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 كنتم بما فينبئكم والشهادة الغيب عالم إلى وستردون
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لى  كل األساتذة الذين عمموني ووجهوني والذين بفضمهم وصمت إلى ما أنا عميه اليوم. وا 

كما أتقدم بالشكر إلى كافة محافظي الحسابات الذين استضافوني وساعدوني عمى اتمام 
 دراستي
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 وطئةت -1

يؤدي التدقيق دورا ىاما في الحياة االقتصادية فيو من أىم المواضيع التي يتم تناوليا في مختمف      
و البيانات من قبل شخص مستقل أيقوم بفحص المعمومات  كونوالبحوث في مجال المحاسبة والمالية 

يصال النتائج إلى المستفيدين  .ومحايد ألي مؤسسة بصورة موضوعية وا 

من ىنا يتبين أن مينة التدقيق تحظى بثقة كبيرة من األطراف المستفيدة منيا لكن وبعد السمسمة    
المتعددة لألزمات المختمفة التي حدثت لكثير من الشركات في العالم وما صاحبتيا من انييارات مالية 

التي كانت  (enron) أنرون شركة وأزمة 8991حدثت في عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية عام 
وكذلك أزمة  1008عام  تعمل في مجال تسويق الكيرباء والغاز الطبيعي  في الواليات المتحدة األمريكية 

باإلضافة   ،1001األزمة المالية عام  1001 األمريكية لالتصاالت عام (worldcom)  ورلد كومشركة 
وىو مكتب آرثر أندرسون الذي تنحى من تدقيق في العالم الإلى انييار واحد من أكبر خمس مكاتب 
 .الوجود بعد إدانتو بإعاقة العدالة وتضميميا

بيذا يتضح أن مينة التدقيق واجيت أزمة في التشكيك بمصداقيتيا مما أدى إلى تراجع ثقة   
لتقصيرىم  في الخارجيين الموم عمى المدققين بفأصبح يمقى   ،المتعاممين نتيجة التقصير في المسؤوليات

بأسموب يتماشى وااللتزام بآداب وسموك المينة   مياميم واتياميم  بعدم القدرة عمى أداء واجباتيم المينية
 وبالتالي ينعكس ذلك سمبا ،انتشار سمعة سيئة عن مكاتب التدقيقما أدى إلى اىتزاز صورة المدقق و م

جودة التدقيق الخارجي  في العوامل المؤثرةلذا فعممية تحديد  ، عمى المعمومة المحاسبية وكذا فقدان الجودة
وذلك بسبب أىمية التقرير الذي يعده المدقق لمختمف الجيات كما أنو يعبر عن كبيرة ذات أىمية 

التي يخدميا  مختمف الفئات مخرجات عممية التدقيق الخارجي ويعتبر الركيزة األساسية التي تعتمد عمييا
ي ىذا التقرير عناية فائقة وذلك في االعتماد عميو في اتخاذ ، ألن ىذه الفئات تولالمدقق الخارجي

ليذا ازدادت الحاجة لرفع مستوى جودة مينة التدقيق كما أن أىميتيا تكمن في تدقيق البيانات   ،القرارات
 خدم أطراف عديدة تعتمد اعتمادا كبيرا عمى نتائج ىذا التدقيق.تمن مدقق خارجي مستقل كونو وسيمة 

أما في الجزائر لم يكن ىناك اىتمام واضح بالقدر الكافي من البحث والدراسة العممية بصورة  
تقارير تم المحاولة من خالل ىذا البحث إظيار العوامل المؤثرة في جودة يليذا س ، كبيرة حتى اآلن

زائر بأن  خاصة وأن الحاجة أصبحت ماسة في الج ، التدقيق الخارجي من وجية نظر محافظي الحسابات
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تتم ىذه الميمة وفق ضوابط ومعايير مينية من أجل دعم الثقة والمصداقية في التقارير المالية لتمبية 
 متطمبات المستخدمين.

 إشكالية الدراسة -2

 من ىذا المنطمق يتم طرح المشكمة الرئيسية اآلتية:

 التدقيق الخارجي في الجزائر؟تقارير ما هي العوامل المؤثرة عمى جودة 

 :يمي كماالفرعية  تم إدراج مجموعة من األسئمةلإلجابة عمى ىذه اإلشكالية 

تأثير االستقاللية عمى جودة تقارير اختالف بين محافظي الحسابات في الجزائر حول  يوجدىل  -8 
 التدقيق الخارجي؟

رير تقعمى جودة تؤثر الخصائص المرتبطة بالشركة كحجميا، قطاع نشاطيا، حجم أرباحيا  ىل  -1
 التدقيق الخارجي؟

جودة تقرير التدقيق  في مؤسسة كالتكوين، التدريب والخبرةتؤثر الخصائص المرتبطة بال ىل  -3
 الخارجي؟

 فرضيات الدراسة-3

 الفرضيات األساسية التالية:من خالل طرح إشكالية الدراسة يمكن صياغة 

تأثير االستقاللية عمى اختالف بين محافظي الحسابات في الجزائر حول  يوجد: نعم، ولىالفرضية األ- 
 جودة تقارير التدقيق الخارجي.

تؤثر الخصائص المرتبطة بالشركة كحجميا، قطاع نشاطيا، حجم أرباحيا عمى  : نعم،نيةالفرضية الثا- 
 .جودة تقرير التدقيق الخارجي

المرتبطة بالمؤسسة كالتكوين، التدريب والخبرة في جودة تقرير تؤثر الخصائص نعم،  :ثالثةالفرضية ال - 
 .التدقيق الخارجي
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 أسباب اختيار الدراسة -4

 يلي: تتمثل أسباب اختيار الموضوع فيما

 معرفة العوامل المؤثرة عمى جودة التدقيق الخارجي من وجية نظر محافظي الحسابات - 

 الدور الحيوي الذي يؤديو محافظو الحسابات في التدقيق المالي و المحاسبي لممؤسسة  -

 أىمية الموضوع في الميدان العممي- 

 ارتباط الموضوع بمجال التخصص.- 

 أهمية الدراسة  -5

 تتمثل أهمية الدراسة في التالي:

شأنو أن يؤدي  إلى االرتقاء بمستوى االىتمام بموضوع العوامل المؤثرة عمى جودة التدقيق الخارجي من - 
عطائيا مصداقية أكثر لمقوائم المالية  ؛المينة وا 

أىمية المجال الذي سيتناولو البحث من قبل محافظي الحسابات في الجزائر ألن الذين يمارسون ىذه - 
 المينة ىم أقدر الناس عمى الحكم عمييا.

 لمميتمين بالمينة و تطورىا.إن ىذه الدراسة تمثل مصدرا ومرجعا ىاما - 

  أهداف الدراسة  -6

 تتمثل أهداف الدراسة في التالي:

  ؛إبراز الدور الذي يؤديو محافظو الحسابات- 

  موضوع الدراسة؛وجيات نظر محافظي الحسابات حول معرفة - 

 ؛تحديد العوامل المؤثرة عمى جودة التدقيق الخارجي- 

 ؛مستوى جودة التدقيق الخارجيترفع من قد الخروج بنتائج وتوصيات  - 

 .رف عمى كيفية تحسين جودة التدقيقالمساىمة في التع- 
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 منهج الدراسة  -7

جل اإلجابة عمى األسئمة يتم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي المالئم لمجانب النظري أمن 
من خالل عممية المسح واالطالع عمى مجموعة من المراجع من دراسات سابقة وكتب ومقاالت والمنيج 

 ة.أصحاب مكاتب محاسبو االستقرائي من خالل إنشاء استبيان يتم توزيعيا عمى محافظي الحسابات 

 حدود الدراسة -1

عمى عينة من محافظي الحسابات المتواجدة عمى مستوى  انياالستبتم توزيع  الحدود المكانية:  -
: أم الواقي، قسنطينة، عنابة، سطيف، باتنة، سكيكدة، جيجل، سوق أىراس، ميمة، الطارف، الواليات

 تبسة، قالمة، برج بوعريريج.

 .1082تم توزيع االستبيان واسترجاعو خالل شير أفريل  الحدود الزمانية: -

 الدراسات السابقة -9

، العوامل المؤثرة عمى جودة مراجعة الحسابات من وجية نظر (2212محمد عمي جبران )دراسة  -أ
الذي سعى إلى التعرف عمى مفيوم جودة أعمال مذكرة ماجستير، المحاسبين القانونيين في اليمن، 

تحديد العوامل المؤثرة في جودة التدقيق، المساىمة في كيفية تحسين جودة تدقيق الحسابات،  التدقيق، 
 ومن بين أىم النتائج التي توصل إلييا يذكر منيا:

لمام مراجع الحسابات بمعايير التدقيق المتعارف عمييا من  - يعتبر كل من التأىيل العممي، والخبرة، وا 
 في عمميات التدقيق؛المؤثرات اليامة في جودة إدالء 

جراءات رقابة - لى تحسين الجودة عمى أعمال التدقيق يؤدي إ إن تبني مكاتب التدقيق لسياسات وا 
 التدقيق والنيوض بو؛ 

أظيرت الدراسة أن العوامل الخاصة بإجراءات تخطيط وتنفيذ عممية المدقق بشكل واضح في جودة  -
ابة الداخمية لمعميل محل التدقيق لو أثر إيجابي عمى جودة مة نظام الرقأعمال التدقيق،  وأن متانة وسال

عممية التدقيق الحسابات، كما أظيرت الدراسة ضرورة إجراء عممية تخطيط منظمة لكل عممية تدقيق مع 
 تقدير الوقت الالزم والمناسب إلنجاز الميمة بما يتالءم مع طبيعة الميمة.
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، العوامل المؤثرة عمى جودة المراجعة الخارجية في (2228 عبد السالم سميمان األهدل)دراسة  -ب
تناولت تحميل المفاىيم الخاصة بجودة مذكرة ماجستير، الجميورية اليمنية "دراسة نظرية وميدانية"، 

المؤثرة عمييا، التعرف عمى الوسائل المستخدمة في تحسين جودة التدقيق،  لالمراجعة وأىميتيا والعوام
 عمى جودة التدقيق الخارجي، وتوصل إلى مجموعة من النتائج أىميا: تحديد العوامل المؤثرة 

ىناك بعض العوامل ذات تأثير إيجابي عمى جودة التدقيق وىي: حجم مكتب التدقيق، والسمعة  -
المينية لممكتب، والمنافسة بين مكاتب التدقيق، وااللتزام بمعايير الرقابة عمى الجودة إلى غير ذلك، كما 

 العوامل ذات تأثير سمبي وىي: كثرة الدعاوي المرفوعة ضد مكتب التدقيق. أن ىناك بعض

ال توجد اختالفات معنوية بين آراء األطراف بعممية التدقيق بخصوص العوامل المؤثرة عمى جودة  -
 التدقيق؛

 أقل العوامل أىمية من وجية نظر األطراف الميتمة بعممية التدقيق ىو حجم المؤسسة محل التدقيق، -
يميو حجم التدقيق، فتعقد ميام التدقيق، فحجم أتعاب عممية التدقيق، ثم تخصص مكتب التدقيق في تدقيق 

 نشاط ما.

