرقابة على الجودةمعاییر خدمات التأكید االخرى و الخدمات ذات العالقة و معاییر 

و قد قام هذا المجلس بصیاغة و إصدار المعاییر من أجل المساعدة في توقیر نوع من االنسجام و   

و قد قام هذا المجلس . التطابق في خدمات التدقیق و الخدمات ذات العالقة في أنحاء العالم المختلفة

و قد . لدول و البلدان األعضاء في ذلك االتحادبإصدار المعاییر الدولیة و التي تم تبنیها من قبل معظم ا

ألزم االتحاد الدولي الدول األعضاء في اإلتحاد باالنصیاع لهذه المعاییر و خاصة في األمور المادیة ما 

  .لم تتعارض مع القوانین و األنظمة المحلیة
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  قضایا تمهیدیة) 199- 100: ( المجموعة األولى

المعاییر المفاهیم األساسیة الخاصة بمعاییر التدقیق الدولیة و التي تشیر و تبین هذه المجموعة من    

التعاریف األساسیة و بمعنى آخر تبین هذه المجموعة . المعاییر إلیها المعاییر باستمرار من خالل تفصیل

ي األمور العامة التي تتعلق بشرعیة المعاییر و مدى أولویتها و أهمیتها و أهدافها، كما هو موضح ف

  .بدایة الفقرة من هذا الفصل

  :المبادىء العامة و المسؤولیات)  299-200: (المجموعة الثانیة

و تحتوي مجموعة من المعاییر التي تبین الهدف من التدقیق و المبادىء العامة التي تحكم عملیة    

متطلبات توثیق التدقیق و شروط إتفاقیات التدقیق و األسس التي تحكم جودة عملیة التدقیق و بیان ل

عملیة التدقیق و مسؤولیات المدقق الخاصة بالغش و المخالفات القانونیة و موقف المدقق من ذلك، و 

  :فیما یلي بیان هذه المعاییر و أرقامها

 .الهدف و المبادىء العامة التي تحكم تدقیق البیانات المالیة) 200( .1

 .التدقیقشروط إتفاقیات ) 210( .2

 .دة تدقیق البیانات المالیة التاریخیةالرقابة على جو ) 220( .3

 .التوثیق) 230( .4

 .مسؤولیة المدقق فیما یتعلق بالغش عند تدقیق البیانات المالیة) 240( .5

 .مراعاة القوانین و األنظمة عند تدقیق البیانات المالیة) 250( .6

 اإلتصاالت مع المضطلعین بعملیة التحكم المؤسسي أي حوكمة الشركات بشان قضایا) 260( .7

 .تدقیقة

 .توصیل األمور التي تتعلق بنقاط ضعف في الرقابة الداخلیة) 265( .8
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  :تقییم المخاطر و االستجابة لهذه المخاطر)  499-300: (المجموعة الثالثة 

و تتعلق هذه المجموعة بتخطیط عملیة تدقیق البیانات المالیة و بیان لكیفیة و أهمیة فهم منشاة العملي    

مخاطر التحریفات المادیة و تعریف بالمادیة في التدقیق من ناحیة كمیة و نوعیة و بیئتها و تقییم 

و كذلك . وعالقتها بأدلة و مخاطر التدقیق  و اإلجراءات التي یقوم بها المدقق إستجابة لهذه المخاطر

یلي  و فیما. تبین هذه المجموعة االعتبارات المتعلقة بتدقیق المنشات التي تستعین بمؤسسات الخدمات

  :بیان بهذه المعاییر و أرقامها

 .التخطیط لتدقیق البیانات المالیة) 300(     .9

 فهم منشاة العمیل و بیئتها و تقییم مخاطر التحریفات المادیة) 315( .10

 .المادیة في التدقیق) 320( .11

 .إجراءات المدقق في االستجابة للمخاطر المقیمة) 330( .12

 .بالمنشأت التي تستعین بمؤسسات الخدماتاعتبارات التدقیق المتعلقة ) 402( .13

   .تقییم التحریفات التي تم تحدیدها خالل عملیة التدقیق) 450( .14

  :أدلة التدقیق) 599-500: (رابعةالمجموعة ال

وتشمل هذه المجموعة المعاییر التي تبین أدلة التدقیق من حیث ماهیتها و خصائصها و أنواعها و   

اإلجراءات التي یقوم بها المدقق للحصول على هذه األدلة مع بیان لالعتبارات الخاصة بتدقیق األرصدة 

قدیرات المحاسبیة و االفتتاحیة و المصادقات الخارجیة و االجراءات التحلیلة و العینات و تدقیق الت

  "بیان بهذه المعاییر و أرقامهااألطراف ذات العالقة ، و فیما یلي 

 .أدلة التدقیق) 500( .15

 .إعتبارات إضافیة لبنود خاصة –أدلة التدقیق ) 501( .16
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 .المصادقات الخارجیة) 505( .17

 .األرصدة االفتتاحیة -التكلیف األولى) 510( .18

 .االجراءات التحلیلیة ) 520( .19

 .عینات التدقیق ووسائل أخرى لالختبارات) 530( .20

 .یرات القیمة العادلة و االفصاح عنهاتدقیق التقدیرات المحاسبیة بما فیها تقد) 540( .21

 .األطراف ذات العالقة) 550( .22

 .األحداث الالحقة) 560( .23

 .االستمراریة) 570( .24

 .اإلدارة) إقرارات(تمثیالت ) 580( .25

  :عمل اآلخرین إستعمال)  699- 600: (خامسةالمجموعة ال

و تتعلق هذه المجموعة بالمعاییر التي تحكم تعامل المدقق مع المدققین اآلخرین و المدقق الداخلي و   

  : الخبراء من حیث مدى التعاون بینهم و متطلبات االستعانة بهم، و فیما یلي بیان بهذه المعاییر و أرقامها

 .فیها عمل مدقق ثانوي لجزء منهاتدقیق حسابات المجموعة بما  -اعتبارات خاصة) 600( .26

 .عین االعتبار عمل المدقق الداخلياألخذ ب) 610( .27

 .استعمال عمل الخبیر) 620( .28

  :نتائج التدقیق و التقریر) 799-700: ( دسةالمجموعة السا

تبین هذه المجموعة المعاییر الخاصة بتقاریر مدقق الحسابات من حیث أنواع التقاریر و ذلك ببیان    

التقریر المعیاري و النظیف و شروط إصداره و مكوناته و من ثم بیان أنواع التقاریر األخرى مثل  مكونات

التقریر النظیف مع فقرة تفسیریة و المتحفظ و المخالف و تقریراالمتناع باإلضافة إلى بیان التقاریر التي 
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جودة مع البیانات المالیة المدققة، و تتعلق بالبیانات المالیة المقارنة و التقریر عن المعلومات األخرى المو 

  .فیما یلي بیان بهذه المعاییر و أرقامها

 .تكوین الرأي و التقریر عن البیانات المالیة) 700( .29

 .تعدیالت تقریر مدقق الحسابات المستقل) 705( .30

 .الفقرات التأكیدیة و الفقرات الخاصة بقضایا أخرى في تقریر  المدقق) 706( .31

 .المقارنات) 710( .32

 .معلومات أخرى في مستندات تحتوي بیانات مالیة مدققة) 720( .33

  .مواضیع خاصة): 899-800: (سابعةالمجموعة ال

 .ذات أغراض خاصة تقریر المدقق عن البیانات معدة و فقا ألطر: اعتبارات خاصة) 800( .34

 .تدقیق بعض البیانات المالیة أو بعض بنودها أو حساباتها: خاصة  اعتبارات ) 805( .35

 .مهمة التقریر عن ملخصات البیانات المالیة: اعتبارات خاصة) 810( .36

  تفسیرات معاییر التدقیق الدولیة) 1100-1000: (ثامنةالمجموعة ال

  تفسیرات لبعض معاییر التدقیق الدولیة و تشمل هذه المجموعة

  :المعاییر الدولیة الخاصة بمهمة االطالع) 2699-2000: ( تاسعةالمجموعة ال

 .البیانات المالیة) االطالع على(مهمات مراجعة ) 2400( .37

  :المعاییر الدولیة الخاصة بمهام التأكید األخرى) 3699-3000: (المجموعة العاشرة

 .مهام تأكید غیر االطالع و تدقیق البیانات المالیة) 3000( .38
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 .فحص المعلومات المالیة المتوقعة) 3400( .39

  :یر الدولیة الخاصة بالخدمات ذات العالقةالمعای) 4699-4000: (المجموعة الحادیة عشر

 .التكلیف إلنجاز إجراءات متفق علیها متعلقة بالبیانات المالیة) 4400( .40

 .التكلیف لتحضیر البیانات المالیة) 4410( .41
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ا ا  

   تا 

   :مقدمــة 

األدلة، تتكون هذه العملیة من خطوات مدروسة إن عملیة الدقیق هي عملیة منتظمة لجمع وتقویم   

مستمدة من الخبرة العملیة للمدققین المبنیة على مستویات معقولة من المؤهالت العلمیة، والتي تمكن 

  .المدقق في النهایة من الخروج برأي مناسب عن مدى عدالة القوائم المالیة وحقیقة تمثیلها لواقع المنشأة

، )تدقیق مالي ( فإن أي مهمة لنشاط التدقیق، سواء كان داخلیا أو خارجیا  Jaques Renardحسب    

مرحلة الدراسة و التخطیط ثم مرحلة الفحص و التحلیل و أخیرا : ساسیا و المتمثلة فيتمر بثالث مراحل أ

     .الخاتمة أي بلورة نتائج التدقیق في التقریر مرحلة

  : الخطوات التالیة عادة ما تشمل عملیة التدقیقلقانونین أن بینما یشیر المعهد األمریكي للمحاسبیین ا

  . Preplanning the Audit):ما قبل التدقیق(قبول مهمة التدقیق وما قبلها: الخطوة األولى

  .Planning the audit Process: التخطیط لعملیة التدقیق : الخطوة الثانیة

 :رات األساسیة للعملیات تنفیذ إختبارات الرقابة واإلختبا: الخطوة الثالثة

Implementation of Control Tests and Substantive Tests of Transations. 