 االلتزام بمعايير المراجعة وقواعد السموك الميني يعد أىم مظاىر االستدالل عمى جودة التدقيق. -

، العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجية (2225دراسة )إياد حسن حسين أبو هين  -ج
مذكرة نظر مدققي الحسابات القانونيين في فمسطين " دراسة مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة، 

براز أىميتو وأىدافو، والسياسات ماجستير،  ىدفت إلى التعرف عمى مفيوم جودة أعمال التدقيق وا 
صائص أو العوامل التي تؤثر عمى جودة تدقيق الحسابات في فمسطين، واإلجراءات المكونة لو، تحديد الخ

المساىمة في التعرف عمى كيفية تحسين جودة تدقيق الحسابات، وتضييق فجوة التوقعات في عممية 
التدقيق، والخروج بتوصيات تساىم في رفع وتطوير أداء مكاتب التدقيق في فمسطين بما يكفل تحقيق 

 ة.مستوى معقول من الجود

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

لمام مراجع الحسابات بمعايير التدقيق المتعارف عمييا من  - يعتبر كل من التأىيل العممي، والخبرة، وا 
 المؤثرات اليامة في جودة إدالء في عمميات التدقيق؛
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سمبا عمى جودة أعمال التدقيق،  أظيرت النتائج أن ارتفاع درجة المنافسة بين مكاتب التدقيق يؤثر -
 وخاصة المنافسة في تخفيض المدقق ألتعابو من أل اجتذاب عمالء جدد؛

أظيرت النتائج أن المنظمات والجمعيات المينية تؤدي دورا ىاما في التأثير باإليجاب عمى جودة  -
دقيق بإتباع نظام خاص تدقيق الحسابات، مع ضرورة وجود إلزام قانوني من قبل الجمعيات يمزم مكاتب الت

 لرقابة الجودة مع فرض عقوبات عمى المخالفين.

(، جودة خدمة المراجعة " دراسة ميدانية تحميمية لمعوامل المؤثرة 2228النافعابي  دراسة )التويجري، -د
فييا من وجية نظر المراجعين" في المممكة العربية السعودية، حاوال من خالل ىذه الدراسة معرفة آراء 

حول العوامل ذات التأثير المحتمل عمى جودة خدمة التدقيق بواسطة مكاتب المحاسبين مدققين ال
وكذا العوامل المؤثرة في تفضيل العمالء لمكتب التدقيق، وكانت نتائج البحث بأن أكثر ثالثة  القانونيين

اء مكتب التدقيق في الخبرة العممية ألعضالتدقيق من وجية نظر المدققين ىي عوامل تأثيرا في جودة 
قيق متمثمة الكفاءة العممية ألعضاء مكتب التدو  لموضوعية عند كتابة التقرير عنياامجال التدقيق، 

 التعامل أما أكثر ثالثة عوامل في قرار التفضيل بين مكاتب التدقيق فيي تتمثل في، بالشيادات األكاديمية
 السمعة والشيرة لمشركة. السابق بين مكتب التدقيق والعميل، وأتعاب التدقيق؛

االستقاللية عامل جد ميم يؤثر  فقد تميزت عن باقي الدراسات بأنأما عن الدراسة التي تم تناوليا  
 عمى جودة تقارير التدقيق الخارجي.

 هيكل البحث  -12

 تم تقسيم البحث إلى ثالث فصول فصمين نظريين وفصل تطبيقي:

اإلطار النظري الذي يتكون من ثالث مباحث المبحث األول الفصل األول وسيتم التطرق فيو إلى 
األىداف المبحث الثاني يتناول مسؤوليات  األنواع، األىمية، ،يحتوي عمى ماىية التدقيق من حيث المفيوم

 المدقق الخارجي ومعايير التدقيق والمبحث الثالث يتضمن محافظة الحسابات.

حث المبحث األول ويتضمن جودة التدقيق، المبحث أما الفصل الثاني يتناول بدوره ثالث مبا 
العوامل المؤثرة بالمؤسسة محل  الثاني يتكون من العوامل المؤثرة في الجودة المرتبطة بمكتب التدقيق،
 التدقيق وأعضاء التدقيق و المبحث الثالث معايير رقابية عمى الجودة.
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يل وىو الفصل التطبيقي يتضمن الوسائل والطرق المنيجية لمدراسة، التحم الفصل الثالث 
تم فيو بناء نموذج انحدار لمعرفة العوامل المؤثرة عمى جودة تقارير  الوصفي، عرض النتائج وتحميميا

 .التدقيق الخارجي

 صعوبات البحث -12

 صعوبة توزيع استمارة االستبيان، -

رفض بعض محافظي الحسابات اإلجابة عمى أسئمة االستبيان بسبب تزامن مدة توزيع االستمارة مع  -
 إعداد الميزانيات الخاصة بنياية السنة.

 وضيق الوقت. قمة المراجع -
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 التدقيق الخارجي اإلطار العام الفصل األول: 

وكذا التطور الحاصؿ في مجاؿ العالقات االقتصادية  ، شيدت المؤسسة تطورا كبيرا عبر الزمف 
وتوسيع نطاؽ المبادالت التجارية وتشابكيا مما جعميا تتعامؿ مع عدة أطراؼ وجيات مختمفة ليا مصالح 

ىذا األمر حتـ عمى المؤسسة توكيؿ مدقؽ مستقؿ)خارجي( عنيا  ، سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر
بالغ كؿ ئفيا ومراقبة كؿ تصرفات اإلدارة كؿ وظا لقياـ بفحصوا ، ميامو بكؿ حيادية لممارسة وا 

إضافة إلى ذلؾ مينة التدقيؽ تتمثؿ  ، المتعامميف  بكؿ التطورات وتقديـ االقتراحات التي تصحح المسار
حيث يقـو  ، إذ يبدأ عمؿ المدقؽ عندما ينتيي عمؿ المحاسب ، العمؿ االنتقادي لما قاـ بو المحاسبفي 

 ، بإتباع عدة إجراءات تتمثؿ في مجموعة مف الخطوات التي يحددىا المدقؽ مسبقا في صورة برنامج تدقيؽ
لتحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىو إبداء الرأي  وتخضع مينة التدقيؽ إلى االلتزاـ بتطبيؽ معايير متعارؼ عمييا

  حوؿ القوائـ المالية.

 كما يمي:إلى ثالث مباحث  األوؿ صؿفي ىذا اإلطار يتـ تقسيـ الف       

 ؛ماىية التدقيؽ الخارجي -

  ؛سيرورة عمؿ التدقيؽ الخارجي -

 .ماىية محافظة الحسابات -
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 : ماهية التدقيق الخارجياألول المبحث

وقد ازدادت  ، لمينة التدقيؽ الخارجي بيدؼ اكتشاؼ الغش واألخطاء والتالعب ظيرت الحاجة    
 وزادت فعاليتيا بسبب كبر أحجاـ الشركات وتوسعيا وزيادة التعقيد في عممياتيا.وتطورت  إليياالحاجة 

 مفهوم التدقيق الخارجي: نشأة و األول المطمب

 .التدقيؽ الخارجي ومفيومو عممية نشأةسرد تتـ االشارة في ىذا المطمب إلى 

 نشأة التدقيق -1

التحقؽ مف صحة البيانات المحاسبية التي  إلى اإلنسافتستمد مينة التدقيؽ نشأتيا مف حاجة      
قد ظيرت الحاجة لدى و   ، ابقة تمؾ البيانات المحاسبيةمف مط والتأكديعتمد عمييا في اتخاذ قراراتو  

اليوناف كانت تستخدـ حكومات قدماء المصرييف و  أفعمى  حيث تدؿ الوثائؽ التاريخية ، الحكومات
لخاص ع اثـ اتسع نطاؽ التدقيؽ فشمؿ وحدات القطا ، العامةمف صحة الحسابات  لمتأكدالمدققيف 

التدقيؽ في العصور الوسطى و  إلىلتدقيؽ يرجع فمعنى ا ، مختمفة ؤسساتاالقتصادية مف مشاريع وم
 ما تضمنوو  – أمواؿظيور شركات –عصر دخوؿ الشركات الصناعية الكبرى إلىالمعنى الحديث يعود 

دارتوذلؾ مف فصؿ بيف ممكية المشروع و   رحسابات كوكالء بأج تعييف مدققي إلىمما دعا المساىميف  ا 
شخص يقوـ بالتحقؽ مف حسف استغالؿ  إلىحيث مف الضروري أف يعيد  ، اإلدارة أعماؿلمقياـ بمراقبة 

ف قدامى المصرييف كانوا يقوموف بتعييف شخصيف لتسجيؿ إحيث  ، آخرالموارد المتاحة لدى شخص 
. قدامى مف تسجيؿ األشخاصبو ىؤالء  شخص آخر بعممية التدقيؽ كما قاـ ويقوـ ، الواردة األمواؿ

 ، حفظ سالمة الحسابات العامة بعد االنتياء مف عممية التسجيؿناف كانوا يعينوف موظؼ لمتدقيؽ و اليو 
الشخص المسؤوؿ عف يف الشخص المسؤوؿ عف المصروفات و كذلؾ الروماف قاموا بوضع نظاـ يفصؿ ب

 .1المقبوضات

ـ حيث تأسست كمية 1801يطاليا عاـ بإية في ميداف التدقيؽ في فينيسيا ولقد ظيرت أوؿ منظمة مين    
شرطا مف شروط مزاولة مينة  1669قد أصبحت عضوية ىذه الكمية عاـ و  (roxonati) روكسوناتي

                                                           
1
مكتبة  ، دار الرواد ، ة األولىالطبع ، تدقيق الحسابات في ظل البيئة االلكترونية و اقتصاد المعرفة ، مصطفى يوسؼ كافي  

 .13ص:  ، 2014 ، عماف األردف ، المجمتع العربي لمنشر و التوزيع
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التدقيؽ. حتى أصبحت عممية تدقيؽ الحسابات مينة مستقمة في بريطانيا عندما أنشئت "جمعية المحاسبيف 
ـ ينص عمى وجوب 1862عاـ  اإلنجميزي وقد جاء قانوف الشركات ، ـ1854القانونييف" بأدنبرة عاـ 

بب الحاجة ثـ ثـ تطور انتشاره بس ، بأمواليـالتدقيؽ بقصد حماية المستثمريف مف تالعب الشركات 
كندا و  ، 1896وألمانيا  1882عاـ  األمريكيةالمتحدة  والواليات ، ـ1881نشئت في فرنسا عاـ أ

ىكذا و  "1916لممحاسبيف  األمريكي"المعيد  ، ـ1911وفنمندا عاـ  ، ـ1904واستراليا عاـ  ، ـ1902
 .1ال يخمو منيا بمد في عالمنا المعاصر أصبححتى 

في الشرؽ العربي فكاف لمصر فضؿ السبؽ في ىذا المجاؿ حيث كاف لصدور القانوف رقـ  أما      
القانوف عدة تعديالت فيما  قد أدخمت عمى ذلؾلمزاولة مينة تدقيؽ الحسابات. و  المنظـ 1909" عاـ 01"

ظيرت كما  1955-1950قد اكتسب المدقؽ المستقؿ تقديرا كبيرا في التشريع المصري خالؿ الفترة بعد و 
بالخصوص الجزائر فكانت المؤسسات فييا  ، 2مينة التدقيؽ في باقي الدوؿ العربية بسبب الحاجة إليو

وفي بداية الثمانينات أصبحت المؤسسة الجزائرية تطبؽ عممية  1975مقيدة بنصوص فرنسية إلى غاية 
 3.التدقيؽ مع تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية

في  كذلؾ ، الرومافو لتدقيؽ قديمة منذ عصر الفراعنة واليوناف تقدـ يمكف القوؿ أف مينة ا مما     
 4ر.العصور الالحقة كاف ىناؾ دور التدقيؽ عندما عيف سيدنا يوسؼ عميو السالـ أمينا عمى خزائف مص

 مفهوم التدقيق الخارجي -2

رغـ الصادرة عنيا و  األطراؼو ىذا باختالؼ الييئات الخارجي و لقد تغيرت تعاريؼ التدقيؽ        
 ىذه التعاريؼ:  فيما يمي أىـكمي إال أنيا تصب في نفس اليدؼ و االختالؼ الش

الرقابة الداخمية والمستندات  "التدقيؽ الخارجي ىو تخصيص أنظمة يقوؿ خالد أميف عبد اهلل بأف: 
الدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيؽ فحصا منظما يقصد الخروج برأي محايد عف مدى الحسابات و و 

                                                           
 .14ص:  ، مرجع سبؽ ذكره ، مصطفى يوسؼ كافي  1
 .14ص:  ، أعالهالمرجع نفس   2
3  www .djelf.info ،25- 01- 2016 ،17:00. 
 .14ص: ، مرجع سبؽ ذكره ، مصطفى يوسؼ كافي 4
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مدى تصويرىا لنتائج وع في نياية فترة زمنية معمومة و داللة القوائـ المالية عف الوضع المالي لذلؾ المشر 
  1.أعمالو مف ربح أو خسارة"

لمبيانات والقوائـ المالية والسجالت مستقؿ فحص منظـ و " بأنو أيضا عّرؼ التدقيؽ الخارجي 
بداء الرأي الفني والقرائف وتقييميا و  األدلةوأف يقوـ المدقؽ بجمع  الفاعمية المالية ألي مؤسسةوالعمميات و  ا 
 2.خالؿ تقريره"

التحقؽ الموضوعي  التدقيؽ الخارجي عمى أنو تعريؼمكف الؿ استعراض التعاريؼ السابقة يمف خ
ة تبميغ الجيات المعنيالموجودة و  األىداؼمطابقتو مع و جية مستقمة عف المشروع و تقوـ بالحيادي الذي 

 .اإلدارةراؼ شيخضع إل في الوقت في الوقت المناسب وال

 التدقيق الخارجي وخصائص أهداف ، : أهميةالمطمب الثاني

 يؤدي التدقيؽ الخارجي دورا ىاما في المجتمع وىذا ما سيتـ عرضو.       

 التدقيق الخارجي أهمية -1

تتمثؿ أىمية التدقيؽ الخارجي في اعتبارىا وسيمة تخدـ مجموعة متعددة مف الجيات التي تعتمد   
اعتمادا كبيرا عمى البيانات المحاسبية لممشروع في اتخاذ قراراتيا مما يدعـ الثقة فييا مف قبؿ تمؾ الجيات 

 3المتمثمة في:

التخطيط لممستقبؿ لتحقيؽ تخدميا في الرقابة و تعتمد عمى البيانات المحاسبية التي إدارة المشروع:  -
ا عمى البيانات المحاسبية أساستعتمد فالقرارات المتعمقة بالتخطيط أما  ، المشروع بكفاءة عالية أىداؼ

إال  دقة البيانات المحاسبيةو ليس ىناؾ مف ضماف لصحة و  ، ة لرسـ الخطط بشكؿ محكـ ودقيؽالصحيح
 مف قبؿ ىيئة محايدة. عف طريؽ فحصيا

                                                           
 .12 :ص ، 2001عماف   ، دار وائؿ لمنشر ، من الناحية النظرية الحساباتعمم تدقيق  ، خالد أميف عبد اهلل1
 ، 2008 ، جامعة الجزائر ، تيرماجس مذكرة ، "دور المراجعة الخارجية وفؽ المعايير المعموؿ بيا في اتخاذ القرار" ، مغني نادية -2

 .4: ص
  ، 2009/2010 ، 3رالجزائجامعة  ، ريرسالة الماجست  ، "المؤسسة دور الرقابة الخارجية في تحسيف أداء" ، وجداني أحمد عمي -3

 .58: ص
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ا لمعرفة الوضع يسترشدوف ببياناتيلمالية المعتمدة مف قبؿ المدقؽ و : ىذه الفئة تمجأ إلى القوائـ االماّلك -
 التخاذ القرارات. مدى متانة مركزىا الماليو  المالي لممؤسسة

بتحميميا لمعرفة يقوموف القوائـ المالية و عتمد عمى تقارير المدقؽ بسالمة وصحة ي الموردون:الدائنين و  -
 القدرة عمى الوفاء بااللتزاـ.المركز المالي و 

 األجؿتؤدي ىذه المؤسسات دورا ىاما في التمويؿ قصير  :األخرىمؤسسات القروض البنوك و  -
القوائـ المالية لتقرير المدقؽ لدراستيا  ليذا فإنيا تعتمد عمى ، وسيعياتلممشروعات لمقابمة احتياجاتيا و 

 وتحميميا قبؿ الشروع في منح القروض.

بفحص ىذه  تعتمد ىذه الفئة عمى بيانات موثوقة ومعتمدة مف جيات محايدة تقوـ الهيئات الحكومية: -
بداءالبيانات فحصا دقيقا و   درجة االعتماد عمييا.الفني عف مدى صحتيا و رأييا  ا 

رجاؿ االقتصاد بالقوائـ المالية المعتمدة مف قبؿ ىيئات مستقمة وما تحويو  اىتماـ ازداد رجال االقتصاد: -
قدير الدخؿ القومي  ورسـ برامج الخطط االقتصادية وتعتمد تي تحميميا و ىذه القوائـ مف بيانات محاسبية ف

 كفاءة برامجيـ عمى دقة البيانات المحاسبية المعتمديف عمييا .دقة تقديراتيـ و 

تعتمد ىذه النقابات عمى البيانات المحاسبية في القوائـ المالية المعتمدة في مفاوضاتيـ  :لنقابة العما -
 تحقيؽ رغبات العماؿ.العامة لألجور و  لرسـ السياسة اإلدارةمع 

 أهداف التدقيق الخارجي -2

بشأف ما إذا  ، فنيا محايدا رأيامدقؽ الحسابات  اءبدبإ األوؿالتدقيؽ الخارجي في المقاـ  يتـي      
يتحقؽ ىذا اليدؼ بتحديد مدقؽ الحسابات الجوىرية و  األمورفي كؿ  ، ر بصدؽكانت القوائـ المالية تعب

الفني في  الرأييساعد و  ، التقارير إلعدادما إذا كانت القوائـ المالية قد أعدت وعرضت وفؽ إطار محدد 
 1تحقيؽ أىداؼ فرعية لمتدقيؽ أىميا:

 مف صحة البيانات والقوائـ المالية ومدى االعتماد عمييا. التأكد -

                                                           
الدار الجامعية  ، الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية واألمريكية موسوعة المراجعة الخارجية ، عبد الوىاب نصر عمي-1

 .29 :ص ، 2009 ، اإلسكندرية ، الجزء األوؿ ، لمنشر
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 رأي فني استنادا إلى أدلة و براىيف عف صدؽ و شرعية القوائـ. إبداء -

 .األخطاءالتأكد مف وجود رقابة داخمية جّيدة لمتقميؿ مف ارتكاب  -

 المشاركة في تخطيط االقتصاد الوطني بمساعدة الجيات الحكومية . -

 المناسبة. اإلداريةاتخاذ القرارات في وضع السياسات المالئمة و  اإلدارةمساعدة  -

 خصائص التدقيق الخارجي -3

 1:يمي خصائص التدقيؽ الخارجي فيماتتمثؿ 

نما: تتـ عمى أسس ومبادئ عممية مخططة  فيي ليست عممية عشوائية التدقيق عممية منظمة -   وا 
 يجب تخطيطيا بطريقة سميمة حتي يتـ  تحقيؽ األىداؼ بطريقة فعالة؛

: أساس عمؿ المدقؽ الخارجي الحيادي ىو جمع أدلة وتقييميا يتم جمع أدلة اإلثبات بشكل موضوعي -
انات يبشكؿ موضوعية وتتكوف تمؾ األدلة مف بيانات محاسبية أساسية ) دفاتر اليومية ودفاتر األستاذ( وب

البيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف  ، فحص الفواتير والشيكات وغيرىا مف المستندات مؤيدة )
 االستفسارات والمالحظة والجرد الفعمي(؛

إبداء الرأي الفني المحايد يتعمؽ بوحدة  إف: تتعمق بتأكيدات خاصة بتصرفات وأحداث اقتصادية -
تحقيؽ الربح  ىإلتحقيؽ الربح  أو قد ال ييدؼ  وىذه الوحدة قد تكوف مشروع ييدؼ إلى ، اقتصادية معينة

شركة أشخاص( كما أنيا قد تكوف المشروع  ، كما أنو قد يأخذ أشكاؿ قانونية مختمفة ) مثؿ مؤسسة فردية
 بأكممو أو جزء أو قسـ أو إدارة أو عممية مف عممياتو؛

األساسي لتدقيؽ القوائـ المالية في : يتمثؿ اليدؼ درجة التطابق بين تمك التأكيدات والمعايير المقررة -
) مثاؿ ذلؾ المخزوف الظاىر بالميزانية موجود وممموؾ لممؤسسة( مع معايير  مدى تطابؽ تمؾ التأكيدات

 مقررة ىي مبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا؛

                                                           
 ، جامعة بسكرة ، تخصص فحص محاسبي ، مذكرة ماستر ، "محتوى معايير تقارير المراجعة الخارجية   في الجزائر" ، سميـ كميمية  1

 .13ص:   ، 2014
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مة ىدؼ عممية التدقيؽ ىو إعداد تدقيؽ باعتباره وسي تبميغ المستخدمين المعنيين بنتائج التدقيق: -
حيث عف طريؽ التدقيؽ يتـ إخبار المستخدـ بمدى تطابؽ  ، االتصاؿ وتبميغ النتائج لممستخدميف المعنييف

 تأكيدات التدقيؽ مع مبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا.