  :تنفیذ إجراءات المراجعة التحلیلیة واإلختبارات التفصیلیة لألرصدة: الخطوة الرابعة

Implementation of Analytical Procedures and Detailed Tests of Balances. 

  . استكمال عملیة التدقیق: الخطوة الخامسة

  : و فیما یلي شرح الخطوات 
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  Preplanning the Audit) ما قبل التخطیط(قبول مهمة التدقیق وما قبلها  .1

قبل اتخاذ المدقق قرارا بالموافقة على تدقیق حسابات شركة معینة أو االستمرار مع عمیل معین علیه    

معقولة من الفهم لطبیعة عمل المشروع والصناعة التي ینتمي إلیها وان أن یقوم بالحصول على درجة 

وقد تختلف هذه المعلومات في حالة كون . یجمع المعلومات المناسبة التي تساعده في اتخاذ هذا القرار 

  :العمیل جدید أو كونه قدیم، وفیما یلي بیان لهذه المعلومات

  :قبول العمالء واالستمرار معهم 1.2

الشریك المسؤول عن مهمة التدقیق أن یقوم بتقییم العمیل المحتمل قبل الموافقة على قبوله، وأن على   

ففي حالة كون العمیل جدید، یقوم الشریك المسؤول بتقییم . یراجع العالقة مع العمالء الحالیین باستمرار

ى االستمرار، ویقوم بتقییم وضع المنشأة في السوق من ناحیة سمعتها وقدرتها التنافسیة وقدرة الشركة عل

عالقة االدارة مع المدقق السابق لمعرفة مدى قدرة المدقق على الحفاظ على استقاللیته ومدى ممارسة 

اإلدارة ضغوطا علیه، أما العمالء القدامى فإنه یتم تقییم إمكانیة االستمرار معهم، حیث یتم تقییم العالقة 

ألخص مدى وجود تضارب بینهم ومدى ممارسة العمیل لضغوطات معهم في الفترة أو الفترات السابقة وبا

وفیما یتعلق بأتعاب . على المدقق للتأثیر على رأیه أو منعه من الحصول على األدلة التي یراها ضروریة

. التدقیق فإن وجود بعض األتعاب المتأخرة قد یجعل المدقق یمتنع عن االستمرار مع العمیل لفترة جدیدة

ي حالة وجود دعوى قضائیة مقامة من قبل العمیل ضد المدقق، حیث أن وجود مثل هذه وكذلك األمر ف

القضیة قد یهدد استقاللیة المدقق ویجعله یخضع لبعض الضغوطات من قبل العمیل، وبالتالي فإن المدقق 

  .قد یفكر في عدم قبول االستمرار مع هذا العمیل

  :و باألخص یأخذ المدقق بعین اإلعتبار ما یلي 

 .مدى استقامة المالكین والمدیرین األساسیین للشركة وأولئك الذین لهم مسؤولیة التحكم المؤسسي .1
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فیما إذا كان الفریق المكلف بالمهمة یتمتع بالكفاءة التي تمكنه من القیام بالمهمة ولدیه الوقت  .2

 .والموارد الضروریة

المتطلبات األخالقیة بما فیها فیما إذا كان بإمكان شركة التدقیق وفریق المهمة االلتزام ب .3

 .االستقالیة

  : تحدید األسباب التي تجعل العمیل یطلب التدقیق  1.2

إن معرفة الفئات التي ستقوم باستخدام تقریر مدقق الحسابات، ومعرفة األمور التي یمكن أن تقوم هذه   

تقییم مخاطر التدقیق الفئات باستخدام التقریر فیها، یمكن المدقق من تقییم مخاطر األعمال ومن ثم 

فقد یستنتج المدقق بأن العمیل یواجه مخاطر كبیرة وان هناك فئات كثیرة وذات مصالح متعددة .المقبولة

ستعتمد على تقریره وهذا یؤدي إلى زیادة المخاطر التي قد یواجهها المدقق، وبالتالي فإن المدقق قد 

هذا األمر قد یجعل المدقق یرفض قبول یضطر إلى جعل مخاطر التدقیق المقبولة منخفضة جدا، و 

  .المهمة أو یطلب أتعاب تكفي لمواجهة هذه المخاطرو تمكن المدقق من جمع األدلة الكافیة والمناسبة

  ):210معیار رقم (التفاهم مع العمیل على شروط اإلتفاقیة  3.2

بعد جمع المعلومات السابقة وتقییمها واتخاذ قرار بقبول مهمة التدقیق الجدیدة أو االستمرار مع العمیل    

القدیم یقوم المدقق والعمیل بتحدید شروط االتفاقیة وٕاعداد رسالة االرتباط أو ما یسمى كتاب التكلیف 

Engagement Letter  .الطرفین والذي یبین شروط  وهذه الرسالة هي عبارة عن العقد الموقع من قبل

  .االتفاقیة ویحدد طبیعة مهمة المدقق ومسؤولیات المدقق واالدارة

شروط التكلیف بعملیة التدقیق التي ینبغي أن تتضمنها رسالة  210و قد یبین معیار التدقیق الدولي رقم   

عقد التكلیف أو ما االرتباط، حیث أنه من مصلحة المدقق والعمیل أن یتم توضیح شروط االتفاقیة في 

یسمى رسالة االرتباط، من أجل تحدید المسؤولیات والمساعدة في إزالة أي لبس قد ینشأ خالل عملیة 
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التدقیق أو أیة خدمات أخرى ذات عالقة وقبل كتابة عقد التدقیق على المدقق أن یأخذ بعین االعتبار عدة 

  :أمور

  : قیع العقداألمور التي یأخذها المدقق بعین االعتبار قبل تو 

أن یتأكد من أن إطار اإلبالغ المالي المطبق مقبول لغایة إعداد البیانات المالیة ذات الغرض  -1

. العام أو أن هذا اإلطار مطلوب وفقا لمتطلبات القانون والتشریعات وذلك قبل أن یوافق على قبول المهمة

اني من عیوب فإن المدقق یقبل هذه وٕاذا تبین للمدقق أن إطار اإلبالغ المالي المطبق غیر مقبول ویع

وكذلك . المهمة فقط إذا تم اإلفصاح عن هذه العیوب أو أن اإلدارة وافقت على استخدام إطار آخر مقبول

إذا كان إطار اإلبالغ المالي المطبق وفقا للقوانین غیر مقبول من وجهة نظره فإنه یقبل هذه المهمة فقط 

بشكل كاف لتجنب حصول أي سوء فهم وینبغي اإلشارة إلى أیة أمور إذا تم بیان العیوب في هذا اإلطار 

تتعلق بطریقة معالجة اإلدارة لهذه العیوب في رسالة االرتباط، وٕاذا لم تستجب االدارة الحقا لهذه التعدیالت 

 .فإن المدقق ینظر في إمكانیة تعدیل تقریره

 

 :أخذ موافقة اإلدارة بأنها تعي وتدرك مسؤولیاتها عن  -2

داد البیانات المالیة بما یتفق مع إطار اإلبالغ المالي المقبول وبما یحقق العرض العادل أو إع -

 وفقا للمتطلبات القانونیة

تصمیم وتطبیق نظام رقابة داخلیة یحقق االلتزام بإطار اإلبالغ المالي ویساعد في تحضیر  -

 .طأ أو الغشبیانات مالیة خالیة من التحریفات المادیة سواء كانت ناتجة عن الخ

تسهیل عملیة الدخول ألي معلومات تتعلق بإعداد البیانات : تزوید المدقق بعدة أمور تشمل -

المالیة، وأي معلومات یراها المدقق ضروریة للقیام بعملیة التدقیق وٕامكانیة االتصال غیر المقید باألفراد 

 .الذین یرى المدقق ضرورة االتصال بهم للحصول على أدلة التدقیق
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  :االرتباطمحتویات رسالة 

 نها بشكل عام قد تحتوي على األمورقد تختلف محتویات رسالة االرتباط من تكلیف إلى آخر ولك  

   : التالیة

 .الهدف من تدقیق البیانات المالیة -

 .مسؤولیة اإلدارة عن البیانات المالیة -

 .إطار اإلبالغ المالي المطبق -

 .اإلشارة إلى القوانین واألنظمة ذات العالقة نطاق عملیة التدقیق بما في ذلك  -

 .شكل التقریر أو التقاریر -

االشارة إلى مخاطر احتمال عدم تمكن المدقق من اكتشاف التحریفات المادیة في البیاناتالمالیة  -

 .بسبب استخدام العینات في التدقیق ووجود المحددات المتوارثة المختلفة

ن الحصول على، أو االطالع على، كافة السجالت اإلشارة إلى ضرورة تمكین المدقق م -

 .والمستنداتو المعلومات التي یراها ضروریة

  :و قد یرغب المدقق أن تشتمل رسالة االرتباط أیضا على األمور التالیة 

 .ترتیبات التخطیط لعملیة التدقیق -

 . قتوقعه باستالم كتب تثبت معلومات العمیل الشفویة التي حصل علیها أثناء التدقی -

 .الطلب من العمیل تأكید البنود الخاصة برسالة االرتباط وذلك بإقراره بتسلم الكتاب والموافقة علیه -

 .وصف لكتب أو تقاریر أخرى یتوقعأن یصدرها المدقق للعمیل -

 .اساس احتساب األتعاب -

 .ترتیبات مشاركة المدققین اآلخرین والخبراء في بعض أوجه التدقیق -
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 .دققین الداخلیین وموظفي العمیلالترتیبات الشتراك الم -

 .في حالة التدقیق الجدید  - إن وجد –الترتیبات التي ستتم مع المدقق السابق  -

 .اإلشارة إلى ایة اتفاقیات أخرى بین المدقق والعمیل -

  :تدقیق األقسام 

 عندما یكون مدقق الشركة األم هو أیضا مدقق شركة تابعة أو فرع أو قسم فإن علیه أن ینظر في  

  :العوامل التي قد تؤدي إلى إرسال كتاب منفصل یتعلق بهذا القسم، ومن هذه العوامل 

 .من الذي یعین المدقق الحسابات لهذا القسم -

 .ما إذا كان سیصدر تقریرا منفصال لذلك القسم -

 .المتطلبات القانونیة -

 .مدى العمل الذي قام به المدققین اآلخرون  -

 .نسبة ملكیة الشركة األم للقسم -

 .درجة استقاللیة إدارة القسم -

 

  : استمرار عملیة التكلیف ألكثر من فترة

في حالة تكرار عملیة التكلیف، فإن على المدقق األخذ بعین اإلعتبار فیما إذا كانت الظروف تتطلب   

إعادة النظر في شروط التكلیف وفیما إذا كانت هناك حاجة بتذكیر العمیل بالشروط الموجودة بالنسبة 

  .یة التدقیقلعمل

  :و لكن العوامل التالیة قد تجعله یقرر إرسال رسالة ارتباط جدیدة 

 .أیة دالالت على أن العمیل یسيء فهم هدف التدقیق ونطاقه -
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 .تغییرات في الشروط أو شروط خاصة جدیدة -

 .تغییرات في إدارة الشركة وملكیتها -

 .تغییر مهم في حجم الشركة وطبیعة أعمالها -

 .ونیةالمتطلبات القان -

 .التغییر في إطار اإلبالغ المالي المطبق -

  :قبول التغییر في مهمة التكلیف 

في حالة رغبة العمیل تغییر مهمة التكلیف إلى مهمة أخرى تزود بمستوى أقل من التأكید فإن المدقق   

على القرار قبل الموافقة و  یقوم بدراسة معقولیة الطلب من أجل إتخاذ قرار بالموافقة على ذلك أو رفضه، 

ویمكن تقسیم األمور . على المدقق أن یأخذ بعین االعتبار أي متطلبات أو تأثیرات تعاقدیة أو قانونیة 

  :التي یمكن أن تؤدي إلى طلب العمیل تغییر المهمة إلى النوعین التالیین

د قیود على أمور ال تجعل المدقق یوافق على قبول التغییر في المهمة التي كلف بها وتشمل وجو  :أوال 

عملیة التدقیق سواء كانت على نطاق التدقیق أو استقاللیة المدقق وسواء كانت هذه القیود ناتجة عن 

الظروف أو ضغوط من اإلدارة، أو في حالة عدم توفر المعلومات والحصول على األدلة الكافیة أو في 

على التغییر وعدم السماح له  وفي حالة عدم موافقة المدقق. حالة وجود ما یشیر إلى التالعب والغش

باالستمرار في المهمة األصلیة فإنه یأخذ بعین االعتبار االنسحاب من المهمة بعد دراسة واجباته التعاقدیة 

  .وٕابالغ األطراف ذات العالقة بذلك مثل مجلس اإلدارة والمساهمین 

ر في الظروف التي تؤثر على أمور یمكن أن تجعل المدقق یوافق على طلب التغییر، وتشمل التغی :ثانیا

مدى الحاجة إلى خدمة التدقیق أو الخدمة التي كلف بها سابقا، أو أن یتبین أنه یوجد سوء فهم یتعلق 

وفي حالة موافقة المدقق على التغییر في . بطبیعة وحدود المهمة التي كلف بها المدقق قبل طلب التغییر 
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وٕاذا كان العمل . لمتطلبات القانونیة التي قد تؤثر على العقدالمهمة فإنه ینبغي أن یأخذ بعین االعتبار ا

الذي تم إنجازه لغایة تاریخ التغییر في المهمة ینسجم مع معاییر التدقیق الدولیة الخاصة بالمهمة الجدیدة 

أما . فإنه ال داعي أن یشیر المدقق في تقریره الجدید إلى المهمة السابقة وأیة إجراءات تمت لتلك الغایة

إذا تم تغییر المهمة السابقة إلى مهمة جدیدة تتكون من اجراءات محددة ومتفق علیها فإنه یمنك االشارة 

وال بد من االشارة . إلى تلك االجراءات المنجزة باعتبارها جزءا من تقریر المدقق عن هذه المهمة الجدیدة

  . ط االتفاقیة الجدیدةإلى أنه في حالة تغییر شروط االتفاقیة یكون من الضروري توضیح شرو 

  :نموذج لرسالة االرتباط

  ) .....ممثل اإلدارة(إلى مجلس اإلدارة أو 

وقائمة  31/12/2009كما في ...............بناءا على ما تقدمتم به من طلب لتدقیق میزانیة شركة  

التاریخ وملخص  الدخل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للشركة عن السنة المنتهیة بذلك

بالسیاسات المحاسبیة والمالحظات الهامة، فإنه یسرنا أن نؤكد لكم قبولنا لمهمة التدقیق وفهمنا لهذه 

  .إن تدقیقنا یهدف إلى إبداء رأي في البیانات المالیة. المهمة وفقا لهذه الرسالة 

تطلب أن نلتزم بالمتطلبات األخالقیة هذه المعاییر ت. سنقوم بعملیة التدقیق وفقا للمعاییر التدقیق الدولیة  

ونخطط لعملیة التدقیق وننفذها من أجل الحصول على تأكید معقول عن مدى خلو البیانات المالیة من 

إن تدقیقنا یتضمن القیام بإجراءات للحصول على أدلة تدقیق حول القیم واالفصاحات . التحریفات المادیة

منفذة تعتمد على حكم المدقق المهني بما في ذلك تقییم مخاطر وجود إن االجراءات ال. في البیانات المالیة

إن عملیة التدقیق تشمل أیضا . تحریفات مادیة في البیانات المالیة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ

 تقویم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة تقدیرات اإلدارة والعرض العادل للبیانات المالیة

  .بشكل عام
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و بسبب الطبیعة االختیاریة للتدقیق والمحددات المتوارثة في عملیة التدقیق والمحددات المتوارثة في النظم 

المحاسبیة ونظم الرقابة الداخلیة فإنه یوجد مخاطر ال یمكن تجنبها من احتمال وجود تحریفات مادیة تبقى 

  .غیر مكتشفة

ا نأخذ بعین االعتبار الرقابة الداخلیة ذات الصلة بإعداد البیانات و منأجل القیام بعملیة التقییم فإنن  

المالیةو العرض العادل لها، وذلك من أجل تصمیم إجراءات التدقیق المناسبة في ظل الظروف، ولكن 

ومع ذلك فإننا نتوقع أن نقوم بتزویدكم بتقریر . لیس من أجل إعطاء رأي عن فاعلیة الرقابة الداخلیة

واحي الضعف المادیة التي تتعلق بتصمیم أو تنفیذ الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة منفصل عن ن

  .والتي ترد إلى انتباهنا خالل عملیة تدقیق البیانات المالیة

و البد من التأكد على أن مسؤولیة تحضیر البیانات المالیة من أجل العرض العادل للمركز المالي   

. ت النقدیة للشركة وفقا إلطار اإلبالغ المالي الدولي تقع على عاتق إدارة الشركةواألداء المالي والتدفقا

وٕان تقریرنا سیشیر إلى مسؤولیة اإلدارة عن العرض العادل للبیانات المالیة وفقا إلطار اإلبالغ المالي 

  :المطبق وأن هذه المسؤولیة تتضمن

العرض العادل للبیانات المالیة الخالیة تصمیم وتطبیق والمحافظة على نظام رقابة داخلیة یحقق  -1

 .من التحریفات المادیة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ

 .اختیار وتطبیق سیاسات محاسبیة مناسبة -2

 .إعداد تقدیرات محاسبیة معقولة في ظل ظروف المنشأة -3

اإلدارة على  و كجزء من عملیة التدقیق سنطلب من اإلدارة تزویدنا بكتاب التمثیل والذي تؤكد فیه

  .مسؤولیتها عن التأكیدات التي قدمت لنا والتي تتعلق بعملیة التدقیق
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و إننا نأمل التعاون التام من قبل اإلدارة والموظفین في كل ما نحتاج إلیه ونأمل القیام بتفویر ما نحتاج 

  .إلیه من سجالت ووثائق ومعلومات أخرى

  .تضاف هنا أیة معلومات تتعلق باألتعاب

و التكرم باإلطالع والتوقیع وٕاعادة الصورة المرفقة من هذا الكتاب لیؤكد على أن ما فیه یتفق مع نرج  

  .فهمكم لترتیبات تدقیق البیانات المالیة

  .اإلسم والعنوان والتوقیع والتاریخ 

  :اختیار فریق عمل التدقیق  4.2

ى المدققین المساعدین، وعلى المسؤول یقوم المدقق بتحدید احتیاجات العمل وتوزیع المهام المختلفة عل  

أن یتأكد من توفر المؤهالت والقدرات الكافیة لدى فریق العمل مما یمكنهم من القیام بالمهمة بشكل 

  .صحیح

  

  

   Planning the Audit Process) : 300معیار رقم (التخطیط لعملیة التدقیق .2

التدقیق، ومتطلب أساسي بناء على معاییر التدقیق ویعتبر التخطیط من األمور المهمة في عملیة   

والبد من . الدولیة، وهو كذلك أحد معاییر التدقیق الصادرة عن المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین

وبشكل عام . التخطیط حتى ال یكون العمل ارتجالیا، وحتى یتمكن المدقق من بذل العنایة المهنیة المعقولة

  :التدقیق یساعد في تحقیق األمور التالیة فإن التخطیط لعملیة
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تمكین المدقق من الحصول على األدلة الكافیة والمناسبة وتقویم هذه األدلة بحیث یتحقق له بذل  -1

القدر المناسب من العنایة المهنیة المعقولة وبالتالي تقلیل احتمالیة الخروج بنتائج غیر مناسبة من عملیة 

 .للمساءلة القانونیة التدقیق وتجنیب المدقق التعرض

توجیه الموارد االقتصادیة المتاحة لتنفیذ عملیة التدقیق بشكل مناسب مما یساعد في تحقیق  -2

 .الكفاءة والفاعلیة، وذلك عن طریق تقلیل تكالیف التدقیق والتركیز على األمور المهمة

ور ذلك عن طریق توضیح األمو  الحد من إمكانیة حصول خالف بین المدقق والعمیل،  -3

  .الضروریة والمسؤولیات قبل البدء بعملیة التدقیق

  :و عادة تشتمل عملیة التخطیط على عدة أمور مهمة نبینها فیما یلي 

  :مكونات وعناصر عملیة التخطیط 

الحصول على درجة معقولة من الفهم لطبیعة عمل المشروع والصناعة التي ینتمي إلیها،  -1