 أنواع التدقيق الخارجي :المطمب الثالث

 1ىي:يمكف تصنيفيا إلى ثالث و     

التي يقوـ بيا  اإلجباريةيتمثؿ في أعماؿ المراقبة السنوية أي ما يفرضو القانوف و  :التدقيؽ القانوني -
 محافظ الحسابات.

الخارجية  الداخمية أو األطراؼالذي يقوـ بو محترؼ بطمب مف أحد  (:االختياري)التدقيؽ التقاعدي - 
 التي يمكف تجديدىا سنويا.المتعاممة مع المؤسسة و 

 يقـو بيا محترؼ خارجي بطمب مف المحكمة. الخبرة القضائية: التي -

 الثالثة يمكف حصرىا في جدوؿ لممقارنة: األنواعو لموقوؼ عمى طبيعة 

 مقارنة بيف أنواع التدقيؽ :)01الجدول رقم)

 الخبرة القضائية تدقيؽ تعاقدي تدقيؽ قانوني المميزات
مؤسسات ذات طابع  طبيعة الحجـ

 عمومي
طرؼ  تحدد بكؿ دقة مف تعاقدية

 المحكمة
مف طرؼ المديرية  مف طرؼ المساىميف التعييف

العامة أو المجمس أو 
 اإلدارة

 مف طرؼ المحكمة

مى شرعية المصادقة ع اليدؼ
وصدؽ الحسابات 

الفوتوغرافية  والصور

المصادقة عمى شرعية 
 صدؽ الحساباتو 

رشأعالـ العدالة و  ادىا ا 
أوضاع مالية  حوؿ

تقديـ  ، محاسبيةو 

                                                           
  ، 2008  ، بف عكنوف ، ديواف المطبوعات الجامعية ، مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقو المراجعة  ، محمود بوتيف-1

 .17: ص
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تدقيؽ  ، الصادقة
 اإلدارةمعمومات مجمس 

 باألرقاـمؤشرات 

ميمة دائمة تغطي مدة  التدخؿ
 التعييف الشرعية

ميمة محددة حسب 
 االتفاقية

ميمة ظرفية يحدد 
 القاضي مدتيا

 اإلدارةتامة تجاه مجمس  االستقاللية
 المساىميفو 

 األطراؼتامة تجاه  المبدأتامة مف حيث 

مبدأ عدـ التدخؿ في 
 التسيير

يحتـر مبدئيا لكف لو  يجب احترامو تماما
في  إرشاداتتقديـ 
 التسيير

 ينبغي احترامو

الجمعية  اإلدارة مجمس إلى إرساؿ التقارير
غ  ، العامة "عادية

 عادية"

مجمس  ، العامةالمديرية 
 اإلدارة

القاضي المكمؼ 
 بالقضية

التسجيؿ في الجمعية  شروط ممارسة المينة
الوطنية لخبراء 

محافظي  ، المحاسبة
 الحسابات

التسجيؿ مبدئيا في 
 الجمعية الوطنية

التسجيؿ في قائمة خبراء 
المحاسبة لدى مجمس 

 القضاة

وكيؿ الجميورية  إخبار
 غير المشروعة باألعماؿ

 غ.ـ ال نعـ

 أوبحسب الوسائؿ  بحسب الوسائؿ االلتزاـ
بحسب النتائج حسب 

 نوع الميمة

 بحسب النتائج مبدئيا

 تأديبية ، جنائية ، مدنية تأديبية ، جنائية ، مدنية تأديبية ، جنائية ، مدنية المسؤولية

عادة مف  تأسيسيةميمة  التسريح
طرؼ القضاة بعد طمب 

 المؤسسة

مف طرؼ القاضي  العقد يمحددة ف
 المشرؼ عمى الخبرات

اقتراح مف الخبير يحدد  محددة في العقد قانوف رسمي األتعاب
 طرؼ القاضي مف
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تقييـ  ، اإلجراءاتتقييـ  طريقة العمؿ المتبعة
مراقبة  ، المراقبة الداخمية

مراقبة  ، الحسابات
 قانونية

تقييـ  ، اإلجراءاتتقييـ 
مراقبة  ، المراقبة الداخمية

مراقبة   ، الحسابات
 الحسابات

حاجة طريقة تتماشى و 
الخبرة القضائية 

 المطموبة

ديواف المطبوعات  ، مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقالمراجعة و  ، : محمود بوتيفالمصدر
 .17: ص ، 2008 ، بف عكنوف ، الجامعية

 المبحث الثاني: سيرورة عممية التدقيق الخارجي

فمف فحص يقوـ بو شخص ميني يتصؼ بالكفاءة واالستقاللية أف مينة التدقيؽ الخارجي ىي بما 
الكتشاؼ الغش  ومعايير لألداء الميني ، منيجية لتنفيذ المياـ ، عمميةأف تسير وفؽ خطوات الضروري 
 وىذا ما سيتـ عرضو في ىذا المبحث. واألخطاء

 المطمب األول: خطوات عممية التدقيق الخارجي

 تتكوف عممية التدقيؽ الخارجي مف أربعة مراحؿ رئيسية وىي:    

 مرحمة قبول التكميف -1

بقبوؿ ىذا مف تمقي المدقؽ الخارجي لمتكميؼ وانتياء  ىذه المرحمة مجموعة الخطوات بدء وتشمؿ    
 1يمي: التكميؼ ومف أىـ ىذه الخطوات ما

 استالـ خطاب التكميؼ؛ -

 اإللماـ بطبيعة نشاط العمؿ؛ -

 تقييـ مخاطر التكميؼ؛ -

 تحديد احتياجات التكميؼ مف الموارد البشرية والمالية؛ -

 مدى مقدرة المكتب؛ تقييـ -

                                                           
 .15 ، 16 :ص ص ، مرجع سبؽ ذكره ، عمينصر  عبد الوىاب1
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 الرد بقبوؿ التكميؼ مف خالؿ خطاب االرتباط؛ -

 مرحمة تخطيط أعمال التدقيق -2

 ، المبدئية ثـ النيائية لخطوات الالزمة لوضع خطة التدقيؽوتشمؿ ىذه المرحمة مجموعة مف ا    
 يمي: وصوال لبرنامج التدقيؽ وموازنة الوقت ومف أىـ ىذه الخطوات ما

 اإلجراءات التحميمية األولية؛أداء -

 تحديد حدود األىمية النسبية؛ -

 تحديد مستوى خطر التدقيؽ المقبوؿ؛ -

 فيـ الييكؿ المتكامؿ لمرقابة الداخمية؛ -

 مستوى خطر الرقابة؛ تقييـ -

 تخطيط مستوى خطر االكتشاؼ؛ -

 إعداد الخطة العامة ألعماؿ التدقيؽ وبرنامج التدقيؽ المبدئي؛ -

 اختبارات الرقابة؛ أداء -

 أداء االختبارات األساسية لمعمميات؛ -

 تحديد احتماؿ تحريؼ القوائـ المالية. -

 مرحمة تنفيذ أعمال التدقيق -3

عمى مستوى أرصدة الحسابات ومف أىـ وتشمؿ ىذه المرحمة عمى خطوات تنفيذ خطة وبرنامج التدقيؽ    
 يمي: ىذه الخطوات ما

 اختبارات الفحص التحميمي؛ أداء -

 أداء اختبارات التفاصيؿ؛ -
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 أداء االختبارات اإلضافية. -

عداد التقريرمرحمة تحد -4  يد نتائج التدقيق وا 

باالتصاؿ  التدقيؽ وانتياءوتشمؿ ىذه المرحمة مجموعة مف الخطوات بدءا مف استكماؿ أعماؿ     
 يمي: بمجنة التدقيؽ ومف أىـ الخطوات ما

 فحص األحداث الطارئة في تاريخ الميزانية ؛ -

 تالية لتاريخ الميزانية؛فحص األحداث ال -

 تجميع األدلة النيائية والحكـ النيائي عمييا؛ -

 تقييـ نتائج التدقيؽ؛ -

 إعداد تقرير التدقيؽ وعرضو عمى الجمعية العامة لممساىميف؛ -

دارة الشركة.   -  إتماـ االتصاؿ بمجنة التدقيؽ وا 

 المطمب الثاني: منهجية تنفيذ مهام التدقيق الخارجي

يقوـ بإتباع منيجية معينة تحتوي عمى عدة خطوات  ، مف أجؿ تحقيؽ المدقؽ الخارجي ألىدافو
 1:تساعده في أداء ميامو وىي موضحة كالتالي

 

 

 

 

 

                                                           
 .8: ص ، مرجع سبؽ ذكره ، محمد بوتيف1
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 مراحؿ تنفيذ مياـ التدقيؽ الخارجي: (01الشكل رقم )

 الحصوؿ عمى معرفة عامة حوؿ المؤسسة

 

 

 

 فحص وتقييـ اإلجراءات     

    

 

 

 

  

 فحص الحسابات   

  

    

 

 

 

ديواف المطبوعات  ، مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقو المراجعة  ، محمد بوتيف المصدر:
 .08: ص ، 2008 ،  الجامعية،  بف عكنوف

 أولية: التعرف عمى الوثائق الخارجية. أشغال -1

 زيارات ميدانية..... ، حوار ، اتصاالت أولى مع المؤسسة: التعرف عمى الوثائق الداخمية -2