 .القانونیة للعمیلوالحصول على معلومات عن العملیات 

 .تنفیذ اإلجراءات التحلیلیة األولیة -2

 .تحدید المستویات األولیة للمادیة وتقدیر مخاطر التدقیق -3

 .دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلیة للعمیل وتقییم مخاطر الرقابة -4

 .تصمیم خطة التدقیق العامة وبرنامج التدقیق التفصیلي -5

أعاله العنایة الفائقة حتى یصل إلى درجة معقولة من الطمأنینة  على المدقق أن یولي األمور المذكورة  

بأن نتائج التدقیق توفر قدرا معقوال من الطمأنینة لمستخدمي البیانات المالیة وبالتالي تقلیل مخاطر التدقیق 

  :إلى حد معقول،  وفیما یلي توضیح لهذه الخطوات بشيء من التفصیل 
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ة من الفهم لطبیعة عمل المشروع والصناعة التي ینتمي إلیها الحصول على درجة معقول :أوال 1.3

  :والعملیات القانونیة للعمیل

و تعتبر هذه الخطوة أول خطوات عملیة التخطیط التي یجمع المدقق من خاللها المعلومات المناسبة    

  :عن طبیعة نشاط العمیل والصناعة التي یعمل فیها، وتشتمل هذه المعلومات على ما یلي

 لقیام بزیارة میدانیة لمنشأة العمیل من أجل الحصول على درجة من الفهم للعملیات التشغیلیةا  - أ

 .وٕاجراء المقابالت مع الموظفین والحصول على معلومات بشكل مباشر عن مختلف النواحي الفنیة

 تحدید األطراف ذات العالقة والتي تشمل كل الجهات الرئیسة التي یتعامل معها العمیل ویكون   -  ب

وفي حالة التعامل بعملیات ذات تأثیر مادي فإنه البد من . هناك تأثیر مادي ألحد الطرفین على اآلخر

 .اإلفصاح عنها

الحصول على معلومات عن العملیات والتعاقدات أو االلتزامات القانونیة للعمیل، حیث یتم الحصول -ج

والتعاقدات  سیس ومحاضر االجتماعاتعلى هذه المعلومات من خالل مراجعة النظام األساسي وعقد التأ

  .المختلفة وغیرها من الوثائق

  .الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلیة والنظام المحاسبي بمختلف مكوناته- د

و تعتبر هذه المعلومات من األهمیة بمكان للمدقق حیث أنها تخدمه في تحقیق األمور التالیة   

(Boynton,et al.,2001) :  

توقعات عن مختلف بنود البیانات المالیة، حیث أن المدقق یستطیع من خالل استخدام  تكوین -1

المعلومات التي تتعلق بأداء الشركة أن یطور بعض التوقعات التي تتعلق بما یجب أن تظهره القوائم 

 .المالیة لألصول وااللتزامات وحقوق الملكیة



 زم  ا/ د: إاد                                                            اتا و ات  س 
 

97 
 

ل فیها العمیل على نظم المعلومات إمكانیة تحدید مدى تأثیر خصائص الصناعة التي یعم -2

 .الخاصة بمنشأة العمیل 

تقییم مدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة التي تتضمنها القوائم المالیة للعمیل، حیث أن البیانات  -3

 .المالیة تحتوي عادة على بعض التقدیرات المالیة، مثل االهتالك والمخصصات وغیرها

ببعض الصناعات إذا كان هناك خصوصیة في هذا األمر، تحدید القواعد المحاسبیة الخاصة  -4

وهذا قد یكون في بعض البلدان، وٕاذا كان هناك بعض الخصوصیة في المعاییر المحاسبیة، فإن المدقق 

 .بحاجة إلى فهم هذه المعاییر

  .القیام بإجراءات المراجعة التحلیلیة األولیة: ثانیا  1.3

لومات الموجودة في حسابات وسجالت المنشأة ومقارنتها مع المراجعة التحلیلیة هي عملیة فحص المع  

المعلومات األخرى والبیانات الداخلیة والخارجیة بهدف الخروج برأي حول مدى تجانس هذه المعلومات مع 

ویعتبر القیام بهذه اإلجراءات في مرحلة التخطیط إلزامیا، . ما هو معروف عن هذه المنشأة ونشاطاتها

إلى الحصول على فهم لنشاط العمیل وتمكین المدقق من تقییم مخاطر وجود ویهدف بشكل أساس 

تحریفات مادیة في البیانات المالیة،  وبالتالي توجیه المدقق إلى األمور التي قد تحتوي على تحریفات 

  .مادیة، وسیتم مناقشة هذا الموضوع الحقا في الفصل الخاص بأدلة التدقیق

  .ولیة للمادیة وتقدیر مخاطر التدقیقتحدید المسؤولیات األ : ثالثا  3.3

إلى أن المادیة هي مقدار الحذف أو االنحراف في البیانات المالیة والذي  320أشار المعیار الدولي رقم   

في ضوء الظروف المحیطة یجعل من الممكن تغییر القرار المتخذ من قبل مستخدم البیانات المالیة 

  : وفي هذا المجال البد من توضیح األمور التالیة . حرافالحصیف عند علمه بهذا الحذف أو االن
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  :المادیة من ناحیة كمیة  1.3.3

یقوم المدقق في مرحلة التخطیط بتحدید مستوى المادیة من ناحیة كمیة، ویعتبر تقدیر المادیة في مرحلة   

الغایة األساسیة من تحدید  التخطیط تحدیدا اولیا قابال للتغییر مع التقدم في إنجاز عملیة التدقیق، وتعتبر

المستوى األولي في هذه المرحلة هي المساعدة في التخطیط لجمع األدلة التي تتعلق بأهداف التدقیق 

المختلفة، حیث أنه كلما زاد مستوى المادیة یقل حجم االختبارات التي سیقوم بها المدقق، وعادة یقوم 

ستوى أقل مما ینوي استخدامه في المراحل الالحقة حتى المدقق بتحدید مستوى المادیة في هذه المرحلة بم

والبد من االشارة إلى أن المادیة هي مفهوم نسبي، فحجم . یكون أكثر تحفظا من ناحیة جمع األدلة الكافیة

االنحراف یمكن أن یكون مادي لشركة صغیرة، بینما یمكن أن نعتبر نفس المبلغ غیر مادي لشركة كبیرة، 

س التي یمكن أن تستخدم لتقدیر المادیة فعادة ما یعتبر صافي الدخل قبل الضریبة أحد أما بالنسبة لألس

األسس التي تستخدم كقاعدة أساسیة لتحدید المادیة ألنه یتعلق بأهم البنود التي یهتم بها مستخدمو القوائم 

أقل األسس المالیة، وقد یستخدم صافي المبیعات أو مجمل الربح، وٕاجمالي األصول حیث یعتبر من 

وتشمل عملیة تطبیق المادیة من ناحیة تحدید المستوى أو الحكم على النتائج، الخطوات . استخداما

  :الخمسة التالیة 

 .تحدید الحكم األولي للمادیة -1

 .تخصیص الحكم األولي إلى مجموعات فرعیة -2

 .تقدیر االنحراف اإلجمالي في كل مجموعة -3

 .المجموعاتتقدیر األثر المشترك للتحریف في كافة  -4

 .مقارنة األثر المشترك مع الحكم األولي من أجل اتخاذ القرار -5
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  :المادیة من ناحیة نوعیة  2.3.3

قد تكون االنحرافات مادیة بناء على نوعیتها حیث تعتبر االنحرافات ذات أهمیة نسبیة في بعض    

بیل المثال تعتبر االنحرافات فعلى س. األحیان بناء على نوع االنحراف وبغض النظر عن القیمة النقدیة

المقصودة أكبر أهمیة من غیر المقصودة إذا تساوت القیم، وتعتبر المخالفات التي ترتكبها اإلدارة بهدف 

الغش أو التضلیل ذات أهمیة نسبیة بغض النظر عن قیمتها وكذلك األمر فإن وجود مخالفات لشروط 

قد تؤدي إلى نتائج سیئة على الطرف اآلخر الذي تم التعاقدات یعتبر من األمور المادیة وذلك ألنها 

وكذلك فإن . التعاقد معه، مثل التحریف في بعض النسب المالیة التي تم اشتراطها في عملیة التعاقد

  .التحریفات التي تؤثر على اتجاه األرباح تعتبر من التحریفات المادیة

  ) :700م معیار رق(تأثیر مستوى المادیة على تقریر المدقق  3.3.3

یعتبر تحدید مستوى المادیة من األمور المهمة في تحدید رأي مدقق الحسابات، وكما هو موضح في    

  :النقاط التالیة 

إذا كانت االنحرافات المكتشفة لیست ذات أهمیة نسبیة فإنها ال تؤثر على رأي مدقق الحسابات  -

 .حیث یعطي المدقق تقریرا نظیفا

ولكنها غیر جوهریة، أي أنها ال تؤثر على كافة أو ) مادیة(نسبیا  إذا كانت االنحرافات مهمة -

معظم عناصر القوائم المالیة، وبالتالي ال تؤدي إلى جعل القوائم المالیة بصورة عامة مضللة، فإن المدقق 

 یعطي تقریرا متحفظا، وهذا یعني أن القوائم المالیة تعطي صورة حقیقیة وعادلة باستثناء أمر معین یتطلب

 .التحفظ
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وجوهریة، أي أنها تؤثر على كافة أو معظم عناصر ) مادیة(إذا كانت االنحرافات مهمة نسبیا  -

القوائم المالیة، أو بمعنى آخر إذا كان أثرها ینتشر على القوائم المالیة، وبالتالي تؤدي إلى جعل القوائم 

 .نع عن إبداء الرأي حسب الحالةالمالیة بصورة عامة مضللة، فإن المدقق یعطي تقریرا مخالفا أو یمت