 كتابة ممخصات اإلجراءات. ، جمع اإلجراءات: استعمال خرائط التتابع -3

 التطابق: تتبع بعض العمميات لمتأكد من وجود حقيقة النظام. اختبارات -4

 نقاط الضعف. ، تقييم أولي لنظام الرقابة الداخمية: نقاط القوة -5

 اختبارات االستمرارية: اختبارات لمتأكد من أن نقاط القوة مطبقة -6

وضعف التصور:  ، نظام ضعف التطبيق ، تقييم نهائي لنظام المراقبة الداخمية: نقاط قوة النظام -7
عدـ وجود حموؿ. ، وجود حموؿ ، النظاـ ككؿ ضعف

.تحديد آثار تقييم نظام المراقبة الداخمية: تخفيف البرنامج -8  

اختبارات التطابق: -9  

عن طريق العمليات الحسابية( مقارنة ، اختبارات التطابق) إعادة النظر في المعلومة -  

اختبارات التطابق بواسطة الوثائق الداخلية؛ -  

اختبارات التطابق عن طريق المشاهدة المادية. -  

، فحص االحداث ما بعد الميزانية ، إنهاء عملية التدقيق: التأكد من مدى توفر مبادئ المحاسبة -10  

. إصدار الرأي ، إعادة النظر في أوراق العمل ، فحص تقييم القوائم المالية والمعلومات اإلضافية    
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 مراحؿ وىي الحصوؿ عمى معرفة عامةمف خالؿ الشكؿ يتبيف أف لمتدقيؽ الخارجي ثالثة             
المرحمة  ، حوؿ المؤسسة  محؿ التدقيؽ والتي يتـ مف خالليا اتصاالت أولية لمعرفة أي معمومة عنيا

التي  يتـ مف خالليا معرفة نقاط القوة والضعؼ عف طريؽ اختبارات  الثانية وىي فحص وتقييـ اإلجراءات
التي يكوف فييا  فحص الحساباتىي و أما المرحمة األخيرة  ، ةباإلضافة إلى تقييـ نظاـ الرقابة الداخمي

صدار الرأي.        إنياء عممية التدقيؽ وا 

 المطمب الثالث: معايير األداء المهني لمتدقيق الخارجي

يتـ استخداميا ألداء عممية تدقيؽ القوائـ قيؽ المتعارؼ عمييا الخطوط التي معايير التد تمثؿ           
 يتطمب مجموعة مف معايير التدقيؽ. والتي تتكوف مف ثالثة مراحؿ كؿ منياالمالية 

  الشخصية لممدقق:المعايير العامة أو المعايير  -1

ألنيا تمثؿ مطالب أساسية يحتاج إلييا المدقؽ لمقابمة  ، توصؼ ىذه المعايير أنيا عامة           
عداد التقارير بصورة مالئمة ، معايير العمؿ الميداني وتعتبر شخصية ألنيا تنص عمى الصفات  ، وا 

 1:المعايير التالية وتتكوف مف ، التي يجب أف يتحمى بيا المدقؽ الخارجيالشخصية 

وجوب توفر الكفاءة المينية لممدقؽ والتي  إلىمعيار التأىيؿ العممي والعممي لممدقؽ: يشير ىذا المعيار  -
والمقصود بو ضرورة أف يكوف لدى المدقؽ درجة   ، مميف أساسيف فيو وىما التأىيؿ العمميتكوف كنتيجة لعا

والجوانب السموكية حتى  ، وطرؽ االتصاؿ ، في مجاؿ المواد المحاسبية والتدقيؽمف التأىيؿ العممي 
 تمكنو مف إبداء رأيو.

والمقصود بو عدـ إمكانية الفرد القياـ بمينة تدقيؽ الحسابات  ، أما العامؿ الثاني ىو التأىيؿ العممي     
 قبؿ مروره بفترة تدريبية في مكتب تدقيؽ الحسابات.

حرا مف كؿ مصمحة  ، معيار استقاللية المدقؽ: بمعنى أف يكوف المتخصص الميني في عممية التدقيؽ -
الرأي الفني المحايد الذي يبديو في ىذه العممية. وتنبع أىمية استقالؿ المدقؽ مف في ىدؼ أو موضوع 

                                                           
دار المحمدي   ، التدقيق اإلداري وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، عبد الرحماف بابنات ، دادي عدوف ناصر1

 .28-26ص ص ، )دت(، الجزائر ، األغواط ، العامة
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 يقصدو  أي أف االستقالؿ ىو حالة ذىنية ، واستقالؿ المدقؽ في أوؿ األمر حالة نفسية ، القوائـ المالية
في الدور الذي يقوـ بو بشأف إبداء الرأي حوؿ  ، بيذا عدـ وجود أية ضغوط مف الزبوف أو المؤسسة

والذي يعتبر جوىر عممية التدقيؽ الخارجي والمميز  ، ىذا ما يدعى باالستقالؿ الذىني ، القوائـ المالية
 ليا.

أما استقالؿ المدقؽ مف المؤسسة فيتحقؽ بعدـ وجود مصالح مادية لو أو أحد أفراد عائمتو            
تى ال يؤثر ىذه ح ، داخؿ المؤسسة التي يتـ تدقيقيا. وىذا بطبيعة الحاؿ بخالؼ أتعابو المتفؽ عمييا

الرأي حوؿ سالمة القوائـ المالية. كما أف استقالؿ المدقؽ يتجسد أيضا في استقاللو  إبداءالمصمحة في 
 برنامج التدقيؽ.  إعدادفي مجاؿ 

يتـ  ، معيار االلتزاـ بقواعد السموؾ الميني: باإلضافة إلى المعياريف السابقيف مف معايير األداء العامة -
 ، التزاـ المدقؽ بمستوى أداء معيف عند ممارستو لممينة يعتبر أىـ معيار في معايير األداء العامةأف إيجاد 

حيث يحدد مستوى األداء الميني العديد مف العوامؿ منيا ما تنص عميو التشريعات المختمفة التي تحدد 
 ف المدقؽ.والتي تمثؿ الحد األدنى لمعناية المينية المطموبة م ، المسؤولية القانونية

معياري النزاىة والموضوعية: حتى يؤدي المدقؽ عممو بشكؿ مقبوؿ عميو أف يكوف نزييا وصادقا في  -
 ، وال يترؾ خمفيات تتداخؿ مع موضوعيتو ، أي عادال في عممووكذلؾ موضوعيا  ، مف جية ، أداء ميمتو

 متو.وعميو االلتزاـ بسموؾ محايد أثناء قيامو بإعداد تقريره عف نتائج مي

التحمي بحفظ السر الميني: عمى المدقؽ احتراـ خاصية السرية لممعمومات التي يجمعيا أو يطمع عمييا  -
أو   ، ماعدا ماىو مسموح لو أثناء ميمتو ، روعميو أف ال يفشي شيئا منيا إلى الغي ، أثناء القياـ بعممو

 في إطار الحدود المسموح بيا. 

لغرض المحافظة والمعايير التي تصدرىا الييئات المينية  ما تنص عميو القواعد إلى ىذا باإلضافة  
بداء الرأي النيائي في القوائـ المالية  ، عمى مستوى أداء االختبارات المطموبة أو بالنسبة إلعداد التقارير وا 

 محؿ الفحص.
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 معايير العمل الميداني -2

 1وتشمؿ ثالثة معايير وىي:         

التخطيط واإلشراؼ: وىذا ما يفترض أف يكوف التخطيط السديد العائد لميمة التدقيؽ يوفر تنظيما  -
 صحيحا في مكتب المدقؽ ويبيف موظفيو وذلؾ لضماف حسف سير العمؿ.

جديرة  بالثقة عف طريؽ المعاينة والمالحظة  إثباتالضبط الداخمي: وىنا يجب التوصؿ الى عناصر  -
 عاـ إلى فئتيف داخمية وخارجية.ويمكف تقسيـ ىذه األدلة والقرائف بوجو  ، ات وغيرىاوالتحريات والمصادق

 اإلثبات وقرائف أدلة مف كاؼ قدر عمى المدقؽ حصوؿ ضرورة: اإلثبات أدلة ومالئمة كفاية قاعدة -
 الفحص طريؽ عف وذلؾ المالية التقارير عف التعبير عند عمييا يرتكز سميما أساسا لتكوف المالئمة
 .والمصادقات واالستفسارات والمالحظة واالنتقادي الحسابي والتدقيؽ المستندي

 معايير إعداد التقارير -3

بعممية يعتبر تقرير المدقؽ بالنسبة لكثير مف مستخدمي القوائـ المالية الدليؿ الوحيد عمى القياـ           
 2.مينيةالتدقيؽ ولذلؾ فمف الميـ جدا إعداد التقرير بطريقة 

مؿ عمى تضافة إلى ذلؾ فيذه المجموعة مف المعايير تيتـ بطبيعة ومحتوى التدقيؽ وتشباإل            
 3أربعة معايير وىي:

قد أعدت أف الحسابات والقوائـ المالية  إلىتقرير لحيث يجب أف يتضمف ا المحاسبية: المبادئ استخداـ -
 وفقا لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.

تجانس استخداـ المبادئ المحاسبية: يتعيف عمى المدقؽ أف يشير في تقريره إلى استمرارية وثبات  -
استنادا إلى اطالعو عمى المبادئ التي  ، المؤسسة في تطبيؽ المبادئ المتعارؼ عمييا مف فترة إلى أخرى

                                                           
 .51، 50ص ص:  ، 2009 ، مصر ، جامعة االسكندرية ، الجزء األوؿ ، المراجعة الخارجية الحديثة ، عبد الوىاب نصر عمي1
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة األولى ، الحسابات المعاصر الناحية النظرية تدقيق ، غساف فالح المطارنة2

 .30: ص  ، 2006
المؤثرة في العالقة بيف التدقيؽ الداخمي والخارجي في المصارؼ وأثرىا في تعزيز نظاـ الرقابة العوامؿ " ، رغدة ابراىيـ المدىوف 3

 .46ص:  ، 2014 ، فمسطيف ، الجامعة االسالمية غزة ، مذكرة ماجستير ، "الداخمية وتخفيض تكمفة التدقيؽ الخارجي
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اية مف ىذا اإلثبات ىو القدرة والغ ، استخدمت عند إعداد القوائـ المالية لمسنوات السابقة مف خالؿ التقارير
كما يتوجب عمى المدقؽ توضيح التغيرات التي طرأت عمى المبادئ المحاسبية  ، عمى اختالؼ الدورات

 المطبقة وانعكاساتيا عمى القوائـ المالية.

بكفاية اإلفصاح أف يرتكز المدقؽ في تقريره عمى كفاية اإلفصاح المحاسبي ومالئمتو: المقصود  -
المعيار مف حيث يقتضي ىذا  ، التفصيالت غير المجدية إلىالجوىرية دوف أف يتعداىا  المعمومات

وائـ عف حسف أو سوء نية مف تعد ضرورية قد أغفمتيا الق مالية أية معمومات إلىالمدقؽ ضرورة إشارتو 
اتخاذ قرارات  ىإلوذلؾ تفاديا لتظميؿ المحتمؿ لمجيات المستعممة لمقوائـ المالية والتي قد تؤدي  ، معدييا

 .غير سميمة كاف مف الممكف تفادييا

ير المدقؽ عف مدى صدؽ التقرير تعبالمالية: ويقضي ىذا المعيار بأف يتضمف الرأي في القوائـ  إبداء -
 وعدالة ووضوح القوائـ المالية ومطابقتيا لممركز المالي ونتائج أعماؿ المؤسسة.

 معايير التدقيؽ الخارجي :(02) الشكل رقم

  

 

   

 

 

 

 

 

 لمعايير التدقيؽ الخارجي بناء عمى التحميؿ السابؽ  المصدر:

 معايير التدقيق الخارجي

 المعايير العامة

معيار التأىيؿ العممي  -
 والعممي

 معيار استقاللية المدقؽ -

معيار االلتزاـ بقواعد السموؾ  -
 الميني

 النزاىة والموضوعية -

 معايير العمل الميداني

 شراؼالتخطيط واإل -

  الضبط الداخمي -

ومالئمة  قاعدة  كفاية -
 أدلة االثبات

 

 

 إعداد التقاريرمعايير 

 استخداـ المبادئ المحاسبية -

تجانس استخداـ المبادئ  -
 المحاسبية

كفاية االفصاح المحاسبي  -
 ومالئمتو

 إبداء الرأي الفني -
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 ، مف خالؿ الشكؿ أعاله يتضح أف لمتدقيؽ الخارجي ثالثة معايير وىي المعايير العامة            
وتعتبر ىذه األخيرة الخطوط العريضة لمقياـ بميمة  ومعايير إعداد التقارير ، معايير العمؿ الميداني

إبداء  ، شراؼالتخطيط واإل ، الموضوعية ، والعمميةالكفاءة المينية التدقيؽ الخارجي والتي البد مف توفر 
 مف المعايير التي تساىـ بإعداد عممية التدقيؽ الخارجي. الرأي الفني إلى غير ذلؾ

 الحسابات ماهية محافظالمبحث الثالث: 

في ىذا المبحث  وع  محافظ الحسابات وسيتـ التطرؽتعددت التعاريؼ التي تناولت موض لقد          
 ، أتعابو ، تعيينو ، خطوات عممو ، مسؤولياتو ، ميامو ، واجباتو ، حقوقو ، صفاتولتعريفو وتحديد كؿ مف 

  كوف محافظ الحسابات ىو المعني بالتدقيؽ الخارجي في الجزائر. ، وعزلو

 مفهوم محافظة الحسابات المطمب األول:

 ، حقوقو وواجباتو ، صفاتو ، يتـ مف خالؿ ىذا المطمب التطرؽ إلى تعريؼ محافظ الحسابات            
 .وعزلو ، أتعابو ، مسؤولياتو

 تعريف محافظة الحسابات -1

ىي الرقابة الممارسة مف طرؼ أشخاص مختصيف مخوليف لممصادقة عمى انتظاـ وصدؽ الوثائؽ       
التي تسمح بتحديد النتائج المتسمسمة:  ، الميزانية  ، جدوؿ حسابات النتائج ، الجردكالسنوية لممؤسسة: 

ألف التدقيؽ التاـ يتيح  ، والمراقبة تتـ بإجراء استبياف ، تيجة االستغالؿن ، القيمة المضافة ، ىامش الربح
 1الكثير مف الطرؽ التي تكوف باىظة الثمف لممؤسسات.

أنواع التدقيؽ الخارجي الذي يعد إلزاميا بقوة عمى أنيا أحد محافظة الحسابات  كما يمكف تعريؼ     
يتولى مف خالليا شخص ميني مؤىؿ  ، سبة لبعض المؤسسات التي حددىا المشرع في كؿ بمدالقانوف بالن

ومدى تعبيرىا  ، ومستقؿ التعبير عف رأيو الفني المحايد حوؿ مدى عدالة القوائـ المالية وحسابات النتائج

                                                           
1 Mokhtar belaiboud , Pratique de l’audit , Berti edition, Alger, 2011, p10 . 
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لمحاسبي أي أف محافظة الحسابات ينصب عمميا عمى الجانب ا ، عف المركز المالي الحقيقي لممؤسسة
 1والمالي.

نوع مف أنواع  تعريؼ محافظة الحسابات عمى أنيايمكف مف خالؿ استعراض التعاريؼ السابقة           
التدقيؽ الخارجي تنفذ مف طرؼ أشخاص مختصيف مستقميف برأي موضوعي محايد لمتعبير عـ مدى 

عداد تقارير ترفع لمجيات المعنية.  صدؽ وعدالة القوائـ المالية وا 

 مفهوم محافظ الحسابات -2

فنيا يؤدي محافظ الحسابات دورا ىاما في عممية التدقيؽ كونو الشخص المستقؿ الذي يعطي رأيا         
 لذا سيتـ التعرؼ عميو وعمى شروطو وخصائصو.محايدا 

 محافظ الحسابات تعريف -2-1

( "بأنو كؿ شخص 22مادتو )في  01-10يعرؼ محافظ الحسابات في القانوف الجزائري رقـ          
يمارس بصفة عادية بٍاسمو الخاص وتحت  مسؤوليتو ميمة المصادقة عمى صحة حسابات الشركات 

 2والييئات وانتظاميا ومطابقتيا ألحكاـ التشريع المعموؿ بو".

عمى أنو:" الشخص  4مكرر  415عرؼ القانوف التجاري محافظ الحسابات حسب المادة كما        
 ، حسب الحالة ، أو مجمس المديريف اإلدارةالذي يدقؽ في صحة المعمومات المقدمة في تقرير مجمس 

ويصادؽ عمى انتظاـ  ، المساىميف حوؿ الوضعية المالية لممؤسسة وحساباتيا إلى وفي الوثائؽ المرسمة
 مبدأما تـ احتراـ  إذاويتحقؽ مندوبو الحسابات  ذلؾ وصحة  ، حسابات المؤسسة والموازنةجرد و ال

 3المساواة بيف المساىميف".

                                                           
مجمة العمـو االقتصادية وعمـو  ، "مسؤوليات محافظة الحسابات: دراسة مقارنة بيف الجزائر وتونس والمممكة المغربية" ، عمر شريقي 1

 .93: ص، 2002، 12العدد ، التسيير
2
 ، 2010جواف  29في  المؤرخ ، 10/01قانوف رقـ  ، 2010جويمية  11الصادرة بتاريخ   ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  

 .7 :ص ، 42العدد  ، المتعمؽ بميف المحاسب الخبير ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
 .188: ص ، 2007 ، الجزائر ، مطبوعات بيرتي ، القانوف التجاري ، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  3
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محافظ الحسابات ىو الشخص المؤىؿ لتدقيؽ أف مف خالؿ التعاريؼ السابقة يتـ استخالص         
بداء  ، يتمتع باستقاللية تامة ، حسابات المؤسسة لو ميمة المصادقة عمى صحة الحسابات والمعمومات وا 
 رأيو الفني المحايد.

 شروط ممارسة المهنة  -2-2

 1لممارسة مينة محافظ الحسابات يجب أف تتوفر الشروط التالية:       

 أف يكوف جزائري الجنسية؛ -

 أف يحوز عمى شيادة لممارسة المينة عمى النحو التالي: -

أف يكوف حائزا عمى شيادة جزائرية لمخبرة المحاسبية أو شيادة  ، لمينة الخبير المحاسب بالنسبة -أ
 معترفا بمعادلتيا؛

أف يكوف حائزا عمى شيادة جزائرية لمحافظ الحسابات أو شيادة بالنسبة لمينة محافظ الحسابات  -ب
 معترفا بمعادلتيا؛

 أف يتمتع بجميع الحقوؽ المدنية والسياسية؛ -

 ، ال يكوف قد صدر في حقو حكـ بٍارتكاب جناية أو جنحة مخمة بشرؼ المينة أف -

المكمؼ بالمالية وأف يكوف مسجؿ في المصؼ الوطني لمخبراء المحاسبيف أف يكوف معتمدا مف الوزير  -
 وط المنصوص عمييا في ىذا القانوف؛أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفؽ الشر 

أو في المنظمة  الوطني أو في الغرفة الوطنية بعد االعتماد وقبؿ التسجيؿ في المصؼيف أف يؤدي اليم -
اليميف أماـ المجمس القضائي المختص إقميميا لمحؿ تواجد مكاتبيـ بالعبارات  ، وقبؿ القياـ بأي عمؿ

ي وأف أكتـ التالية: أقسـ باهلل العمي العظيـ أف أقوـ بعممي أحسف قياـ وأتعيد أف أخمص في تأدية وظيفت
 واهلل  عمى ما أقوؿ شييد". ، سر المينة وأسمؾ في كؿ األمور سموؾ المتصرؼ المحترؼ الشريؼ

 

                                                           
 .7: ص ، 22المادة  ، 42العدد  ، 2010جواف  29مؤرخ في لا  01-10وف رقـ نالقا ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  1
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 الخصائص المهنية لمزاولي مهنة الحسابات -2-3

يجب أف يتصرؼ محافظ الحسابات الذي حصؿ عمى ترخيص بمزاولة المينة بالتأىيؿ العممي         
واف يراعي قواعد وأخالقيات المينة وأعرافيا  ، واجباتو عمى أحسف وجووالعممي الذي يمكنو مف أداء 

 1وفيما يمي شرح لذلؾ: ، المتفؽ عمييا

متتبعا  ، جانب ما يتحمى بو مف عمؽ معموماتو في المحاسبة إلىعمى محافظ الحسابات أف يكوف  -
 التجاىاتيا الحديثة متفيما لمتدقيؽ وأصولو؛

وأال يستخدـ تمؾ األسرار  ، يكوف كتوما أمينا متحفظا بأسرار المؤسسات التي يقوـ بتدقيؽ حساباتيا أف -
 لفائدة أي مؤسسة أخرى؛

مع التمسؾ بآداب سموؾ المينة مراعيا أولوية مصمحة  ، ضميره أف يكوف مخمصا ال سمطاف عميو إال -
 عممو فوؽ مصمحتو؛

 ، ر مف عممو ذو طبيعة روتينية كثيرا ما تدعو لمممؿألف الجانب األكب ، أف يكوف صبورا -

وقانوف  ، والقانوف التجاري ، كذلؾ المنظمة لممينة ، أف يكوف ممما بالقوانيف والتشريعات المتصمة بعممو -
 الضرائب؛