  .)330معیار رقم : ( Audit Risksمخاطر التدقیق  4.3.3

. إلى احتمال الحصول على نتیجة سیئة أو خسارة أو غیر ذلك بسبب عدم التأكد (Risk)تشیر كلمة   

وكثیرا ما یتعرض اإلنسان إلى مخاطر متعددة ناتجة عن عدم التأكد، فعلى سبیل المثال من یقوم بقیادة 

السیارة في الضباب یواجه حالة عدم التأكد من وضوح الطریق، وبالتالي فهو معرض لمخاطر الطریق، 

. ن یشتري األسهم یواجه خطر الخسارة، وبشكل عام فإنه یمكن تقلیل الخطر بمعرفة كیفیة التعامل معهوم

فمثال تقلیل مخاطر االستثمار في األسهم قد یكون باالستثمار بمحفظة األسهم وذلك بالتنویع في 

طار وتقلیل أخ (Not to Putting all Our eggs into One Basket)االستثمار، بمعنى آخر 

وشركات التدقیق تواجه أخطارا ولكن من نوع . التعرض لحوادث الطرق قد یكون بمراعاة قواعد السیر 

آخر، فإن المدقق مطلوب منه أن یصدر تقریرا یضمنه رأیه حول عدالة القوائم المالیة، وهناك عدة طرق 

. بب أمور غیر مكتشفةللوصول إلى هذا الرأي، ولكن ال یوجد أي ضمان بأن رأي المدقق غیر خاطئ بس

إحتمال احتواء القوائم المالیة : إذن دائما هناك خطر، وهذا یقودنا إلى تعریف مخاطر التدقیق بأنها 

المدققة على خطأ أو تحریف مادي ولم یكتشف، أواحتمال خروج المدقق بنتیجة غیر مناسبة، فمثال بعد 

ة تحتوي علة تحریفات مادیة، أو العكس، وبالتالي إصدار تقریر المدقق النظیف قد یتبین أن القائم المالی

والبد من اإلشارة هنا إلى أنه ال . فإن هناك احتمال أن یتعرض المدقق لخسارة نتیجة تعرضه للمقاضاة

  .یمكن التخلص من أخطار التدقیق بشكل نهائي، ولكن المدقق یحاول دائما أن یجعلها عند أدنى مستوى
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ل مع مخاطر التدقیق فقد شهدت تغیرا ملموسا، فقد كانت الطریقة المفضلة في أما منهجیة المدقق للتعام  

ثم  (Based Approach Systems)السابق لتقلیل مخاطر التدقیق هي بإتباع مدخل أو طریقة النظم 

 Risk-Basedأصبح المدقق یستخدم منهجیة تنطلق من منظور آخر وتركز على مخاطر التدقیق وتسمى

Perspectiveتباع طریقة مدخل النظم یقوم المدقق بإتباع طریقة التدقیق من األسفل إلى األعلى و با

(Bottom-up Methodology)  والتي تمكنه من البدء بمجاالت اختبار تتعلق بدراسة وفهم نظام

إن طریقة النظم مبنیة على أساس أن فحص وتقییم المدقق لنظام . الرقابة الداخلیة والنظام المحاسبي

بة الداخلي سیمكنه من تشكیل رأي حول جودة النظام المحاسبي وباألخص مدى اكتمال السجالت الرقا

ومدى خلوها من التحریفات المعتمدة أو األخطاء، وهذا بدوره یساعد المدقق في تقریر مدى اإلعتماد على 

النظم مبنیة على وبشكل عام فإن طریقة . الرقابة الداخلیة وبالتالي تحدید نطاق االختبارات الجوهریة

  :مجموعة من األسس والتي تشمل ما یلي

دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلیة وتقییمه وتسجیل النتائج ویمكن أن یتم ذلك من خالل المالحظة  -1

 .واالستفسارات والفحص المستندي

م والبدء التثبت من النتائج األولیة لتقییم نظام الرقابة الداخلیة، ووضع برنامج الختبارات االلتزا -2

 .بها

وضع برنامج االختبارات الجوهریة بناءا على نتائج اختبارات االلتزام، وكلما كانت النظم ضعیفة  -3

 .فإن المدقق بحاجة إلى توسیع نطاق فحصه واختباراته الجوهریة

فإنها ال تتعامل مباشرة مع  –و لكن في الوقت الحاضر تبین أن طریقة النظم بالرغم من أهمیتها    

والسبب یعود إلى عدم قدرة هذه الطریقة على ربط جمیع المتغیرات في عملیة . ة أخطار التدقیقمسأل

التدقیق والتي تشتمل على سبیل المثال الحصول على المعلومات عن المنشأة وبیئتها وتاریخها السابق 

یة، باإلضافة إلى أن هذه وتطبیق نظام الرقابة الداخلیة واختبارات اإلجراءات التحلیلیة واالختبارات التفصیل
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الطریقة قد تتطلب إجراء اختبارات التزام إضافیة تؤدي إلى زیادة تكالیف التدقیق وٕاشغال المدقق في أمور 

لذلك فإن الطریقة الحدیثة تنطلق من منظور مبني على تحدید المخاطر، حیث أن هناك . غیر مهمة

  :نبینها في الفقرة التالیة مجموعة من المخاطر التي یقوم المدقق بالتعامل معها

  : مكونات مخاطر التدقیق 

إن خطر التدقیق هو نتیجة تداخل عدة أنواع من األخطار مثل األخطار المتأصلة، أخطار الرقابة،   

أخطار االكتشاف،  أخطار المراجعة التحلیلیة،  أخطار االختبارات الجوهریة،  أخطار العینات وأخطار 

  :ویمكن تعریف هذه المخاطر بالشكل التالي. غیر مرتبطة بالعینات

  .Acceptable Audit Risk (AAR)مخاطر التدقیق المقبولة أو الممكن تحملها 

و تعرف بأنها المخاطر الناتجة عن احتمال وجود خطأ أو تحریف مادي في القوائم المالیة وعدم تمكن   

عقولة، أو هي المخاطر المقبولة لدى المدقق المدقق من اكتشاف ذلك بالرغم من بذله العنایة المهنیة الم

  .بأن یقوم باستنتاج نتیجة غیر سلیمة بعد االنتهاء من اجراءات التدقیق

وتعرف بأنها المخاطر الناشئة عن احتمال  : Inherent Risks (IR)المخاطر المتوارثة أو المتأصلة 

نحرافات في بنود معینة بحیث لو وجود انحراف مادي في بند معین أو نشاط معین، أو مجموعة من اال

جمعت مع بعضها تصبح مادیة في ظل عدم وجود رقابة داخلیة أو بافتراض عدم وجود رقابة داخلیة ، 

وهذه المخاطر مرتبطة بطبیعة المنشأة موضع التدقیق وبیئتها قبل البدء بعملیة التدقیق او بافتراض عدم 

بنود تعتبر ذات خطر متأصل أو متوارث أكثر من غیرها، وجود ضوابط الرقابة الداخلیة، فمثال بعض ال

  :ومن العوامل التي تؤثر في المخاطر المتوارثة. مثل األخطار التي تتعلق بالنقدیة والمخزون

 .طبیعة نشاط العمیل -1

 .نتائج التدقیق السابق -2
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 .األطراف ذات العالقة -3

 .وجود عملیات معقدة وعملیات غیر روتینیة -4

 .على مخاطر الغش وحدوث العملیات غیر العادیةالمخاطر التي تؤثر  -5

المخاطر الناتجة عن احتمال عدم تمكن أنظمة الرقابة  : Control Risks (CR)مخاطر الرقابة 

أو هي المخاطر الناشئة عن احتمال وجود . الداخلیة من منع أو اكتشاف األخطاء والتحریفات المادیة

أو مجموعة من االنحرافات في بنود معینة بحیث لو اجتمعت إنحراف مادي في بند معین أو نشاط معین، 

  .مع بعضها تصبح مادیةو عدم تمكن نظام الرقابة الداخلیة من منعها أو اكتشافها

      المخاطر الناتجة عن  :Planned Detection Risks ( PDR)مخاطر االكتشاف المخططة 

أو المخاطر الناشئة عن احتمال . االنحرافات المادیةاحتمال عدم تمكن االختبارات الجوهریة من اكتشاف 

وجود انحراف مادي في بند معین أو نشاط معین، أو مجموعة من االنحرافات في بنود معینة بحیث لو 

جمعت مع بعضها تصبح مادیة وعدم تمكن المدقق من اكتشافها من خالل االجراءات التحلیلیة أو 

  :هذه المخاطر إلى نوعین یتعلقان باإلجراءات واالختبارات التفصیلیة  ویمكن تقییم. االختبارات التفصیلیة

الخطر الناتج عن احتمال عدم :  Analytical Review Risk (ARR)خطر المراجعة التحلیلیة 

  .تمكن إجراءات المراجعة التحلیلیة الكتشاف االنحرافات المادیة 

الخطر الناتج من عدم تمكن  : Substantive Tests Risk (STR)خطر االختبارات الجوهریة  

  .االختبارات التفصیلیة من اكتشاف االنحرافات المادیة

المخاطر الناتجة عن احتمال خروج المدقق بنتیجة من  : Sampling Risk (SR)مخاطر العینات 

  .العینة تختلف عن النتائج الممكن الخروج بها فیما لو تم تدقیق المجتمع كامال
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وهي المخاطر الناتجة عن :  Non – Sampling Risk (NSR)تعلقة بالعینات المخاطر غیر الم

احتمال الخروج بنتیجة غیر سلیمة، لكن ذلك لیس مرتبطا بعملیة المعاینة، وٕانما مرتبط بقدرات وكفاءة 

المدقق في اختبار المفردات وتقویم نتائجها، وعلى سبیل المثال خروج المدقق برأي غیر سلیم عن أحد 

ود المتضمنة في العینة نتیجة عدم تمكن المدقق من تنفیذ إجراءات االختبار على هذا البند بشكل البن

  .سلیم

و بناءا على هذه األقسام المختلفة یوجد عدة نماذج ریاضیة ألخطار التدقیق، منها وأكثرها استخداما هو   

  .AAR = IR × CR × PDR:النموذج التالي 

  .مخاطر االكتشاف المخططة×مخاطر الرقابة  ×لمخاطر المتأصلة ا= مخاطر التدقیق المقبولة 