كما عميو أف يطمب رأي الفنييف  ، أال يوافؽ عؿ أية عممية إال إذا تفيـ طبيعتيا واقتنع بصحتيا -
ألنو ليست  ، يف إذا ما اعترضتو عممية يتطمب الفصؿ فييا دراسة مالبساتيا الصناعية والفنيةوالمختص

 مفروضا فيو أف يكوف عمى دراية بكؿ األمور؛

 تحدثا وكتابة وبكؿ وضوح واقتدار؛ أف يكوف متمكنا مف لغتو قادرا عمى التعبير بيا -

 ؛ة ال يتأثر باآلخريفوموضوعيا وقوي الشخصي ، أف يكوف يقظا حاضر البديية -

ذات الصمة بتخصصو كاإلحصاء  متتبعا لمتطورات في التخصصات ، أف يكوف واسع االطالع -
 واالقتصاد واإلدارة؛

                                                           
 .389  ، 388ص ص:  ، 1998 ، األردف ، دار وائؿ لمنشر والتوزيع ، التدقيق والرقابة في البنوك ، خالد أميف عبد اهلل  1
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ذا طمب منو إسداء نصيحة فنية تتصؿ بعممو فعميو إعطاؤىا دوف  ، أال يخرج عف دائرة اختصاصو - وا 
إال إذا كانت تعدؿ مف نقص في النظاـ المحاسبي ال يمكف بسببو استخراج نتائج  ، اإللحاح عمى تنفيذىا

 ؛األعماؿ

 حقوق وواجبات محافظ الحسابات ، المطمب الثاني: صفات

حتى يستطيع محافظ الحسابات القياـ بميامو بكفاءة عميو أف يعرؼ حقوقو وما عميو مف واجبات         
 والتي تتمثؿ فيما يمي:

 محافظ الحسابات صفات -1

 ، ائـ التحمي بصفات أىميا االستقالليةعمى الشخص الق لممارسة مينة محافظ الحسابات         
 :النزاىة واألمانة ، الموضوعية

 االستقاللية والموضوعية  -1-1

حكـ أو رأي صادؽ عمى الحالة المالية لممؤسسة يجب عميو أف ال  إصدارحتى يتسنى لممدقؽ         
فحسب المادة  ، يممؾ عند تنفيذ التدقيؽ أي مصمحة أو  ربح قد يؤثراف عمى استقاللية وموضوعية الحكـ

 1يمنع محافظ الحسابات مما يأتي: 27/01/1991ؤرخ في مال 08-91مف قانوف 34

 صفة مباشرة أو غير مباشرة مساىمات؛ببرقابة شركات يممؾ فييا  أف يقوـ -

 أف يمارس وظيفة مستشار جبائي أو خبير قضائي لدى ىيئة يراقب حساباتيا؛ -

 47لتو وحسب المادة أف يشغؿ منصب مأجور في شركة أو ىيئة راقبيا أقؿ مف ثالث سنوات بعد وكا -
بصفة مباشرة أو  اؿ التسييرأعمت أثناء وكالتو أف يقوـ بال يمكف لمحافظ الحسابا ، مف األمر نفسو
اإلشراؼ عمى و مياـ التنظيـ ة ألعماؿ التسيير ولو بصفة مؤقتة و مياـ المراقبة المسبق ، بواسطة االشتراؾ

 محاسبة المؤسسة المراقبة.

                                                           
 ، 27/01/1991المؤرخ في  ، المتعمؽ بمينة الخبير والمحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، 08-91القانوف رقـ   1

 .655: ص ، 34المادة  ، 20العدد  ، رسميةالجريدة ال
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تنص  15/04/1996المؤرخ في  136 – 96مف قانوف  36المادة اف ذلؾ ف إلى باإلضافة        
 عمى:

أصيارىـ مف  محافظ الحسابات في مؤسسات يحوزوف فييا أزواجيـ وآباؤىـ أومياـ عدـ ممارسة  -
 ماؿ أو أي شكؿ آخر مف المنافع. مف رأس جزء ، الدرجة الرابعة

باإلضافة إلى ذلؾ أف  ال يتعرض محافظ الحسابات ألية ضغوط مف طرؼ اإلدارة عند أداء ميامو  -
 الدفاتر وانتظاميا ودقة القوائـ المالية. حوؿ سالمة ، مما يؤثر عمى تقييـ رأيو بموضوعية

 النزاهة واألمانة -1-2

عمى محافظ الحسابات أف  يكوف أمينا ونزييا في عممو وأف  يعطي  ىذا العمؿ حقو الوافي وأف         
وأف   ، ويبذؿ أقصى طاقاتو العممية والفنية في تنفيذ ما يكمؼ بو مف عمؿ ، يقوـ بالعمؿ بوحي مف ضميره

ضمف تقريره سوى البيانات يوال   ، يعرض النتائج التي يتوصؿ الييا بدقة وأمانة دوف تحريؼ أو تمويو
والحقائؽ التي يعقد في صحتيا وأف ال يجامؿ أحدا فيما يبديو مف آراء وأف يكوف  ، التي يثؽ في  سالمتيا
 1لعمالئو ناصحا أمينا.

 حقوق وواجبات محافظ الحسابات -2

 .وىذه الحقوؽ والواجبات مرتبطة بمتطمبات عممو ، الحسابات حقوؽ وعميو واجبات لمحافظ        

 حقوق محافظ الحسابات -2-1

 ، محافظ الحسابات مف إعطاء رأيو في القوائـ المالية عمى أساس سميـ مدعـ باألدلة الكافيةليتمكف  -
 2يمي: يكفؿ لو القانوف المنظـ بالمينة مجموعة مف الحقوؽ يمكف تمخيصيا فيما

يحؽ لمحافظ الحسابات االطالع عمى جميع الدفاتر والسجالت المحاسبية والمراسالت والمحاضر  -
 بعة ليا.االخاصة بالشركة محؿ التدقيؽ  وبصفة عامة كؿ الوثائؽ والكتابات الت

                                                           
دار المستقبؿ لمنشر  ، الطبعة األولى ، األصول العممية والعممية لتدقيق الحسابات ، خميؿ محمود الرفاعي ، خالد راغب الخطيب  1

 .92ص:  ، 1998 ، عماف ، االردف ، والتوزيع
تخصص فحص  ، مذكرة ماستر ، "وفؽ النظاـ المحاسبي المالي المراجعة الخارجية ألعماؿ نياية الدورة" ، بوخالفة حفيظة  2

 .33 :ص ، 2013/2014 ، جامعة بسكرة ، محاسبي
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أيضا القياـ  وبإمكانوارة واألعواف التابعيف لمشركة كؿ التوضيحات والمعمومات يطمب مف القائميف باإلد -
 بكؿ التفتيشات التي يراىا ضرورية.

لدعوتيـ  لممساىميف اإلدارةمف جميع المراسالت والبيانات التي ترسميا  حؽ الحصوؿ عمى النسخ -
 .لمحضور لمجمعية العامة

 لكف دوف التخمص مف مسؤولياتو؛ ، جةحؽ االستعانة بخبراء متخصصيف عند الحا -

 الت االستثنائية؛افي بعض الح دعوة الجمعية العامة في االنتقادحؽ  -

 ؛اإلدارةحؽ المشاركة في اجتماعات مجمس  -

حيث تحدد الجمعية العامة أو الييئة المؤىمة والمكمفة  ، ألتعابومى مقابؿ حؽ في الحصوؿ عال -
 أتعاب محافظ الحسابات في بداية ميمتو. ، بالمداوالت

 واجبات محافظ الحسابات -2-2

الطابع القانوني لمينة محافظ الحسابات تفرض عميو تصرفات خاصة في ممارسة مينتو  إف         
 1تمنح متعامميو درجة عالية مف الثقة أىميا:

 ؛المحافظة عمى أسرار المينة -

 ؛اإلدارةبعدـ التدخؿ في أعماؿ  االلتزاـ -

مدى استمرارية عمؿ محافظ الحسابات: ترؾ المشرع الجزائري الحرية الكاممة لمحافظي الحسابات في  -
 في أي وقت االطالع عمى دفاتر المؤسسة؛ وبإمكانو ، تحديد الوقت الذي تستغرقو ميمة التدقيؽ

 مسؤوليتو الكاممة؛ ميمتو وتحت إدارةالتدخؿ الشخصي: يجب محافظ الحسابات أف يكوف قادرا عمى  -

نما عميو أف يمتـز ببذؿ  :باإلجراءاتااللتزاـ  - الجيد محافظ الحسابات غير ممـز بالوصوؿ إلى النتائج وا 
 والعناية المينية.

                                                           
 ، أطروحة دكتوراه ، "القانونية في الجزائر بيف االستجابة لمتطمبات المينة وضغوط المحيطمينة المراجعة " ، غوالي محمد البشير  1

 .229: ص ، 2011 ، 3جامعة الجزائر
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  حقوؽ وواجبات محافظ الحسابات :(02الجدول رقم )

 واجبات محافظ الحسابات حقوؽ محافظ الحسابات
 المحافظة عمى أسرار المينة االطالع عمى جميع الدفاتر والسجالت المحاسبية 

والمعمومات  التوضيحات ، الحصوؿ عمى النسخ
 والقياـ بالتفتيشات التي يراىا ضرورية

 االلتزاـ بعدـ التدخؿ في أعماؿ اإلدارة

 ميمتوالحرية الكاممة في تحديد وقت  حؽ االستعانة بخبراء متخصصيف عند الحاجة 
حؽ دعوة الجمعية العامة في االنتقاد في بعض 

وحؽ المشاركة في اجتماعات  الحاالت االستثنائية
 مجمس اإلدارة

 التدخؿ الشخصي

 االلتزاـ بإجراءات العناية المينية وبذؿ المجيود الحؽ في الحصوؿ عمى مقابؿ ألتعابو 
 لحقوؽ وواجبات محافظ الحسابات بناء عمى التحميؿ السابؽ المصدر:

 مسؤوليات وخطوات عمل محافظ الحسابات ، المطمب الثالث: مهام

ليقوـ محافظ الحسابات بعممو عميو أف يقوـ بمياـ وينتيج خطوات ليسير عمييا لتسييؿ عممو        
 ذلؾ البد عميو معرفة مسؤولياتو أثناء تأدية ميامو.باإلضافة إلى 

 محافظ الحسابات مهام -1

 :الحسابات إلى مياـ دائمة ومياـ خاصة ةيمكف تقسيـ محافظ       

 المهام الدائمة -1-1

 1:ما يميفي المياـ الدائمة وتتمثؿ       

 إلىالفحص والمصادقة عمى صحة الحسابات ومطابقتيا لممعمومات المتواجدة في التقرير المقدـ  -
 المساىميف؛