و یقوم المدقق عادة بتحدید مخاطر التدقیق المقبولة حسب حكمه المهني ودرجة استعداده لتحمل   

و یمكن أن یأخذ .كمعدل للمخاطر الممكن تحملها %5المخاطر، وغالبا ما یستخدم المدققون نسبة 

  :ه لهذا النوع من المخاطرالعوامل التالیة عند تحدید

عندما یتوقع المدقق إعطاء  :درجة اعتماد المستخدمین الخارجین على القوائم المالیة -1

المستخدمین الخارجیین اهتماما كبیرا للقوائم المالیة للعمیل فإنه من المالئم أن تكون مخاطر التدقیق 

وهذا األمر بدوره یعتمد على عدة عوامل منها حجم العمیل وحجم عمالیاته، فكلما . المقبولة منخفضة

اد االعتماد علیها، وكذلك كلما زاد توزیع الملكیة كلما زاد كانت العملیات التشغیلیة للعمیل كبیرة كلما ز 

ومن هذه العوامل أیضا طبیعة وحجم االلتزامات، حیث أنه كلما . عدد من یعتمد علیها من المستخدمین

 .كان حجم االلتزامات كبیرا كلما زاد احتمال استخدامها بشكل كبیر

حیث أنه هناك میل طبیعي  :القوائم المالیة احتمالیة مواجهة العمیل لصعوبات مالیة بعد إصدار -2

 .من قبل الذین یتعرضون إلى اإلفالس أو من قبل ممن تنعكس علیهم أثاره بأن یقوموا بمقاضاة المدقق
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فإذا كانت نزاهة العمیل مشكوك فیها فإن المدقق قد یقوم بتقییم  :تقییم نزاهة واستقامة اإلدارة -3

 .المخاطر بشكل منخفض، وكذلك العكس

أما المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة فیتم تحدیدها من قبل المدقق بعد األخذ بعین االعتبار مجموعة 

من العوامل التي تتعلق بكل نوع منها، علما بأن الحكم المهني لمدقق الحاسبات یلعب دورا كبیرا في هذه 

ر االكتشاف المخططة أو وبعد تحدید هذه األنواع من المخاطر یقوم المدقق بتعیین مخاط. العملیة

ولذلك یتم صیاغة هذا النموذج بالشكل التالي . المقبولة والمرتبطة بهذه األنواع من المخاطر وتقدیراتها

= مخاطر االكتشاف المخططة : والذي یركز على مخاطر االكتشاف ویبین عالقته ببقیة أنواع المخاطر 

المخاطر	المقبولة

	مخاطر	الرقابة×	المخاطر	المتأصلة
  

و من هذا النموذج یتبین أنه كلما زادت مخاطر التدقیق المقبولة كلما زادت مخاطر االكتشاف المخططة 

أو المقبولة، ومن ناحیة أخرى كلما زادت المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة تقل مخاطر االكتشاف 

والمثال التالي . التفصیلیة االختباراتالمقبولة وبالتالي تزداد نسبة التأكد التي ینبغي الحصول علیها من 

  :یبین العالقات بین هذه األنواع المختلفة من المخاطر وتأثیرها على أدلة التدقیق

مثال عمیل ( %40و األخطار المتأصلة %5) الممكن تحملها(إذا فرض أن مخاطر التدقیق المقبولة  :أوال

فباستخدام المعادلة أعاله تكون ) نظام رقابة متین( %30وأخطار الرقابة ) ناجح في صناعة مستقرة

،  هذا هو خطر االكتشاف والذي یعني الخطر الناتج من عدم تمكن  %42مخاطر االكتشاف تقریبا 

و إجراءات المراجعة التحلیلیة من اكتشاف االنحرافات المادیة، وبالتالي فإن نسبة  االختبارات التفصیلیة

، وكلما كانت نسبة التأكد المطلوبة مرتفعة  %58علیها المدقق تساوي تقریبا التأكد التي یجب أن یحصل 

  .كلما كانت االختبارات التفصیلیة المطلوبة كبیرة وهذا یعني أن حجم العینة یزداد
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وذلك لكون المنشأة جدیدة والصناعة  %100في المثال السابق إذا فرض أن األخطار المتأصلة  :ثانیا

أي أن نظام الرقابة ضعیف وهناك توقع  %70التكنولوجیا، وٕان خطر الرقابة  تتطلب مستوى عال من

تقریبا، وبالتالي تصبح نسبة التأكد التي  %7وجود تواطؤ من اإلدارة، فإن مخاطر االكتشاف تصبح 

،  وهذا یعني الحاجة إلى اختبارات تفصیلیة %93ینبغي الحصول علیها من االختبارات التفصیلیة تقریبا 

  .وحجم عینة أكبر أكبر

،  فإن %100واألخطار المتأصلة  %70وخطر الرقابة  %2إذا فرض أن خطر التدقیق المقبول  :ثالثا

  .وبالتالي فإن حجم العینة أكبر %97تقریبا، وتكون نسبة التأكد المطلوبة  %3خطر االكتشاف یصبح 

ة الرقابة الداخلیة وكلما تمكن من الحصول إن األمثلة الثالثة السابقة تبین أنه كلما زادت ثقة المدقق بأنظم

على معلومات من مصادر أخرى مثل الصناعة وبیئة المنشأة ومن خالل إجراءات المراجعة التحلیلیة فإن 

  .الحاجة لالختبارات التفصیلیة تقل والعكس كذلك

  :العالقة بین المادیة ومخاطر التدقیق  5.3.3

األمور المهمة التي تساعده في تحدید األمور التي یجب التركیز إن تحدید المدقق لمستوى المادیة من   

لألرصدة والعملیات أو في اإلجراءات  ةعلیها خالل عملیة التدقیق سواء كان ذلك في االختبارات التفصیلی

فإذا قام المدقق بتحدید مستوى المادیة . التحلیلیة وهذا بالتالي یساعد المدقق في تخفیض مخاطر التدقیق

مرتفع فإن هذا یعني أن مخاطر التدقیق ستكون منخفضة لذلك فإن حجم األدلة التي یحتاج إلیها  بشكل

المدقق ینخفض، وٕاذا ما قام المدقق بتحدید مستوى المادیة بشكل منخفض فإن مخاطر التدقیق تزداد 

  .وبالتالي فإن المدقق یحتاج إلى حجم أكبر من األدلة لتخفیض هذه المخاطر

تم بالمادیة على مستوى البیانات المالیة ككل وعلى مستوى أصناف العملیات وأرصدة المدقق یه  

  :الحسابات واإلفصاح، وذلك لألسباب التالیة
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تحدید المادیة یخدم المدقق في تحدید طبیعة وتوقیت ومدى إجراءات التدقیق، ومن اجل تقییم  -1

دى استخدام المعاینة واإلجراءات التحلیلیة وكذلك تحدید البنود التي ینبغي فحصها وم. تأثیر التحریفات

 .الجوهریة

على سبیل المثال إذا قرر المدقق بعد عملیة . یوجد عالقة عكسیة بین مخاطر التدقیق والمادیة -2

التخطیط أن مستوى المادیة أقل مما حدده في عملیة التخطیط فإن مخاطر التدقیق تزداد وبالتالي فإن 

  :المدقق یعوض عن ذلك عن طریق

تقلیل مخاطر التحریفات المادیة الذي تم تقییمه إذا كان ذلك ممكنا وذلك عن طریق اختبارات  -1

 .رقابة إضافیة

 .تقلیل مخاطر االكتشاف عن طریق تعدیل طبیعة ووقت ومدى االختبارات الجوهریة المخططة -2

  .دراسة وفهم نظلم الرقابة الداخلیة للعمیل وتقییم مخاطر الرقابة: رابعا  4.3

دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلیة من أجل الحصول على قدر مناسب من الفهم األولي الذي یساعد   

فعلى المدقق أن یقوم ببعض اإلجراءات للحصول على فهم . المدقق في رسم خطة التدقیق بشكل مناسب

عاییر العمل المیداني،  للعمیل وألنظمة الرقابة الداخلیة طیقا للمعاییر التدقیق الدولیة ومعیار الثاني للم

حیث أن هذه المعاییر تتطلب أن یقوم المدقق بالحصول على الفهم الكافي للرقابة الداخلیة للعمیل من 

یجب على المدقق أن یقوم بدراسة وفهم نشاط المنشأة وبیئتها بما . أجل التخطیط المناسب لعملیة التدقیق

المالیة، وذلك من اجل تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات في ذلك الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالبیانات 

مادیة في البیانات المالیة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، ومن أجل تصمیم طبیعة وحجم وتوقیت 

  .اختبارات التدقیق
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  .تصمیم خطة التدقیق العامة وبرنامج التدقیق التفصیلي : خامسا  5.3

یقوم المدقق بتصمیم خطة التدقیق العامة حیث یوضح المدقق استراتیجیة في نهایة عملیة التخطیط    

التدقیق المناسبة بناء على خطوات عملیة التدقیق التي تم ذكرها أعاله ونتائج تقدیره لمختلف أنواع 

أما البرنامج فیشمل توضیح اإلجراءات التفصیلیة التي تتعلق بكل هدف من أهداف التدقیق، . المخاطر

ذ المدقق بعین اإلعتبار طبیعة اإلجراءات التي سیقوم بها ومدى القیام بها بالتوقیت المناسب حیث یأخ

وهذا البرنامج ینسجم مع استراتیجیة التدقیق التي یتبناها المدقق والتي تحتوي على . للقیام بكل إجراء

لتفصیلیة لألرصدة واإلجراءات اختبارات متوازنة تتعلق بالرقابة الداخلیة وباالختبارات األساسیة للعملیات ا

  .التحلیلیة

 .تنفیذ اختبارات الرقابة واالختبارات األساسیة للعملیات -3

بعد أن قام المدقق في الخطوات السابقة بدراسة وفهم نظام الرقابة الداخلیة لغایات التخطیط فإنه یبدأ    

تهدف إلى التحقق من مدى مناسبة  في هذه المرحلة بتنفیذ ما تم تحدیده في برنامج التدقیق من اختبارات

من موظفي العمیل وفحص  تتصمیم الرقابة الداخلیة وفاعلیة تشغیل النظام، حیث یقوم باالستفسارا

أما بالنسبة لالختبارات . الوثائق والتقاریر ومالحظة بعض األنشطة وٕاعادة التشغیل لبعض أنشطة العمیل

مدى وجود تحریفات في القیم النقدیة لهذه العملیات، األساسیة للعملیات فهي تهدف إلى التحقیق من 

وبشكل أدق فإن هذه االختبارات تهدف إلى التحقق من األهداف الخمسة الخاصة بالعملیات والتي تشمل 

ویمكن للمدقق أن یقوم بكل من اختبارات . التحقق من الحدوث واالكتمال والدقة والحد الفاصل والتصنیف

  .ساسیة للعملیات على انفراد أو یقوم بهما معا في نفس الوقتالرقابة واالختبارات األ
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 :تنفیذ إجراءات المراجعة التحلیلیة واالختبارات التفصیلیة لألرصدة والعرض واإلفصاح -4

االختبارات التفصیلیة لألرصدة تعني قیام المدقق باختبارات خاصة بأرصدة الحسابات النهائیة في دفتر    

لق بقائمة الدخل والمیزانیة، علما بأن التركیز الرئیس یكون على حسابات المیزانیة، و التي تتع األستاذ

ویقوم المدقق باالختبارات التفصیلیة لألرصدة من أجل التحقق من الوجود واالكتمال والحقوق وااللتزامات 

وهي عملیة فحص ، )المراجعة التحلیلیة(ویقوم المدقق كذلك باإلجراءات التحلیلیة . والتقییم والتوزیع

المعلومات الموجودة في حسابات وسجالت المنشأة ومقارنتها مع المعلومات األخرى والبیانات الداخلیة 

والخارجیة بهدف الخروج برأي حول مدى تجانس هذه المعلومات مع ما هو معروف عن هذه المنشأة 

یة وغیر المالیة لنفس الفترة ومقارنتها وتعرف أیضا بأنها تحلیل العالقات بین بنود القوائم المال. ونشاطتها

مع المعلومات المالیة وغیر المالیة لفترات اخرى وذلك من أجل تحدید مدى التجانس بین المعلومات وأیة 

و تشمل .فروقات أو تذبذبات أو عالقات غیر متوقعة وبالتالي الخروج بنتیجة عن هذه االختبارات

الفاحصة التي ترنو إلى معرفة فیما إذا كانت األرقام الظاهرة في المراجعة التحلیلیة كذلك نظرة المدقق 

وفي هذه . البیانات المالیة ذات داللة وهل هي منطقیة في ضوء ما اكتشفه المدقق وما یعرفه عن المنشأة

المرحلة یقوم المدقق باختبارات خاصة بالعرض واإلفصاح، للتحقق من الحدوث واإلكتمال ومن التصنیف 

  .للفهم والدقة والتقویم والقابلیة
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طوة تشمل القیام باألمور استكمال عملیة التدقیق وٕاصدار التقریر النهائي للمدقق وهذه الخ -5

 :التالیة

 )الطارئة(القیام باالختبارات الخاصة بااللتزامات المحتملة  -1

هي التزامات التي یتوقع أن تصبح دیون فعلیة على  Contingent Laibilitiesااللتزامات المحتملة    

 Arens and)المنشأة مستقبال، ویمكن أن تنشأ هذه االلتزامات إذا توافرت األمور التالیة 

Loebbeck,2001)  :  

احتمال أن یكون هناك مدفوعات مستقبلیة لطرف معین نتیجة حدث فعلي لم تتبین نتائجه بعد،  -1

 .صل معین ثم بیعة لطرف آخرأو نتیجة تلف مستقبلي في أ

 .وجود عدم تأكد حول قیمة المدفوعات أو قیمة التلف -2

النتیجة النهائیة لتحدید القیمة الفعلیة لاللتزام تتحدد بناء على حدث أو أحداث مستقبلیة وسیتم  -3

 .مناقشة هذا الموضوع في الفصل الخاص بأدلة التدقیق الحقا

بأنها األحداث التي تقع بعد  -بشكل رئیس –تعرف األحداث الالحقة  :تدقیق األحداث الالحقة -2

نهایة السنة المالیة للمنشأة وحتى تاریخ التقریر، وهذه األحداث إما أن تكون أحداثا توفر مزیدا من األدلة 

عن ظروف كانت موجودة بتاریخ المیزانیة، أو أنها أحداث تشیر إلى ظروف طرأت بعد تاریخ المیزانیة 

. ي ذات عالقة بالبیانات المالیة وبالتالي فهي إما أنها تتطلب تعدیل البیانات المالیة أو اإلفصاح عنهاوه

وقد یكون هناك حقائق مكتشفة بعد تاریخ التقریر ولكنها تدل على وجود تحریفات مادیة وقعت قبل تاریخ 

 .التقریر، وسیتم توضیح هذا األمر في فصل أدلة التدقیق
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 :لة بشكلها النهائي وتقییمها تجمیع األد -3

باإلضافة إلى األدلة التي تم تجمیعا خالل مراحل التدقیق السابقة فإن المدقق في مرحلة النهائیة یقوم    

بتجمیع أدلة إضافیة تتعلق بالقوائم المالیة ككل، وهذه األدلة تشمل القیام باإلجراءات التحلیلیة النهائیة 

على رسالة التمثیل والتحقق من انسجام المعلومات التي یحتویها التقریر وتقویم االستمراریة والحصول 

  .السنوي مع القوائم المالیة ومن ثم القیام بما یلي

 .إعداد التقریر بشكله النهائي وٕاصداره -1

االتصال مع لجنة التدقیق ومع اإلدارة إلبالغهم عن األمور التي یراها المدقق ضروریة، حیث  -2

 .أقرب وقت ممكن یتم هذا االتصال في

 :تنظیم مكتب التدقیق وتوثیق عملیة التدقیق  -6

  تنظیم مكتب التدقیق 1.7

كغیرها من المنشآت والمؤسسات فإن منشأة التدقیق یجب أن تدار بشكل سلیم وأن یكون لها هیكل    

تنظیمي یوضح توزیع المسؤولیات والصالحیات ، ویختلف الهیكل التنظیمي من منشأة تدقیق إلى أخرى 

تدقیق إلى ویمكن أن یتم تقسیم مكتب ال. حسب حجم المكتب ونوع الملكیة وطبیعة العمل الذي یقوم به

قسم فنیو إداري، أو یقسم بشكل آخر بحیث یكون هناك مجلس للشركاء یتم من بینهم تحدید الشركاء 

المسؤولین تجاه العمالء، ویقوم الشركاء باتخاذ القرارات الهامة مثل التخطیط لمكتب التدقیق وقبول 

الذین یتحملون المسؤولیة أمام  العمالء واالستمرار مع العمالء القدامى والموافقة على التقاریر، وهم

وقد یكونهناك شریك مدیر یتولى إدارة مكتب التدقیق بشكل . اآلخرین إذا ما حصل هناك إهمال أو تقصیر

و یتولى .عام، أو یكون هناك عدة شركاء مدیرین یتولون اإلشراف على مختلف األعمال الفنیة واإلداریة

خاص بتدقیق حسابات العمالء واإلشراف على من یخضعون هؤالء المدیرین التخطیط للعمل المیداني ال
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. لمسؤولیتهم وهم الذین یقومون بإعداد التقاریر بشكلها النهائي لتقدیمها للشركاء المسؤولین عن إقرارها

وعادة یتبع لهؤالء المدیرین مجموعة من المدققین القدامى والجدد والمساعدین والمتدربین الذین یتولون 

فالمدققون المساعدون یقومون بتنفیذ معظم أعمال التدقیق التفصیلیة، والمدققون القدامى . مهام متعددة

  .یتولون المسؤولیة عن العمل المیداني، والتنسیق بین المدققین المساعدین ومراجعة أعمالهم

  ):230معیار رقم (توثیق عملیة التدقیق  2.7

كما أن تخطیط عملیة التدقیق هو بدایة عملیة تجمیع األدلة، فإن توثیق عملیة التخطیط وتجمیع األدلة    

. من أسس نجاح عملیة التدقیق، حیث یقوم المدقق بتوثیق كل ما یتعلق بعملیة التدقیق في أوراق العمل

تم التوثیق بأي شكل یمكن ان والتوثیق یعني تسجیل كل ما یتعلق بالتدقیق من إجراءات وأدلة ونتائج، وی

إذن ". أوراق العمل"ویمكن أن یطلق على التوثیق ). ورقي أو الكتروني أو أي وسیلة أخرى(یحقق ذلك 

أوراق العمل هي السجالت والملفات التي یحتفظ بها المدقق ویوثق فیها جمیع المعلومات التي حصل 

یق، مثل إجراءات التدقیق واالختبارات التي قام بها علیها منذ بدایة االتصال بالعمیل وخالل عملیة التدق

وتشمل المعلومات التي یحصل علیها من المنشأة مباشرة أو من خارج المنشأة أو التي یقوم بإعدادها 

وعادة یستثني المدقق من التوثیق أیة أوراق وأیة مقترحات أو أفكار أولیة أو نسخ أولیة من . شخصیا

  .تالقوائم المالیة والكشوفا

  :أهداف االحتفاظ بأوراق العمل 

  :إن قیام المدقق بتوثیق عملیة التدقیق بالشكل المالئم یمكنه من تحقیق أهداف كثیرة من أهمها  

 .تمكین فریق التدقیق من التخطیط لعملیة التدقیق وتنفیذها -1

كتب التدقیق تمكین الفریق من اإلشراف على أعمال التدقیق المختلفة التي یقوم بها العاملون في م -2

 .وتحمل مسؤولیاتهم في عملیة اإلشراف والمراجعة ألعمال التدقیق
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تعتبر أوراق العمل دلیل على العمل المنجز وٕاثبات لما قام به المدقق وبالتالي یمكن الرجوع إلیها  -3

 .للحكم على جودة عملیة التدقیق ومعرفة فیما إذا قام المدقق ببذل العنایة المهنیة المعقولة أم ال

تعتبر األساس لتكوین رأي المدقق النهائي، حیث یقوم المدقق بمراجعة النتائج التي توصل إلیهاو  -4

 .ربطها مع بعضها لیتمكن من الخروج بالنتیجة السلیمة

 .تعتبر سجل ألعمال التدقیق التي یمكن االستفادة منها مستقبال -5

 .نظیرتمكین المدققین من القیام بعملیات مراجعة الجودة ومراجعة ال -6

  :ملكیة وسریة أوراق العمل 

تعتبر أوراق العمل ملك للمدقق حیث یقوم باالحتفاظ بها بالطرق المناسبة وللمدة المناسبة، ویجب علیه   

أن یحافظ على سریتها، وال یتم إعادتها للعمیل، إال أنه ینبغي على المدقق أن یعید للعمیل ما حصل علیه 

وكذلك ینبغي للمدقق أن یزود العمیل . التي تعتبر أصال ملكا للعمیلمن سجالت وملفات خاصة بالعمیل و 

وعلى المدقق أن یحافظ على . ینسخ من الوثائق التي حصل علیها من العمیل إذا طلب العمیل ذلك 

سریة المعلومات التي حصل علیها وأن ال یقوم بإطالع اآلخرین علیها إال في الحاالت التي یسمح بها 

  :تشملالقانون والتي 

الموافقة الخاصة من العمیل لتقدیم هذه المعلومات لجهة معینة، مثل تقدیم بعض المعلومات  -1

 .للمدقق الجدید

 .للدفاع عن النفس في المحكمة -2

 .للشهادة بناء على طلب من القضاء -3

 .في حالة الطلب من قبل لجان الرقابة على الجودة -4
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  :شكل ومحتوى التوثیق

) الممارس(بتوثیق عملیة التدقیق بشكل یجعله من السهل على المدقق الخبیر على المدقق أن یقوم   

  :الذي لیس لدیه عالقة سابقة بعملیة التدقیق أن یفهم ما یلي

 .طبیعة وتوقیت ومدى إجراءات التدقیق التي تم بها من أجل االلتزام بالمعاییر والقوانین -1

 .لتدقیقالنتائج التي تم الحصول علیها من إجراءات وأدلة ا -2

  .القضایا الهامة التي ظهرت خالل عملیة التدقیق والنتائج التي تم التوصل إلیها -3

  ):التوثیق(العوامل التي تؤثر في شكل ومحتوى أوراق العمل 

 .طبیعة إجراءات التدقیق التي یتم إنجازها -1

 .مخاطر التحریفات المادیة التي تم تحدیدها -2

 .التدقیق وتقییم نتائجهامدى الحكم المهني المستخدم في أعمال  -3

 .أهمیة أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها -4

 .طبیعة ومدى االستثناءات التي تم تحدیدها -5

مدى الحاجة لتوثیق نتیجة معینة أو األسس التي تم اإلعتماد علیها للخروج بهذه النتیجة والتي ال  -6

 .تي تم الحصول علیهایمكن تحدیدها بشكل جاهز من خالل توثیق العمل المنجز واألدلة ال

 .منهجیة التدقیق المستخدمة -7

  :أنواع أوراق العمل 

هذا الملف یحتوي على جمیع المعلومات التي تتصف باالستمراریة والمعلوات التي  :الملف الدائم  .1

 :تتعلق بالسنوات السابقة، ومن أمثلة هذه المعلومات 
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تتعلق بتأسیس الشركة واسمها وعنوانها عقد التأسیس والنظام االساسي للشركة والمعلومات التي  -

 .وطبیعة نشاطها

 .معلومات عن نظام الرقابة الداخلیة والسیاسات واالجراءات التي یشملها النظام -

 .النظام المالي للشركة -

 .دلیل الحسابات ودلیل االجراءات والهیكل التنظیمي لقسم المحاسبة وللمنشأة ككل -

 .والتعاقداتالمعلومات الخاصة باألسهم والسندات  -

 .ملخص بالمبادئ المحاسبیة المستخدمة -

 .القوائم المالیة الخاصة بالسنوات السابقة -

 .موازینالمراجعة والكشوف الخاصة بالسنوات السابقة -

 .رسائل االرتباط ورسائل التمثیل والتقاریر المستلمة والمرسلة في السنوات السابقة -

 .خطط وبرامج التدقیق للسنوات السابقة -

 .المدقق اللسنوات السابقة تقاریر -

 : الملف الجاري .2

 :ویحتوي على المعلومات الخاصة بالسنة الحالیة، ومن امثلة هذه المعلومات   

 .رسالة االرتباط للسنة الحالیة -

 .خطة وبرنامج التدقیق الخاصین بالسنة الحالیة  -

 .القوائم المالیة الخاصة بالسنة الحالیة سواء كانت مرحلیة أو نهائیة -

 .ازین المراجعة والكشوفات الخاصة بالسنة الحالیةمو  -

المعلومات الخاصة بجمیع االختبارات التي قام بها المدقق في ذلك االستفسارات والمراسالت  -

 .والمصادقات ومذكرات التسویة والجداول الداعمة
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 .الكشوفات الخاصة باألصول واهتالكها واإللتزامات -

أن على المدقق أن یقوم بالتجمیع النهائي لملف التدقیق، خالل  500أشار معیار التدقیق الدولي رقم   

. ال تتجاوز ستین یوما من تاریخ التقریرفترة مناسبة، وعادة تعتبر الفترة المناسبة وفقا للمعیار فترة 

وج بنتائج جدیدة وخالل هذه وعملیة التجمیع هي عملیة إداریة ال تتطلب إجراءات تدقیق جدیدة أو الخر 

العملیة یمكن أن یقوم المدقق بالتخلص مما ال یراه مناسبا من األوراق، ولكن بعد االنتهاء من عملیة 

التجمیع ال یجوز أن یقوم المدقق بحذف أي من محتویات الملف إال بعد إنتهاء فترة االحتفاظ الضروریة 

الشركة وفقا لمتطلبات القوانین، وعادة یجب أن ال تقل عن بالملف عادة تحددها  ظوفترة االحتفا. بالملف

خمس سنوات اعتبارا من تاریخ تقریر المدقق أو تاریختقریر المدقق عن المجموعة إذا كان الحقا لهذا 

  .التاریخ

إذا ظهرت بعض الظروف االستثنائیة بعد تاریخ التقریر والتي تتطلب القیام بإجراءات تدقیق جدیدة أو . 

  :فإن المدقق یقوم بتوثیق ما یلي ) مثل اكتشاف بعض الحقائق(نتیجة التدقیق تعدیل 

 .الظروف المستجدة -

 .اإلجراءات الجدیدة التي تم القیام بها واألدلة التي تم جمعها والنتائج التي تم التوصل إلیها -

 . متى تم القیام بهذه التعدیالت ومن قام بها، ومن قام بمراجعتها إذا تم ذلك -

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

:  
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  خاتمــــة 

فقد أظهرت . أهم األدوات الرقابیة في المؤسسةلقد أصبح التدقیق المالي في الوقت الحالي من بین     

أندرسون أرتور مؤسسات األمریكیة مثل شركة إنرون، وورلد كوم، الالهزات المالیة التي عصفت بأكبر 

االهتمام أكثر بالتدقیق المالي إلى جانب التدقیق  إستدعىضعف في األنظمة الرقابیة مما  إلخ.......

الخروج برأي فني محاید حول عدالة و مصداقیة القوائم و هذا بهدف  ،الداخلي و إعطائه أكثر استقاللیة

        .المالیة

بعملیة التدقیق بشكل منتظم وبخطوات واضحة ومدروسة، یقوم  المالي المدققیمكن القول أن  كما    

مدقق یسترشد بما وضعته المهنة من معاییر وٕارشادات تشكل اإلطار الذي یعمل ضمنه حیث أن ال

وبالتالي فإن المدقق یقوم في بدایة عملیة التدقیق ببعض . ویستقي منه خالل ممارسته لعملیة التدقیق

مع االجراءات التي تكاد تكون متشابهة في معظم المهام التدقیقیة، حیث أنه یقوم بخطوة تمهیدیة لج

وبعد ذلك یبدأ . المعلومات التي تمكنه من اتخاذ قرار بقبول العمیل الجدید واالستمرار مع العمالء القدامى

المدقق بعملیة التخطیط للتدقیق، حیث أن هذه العملیة تشمل القیام باألمور التالیة بالحصول على درجة 

ها المشروع والحصول على معلومات عن معقولة من الفهم لطبیعة عمل المشروع والصناعة التي ینتمي إلی

العملیات القانونیة للعمیل، وتنفیذ االجراءات التحلیلیة األولیة وتحدید المستویات األولیة للمادیة وتقدیر 

مخاطر التدقیق دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلیة للعمیل وتقییم مخاطر الرقابة ثم تصمیم خطة التدقیق 

  .لتفصیليالعامة وبرنامج التدقیق ا

ثم یبدأ المدقق بتنفیذ خطة التدقیق الستكمال بقیة خطوات عملیة التدقیق، حیث یقوم بالخطوة الثالثة    

والتي تتعلق بتنفیذ اختبارات الرقابة واالختبارات األساسیة للعملیات ثم الخطوة الربعة والتي تتعلق بتنفیذ 
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لألرصدة، ثم الخطوة الخامسة والتي تتعلق باستكمال  إجراءات المراجعة التحلیلیة واالختبارات التفصیلیة

  .عملیة التدقیق وٕاصدار التقریر النهائي للمدقق

  و حتى یتمكن مكتب التدقیق من القیام بعملیة التدقیق بشكل سلیم البد أن یكون هناك هیكل تنظیمي 

هناك توثیق لكافة أعمال لمكتب التدقیق یبین التوزیع السلیم للسلطات والمسؤولیات، والبد أن یكون 

التدقیق أوراق عمل التدقیق والتي عادة ما تحتوي الملف الدائم والملف الجاري، حیث أن عملیة التوثیق 

تخدم المدقق في عملیة التخطیط واإلشراف والمتابعة وتكون دلیال على أعماله المنجزة وتساعده في 

  .تكوین النتیجة النهائیة عن عملیة التدقیق
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