 التحقؽ مف سجالت الحسابات السنوية وممحقاتيا؛ -

                                                           
1  Robert obert , marie-pierre mairesse, comptabilité et audit, edition 2, Dunod, paris, 2009,  
P:408. 
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 احتراـ مبدأ المساواة بيف المساىميف؛ -
 الجمعية العامة بالقرارات؛ إعالـ -
 لوقاية مف الصعوبات التي تواجييا المؤسسات؛ا -
 ؛الكشؼ لوكيؿ الجميورية عف األفعاؿ غير الشرعية التي يعمـ بيا -
 شيادات وتقارير عف مختمؼ األحداث التي تعيشيا المؤسسة. إصدار -
  المهام الخاصة -1-2
 1يقوـ محافظ الحسابات في الجزائر بمياـ أخرى خاصة منيا:       
 في حالة اكتشاؼ أي جنحة إخبار السمطة؛ -
 فحص حصص المساىميف؛ -
 قياـ مجمس اإلدارة بذلؾ؛ دعوة الجمعية العامة العادية لممساىميف لالجتماع في حالة عدـ -
 مياـ محدودة وظرفية في مراقبة الحسابات؛ -
 أداء مياـ خاصة في رقابة حسابات المؤسسات الفرعية أو في مؤسسات المساىمة. -

 مياـ محافظ الحسابات :(3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 لمياـ محافظ الحسابات بناء عمى التحميؿ السابؽ المصدر:

                                                           
 .7: ص ، 23المادة  ، 42العدد  ، الجزائريةالجريدة الرسمية لمجميورية   1

اتــــابــافظ الحســــــمح امـــــمه  

 مهام دائمة
الفحص والمصادقة عمى صحة  -

 الحسابات
التحقؽ مف السجالت المحاسبية  -

 السنوية
 المساواة بيف المساىميفاحتراـ مبدأ  -
الكشؼ لوكيؿ الجميورية لألفعاؿ  -

 غير الشرعية لبتي يعمـ بيا
 إصدار التقارير -
 

 خاصةمهام 
السمطة عند اكتشاؼ أي  إخبار -

 جنحة
 فحص حصص المساىميف -
 احتراـ مبدأ المساواة بيف المساىميف -
أداء مياـ خاصة في رقابة  -

 المؤسسات
 مياـ محدودة في مراقبة الحسابات -
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بيا بصفة  وىي التي  يقوـيتضح مف الشكؿ أعاله أف لمحافظ الحسابات نوعيف مف المياـ دائمة         
 وىي المياـ التي  يقوـ بيا بصفة استثنائية. خاصةمياـ و مستمرة 

 مسؤوليات محافظ الحسابات -2

 يتوجب عميو القياـ بمسؤوليات.العمؿ المطموب منو تنفيذه بعد توكيؿ محافظ الحسابات وتحديد           

 المسؤولية المدنية -2-1

" يعد محافظ الحسابات مسؤوال اتجاه الكياف المراقب عف  01-10مف قانوف  61حسب المادة           
تجاه الكياف أو اتجاه الغير عف كؿ ضرر ينتج  اويعد متضامن ، األخطاء التي يرتكبيا أثناء تأدية ميامو

معو بعقد مكتوب  وتعني مسؤولية محافظ الحسابات أماـ العميؿ الذي يرتبط ، عف مخالفة أحكاـ القانوف"
 1سؤولية ثالثة أركاف أساسية:وتتوفر في ىذه الم

 خطأ يصدر مف محافظ الحسابات أو إىمالو أو إخاللو بواجباتو؛  -

 ضرر يصيب المدعي نتيجة خطأ محافظ الحسابات أو إىمالو أو إخاللو بواجباتو؛ -

 رابطة نسبية بيف خطأ محافظ الحسابات والضرر الذي أصاب المدعي. -

 المسؤولية الجزائية -2-2

"يتحمؿ الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات  01-10مف القانوف  62حسب المادة            
 والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عف كؿ تقصير في التزاـ قانوني"

 2وتكوف في الحاالت التالية:

 أو وثائؽ قاـ بإعدادىا في سياؽ ممارسة المينة؛ بيانات كاذبة في تقارير أو حسابات تدويف -

بحكـ قواعد ممارسة  أوقانونا  إصدارىاؽ مف أية وثيقة يتوجب قائع مغايرة لمتحقالمصادقة عمى و  -
 المينة؛

                                                           
 .10ص:  ، 61المادة  ، 42العدد  ، جريدة الرسمية لمجميورية الجزائريةال  1
 .10 نفس المرجع أعاله، ص:  2
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 تـ اكتشافيا؛ إذعدـ التصريح باألعماؿ غير الشرعية لوكيؿ الجميورية  -

 صة بالمؤسسة.في حالة تسريب أسرار خاعدـ احتراـ سر المينة  -

 المسؤولية التأديبية -2-3

" يتحمؿ الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد  01-10حسب القانوف          
 ، المجمس الوطني لممحاسبة حتى بعد استقالتيـ مف مياميـ إلىالمسؤولية التأديبية أماـ المجنة التأديبية 

 عف كؿ مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد المينية عند ممارسة وظائفيـ".

 1ي حسب خطورتيا في:تتمثؿ العقوبات التأديبية التي يمكف اتخاذىا وفؽ ترتيبيا التصاعدو         

 الشطب مف الجدوؿ. ، التوقيؼ لمدة أقصاىا ستة أشير ، التوبيخ ، اإلنذار

ا لإلجراءات القانونية المعموؿ طبق ، العقوبات أماـ الجية القضائية المختصة يقدـ كؿ طعف ضد ىذه  
 2ا.بي

 خطوات عمل محافظ الحسابات -3

 3خطوات مينة محافظ الحسابات فيما يمي: تتمثؿ          

بعد تعييف محافظ الحسابات مف طرؼ الجمعية العامة يقـو بقبوؿ : قبوؿ الميمة واالتصاؿ بالمؤسسة -
 الوكالة ويتصؿ بالمؤسسة المعيف فييا لمتعرؼ عمى مسيرييا وعمى نشاطاتيا.ىذه 

 إلىجعؿ ىذا األخير مضطرا بيا محافظ الحسابات ىي مستمرة ب األعماؿ التي يقوـ إف  :بداية العمؿ -
لمقياـ بالميمة ىما الممؼ الدائـ والممؼ السنوي ولوالىما لما استطاع تنظيـ نشاطو  ضرورييفمسؾ ممفيف 

 ، المدعـ باألدلة حولو ، ء برأيو النيائيالدعناصر الضرورية التي تسمح لو باإلوالتأكد مف أنو جمع كؿ ال

                                                           
 .10: ص ، 63المادة  ، 42العدد  ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  1
 .10ص ، نفس المرجع أعاله   2

كمية العمـو  ، التخصص فحص محاسبي ، مقياس التدقيؽ ومحافظ الحسابات ، محاضرة عف محافظ الحسابات ، جوامع إسماعيؿ  3
 بسكرة. ، جامعة محمد خيضر ، االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير
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اؼ عمى أعماؿ يسمح باإلشر  ، إثباتوجودىما يمثؿ بنؾ معمومات دائـ وأدلة  ، والحسابات التي فحصيا
 وتنقسـ ىذه المعمومات إلى: يا جيويا ودوليايمعايير األداء الميني المتفؽ عم إتباعمساعديو ودليؿ 

 األعماؿ الوسيطة: وتتمثؿ ىذه األعماؿ في التقرير المرحمي الذي يتضمف: -أ

 وعمميات مراقبة أىـ الحسابات. تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية -

لكي يقدـ محافظ الحسابات تقرير المصادقة النيائي عميو أف يقوـ بأعماؿ نياية  أعماؿ نياية السنة: -ب
السنة مع ما يفرضو ذلؾ مف اطالع عمى الدفاتر والوثائؽ المحاسبية و عمى السجالت المحاسبية أو أية 

 وثيقة يراىا مناسبة مع استعماؿ التقنيات المعروفة في ىذا المجاؿ.

لكي يؤدي محافظ الحسابات ميمتو عميو أف يمسؾ ممؼ المؤسسة التي تكويف ومسؾ ممؼ العميؿ:  -ج
 عيف فييا يسمى بممؼ العميؿ ويتضمف ىذا الممؼ جزءاف رئيسياف:

 ، وثائؽ تتعمؽ بنظاـ الرقابة الداخمية ، الممؼ الدائـ: يحتوي ىذا الممؼ عمى عموميات حوؿ المؤسسة -

 االجتماعي ، كؿ ما يتعمؽ بالجانب الضريبي ، التحاليؿ الدائمة لمحسابات ، الحسابات السنوية والتقارير

 ونسخة مف السجؿ التجاري. ، والقانوني

أي  ، برنامج التدقيؽ ، عمى مصادقات العمالء وشيادات البنوؾ السنوي يحتوي ىذا الممؼالممؼ  -
انية العمومية عف الفترة الحالية حيث الحسابات الختامية والميز  ، بيانات خاصة بتحميؿ الحسابات المختمفة

 يجب أف تكوف المعمومات المحتواة في الممفات السرية.

ويعتبر ىذا التقرير بمثابة  ، يعبر محافظ الحسابات عف رأيو الميني في تقرير المدقؽ: إعداد التقارير -
لذي قاـ بو وما خالصة العمؿ الذي قاـ بو ليذا ينبغي أف يحدد فيو وبوضوح وصراحة نطاؽ الفحص ا

 يراه بالنسبة لعدالة القوائـ المالية.

 عزل محافظ الحسابات وأتعابه ، المطمب الرابع: تعيين

إلى جانب ذلؾ يتـ عزلو مف طبقا لألحكاـ المقررة والقوانيف  وأتعابو تعييف محافظ الحساباتيتـ           
 الجية التي قامت بتعيينو.
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 محافظ الحسابات وموانع تعيينه تعيين -1
 يمي: يتـ تعييف محافظ الحسابات أو عدـ تعيينو انطالقا مف القوانيف التي سيتـ عرضيا فيما      

 تعيين محافظ الحسابات -1-1
 ، منظمة لممينةوالتي تتـ عادة مف خالؿ التشريعات والقواعد ال ، محافظ الحسابات إلزامية إف          

وتجدر  ، ىذه المشاريع صغيرة الحجـوذلؾ لكوف بعض  ، كافة المشاريع والمؤسسات ال يتـ تطبيقيا عمى
الذي يتـ تعيينو مف قبؿ  كممة محافظ حسابات تعني الشخص المؤىؿ عمميا ومينيا فأ إلى اإلشارة

القائميف فعال بعممية المالكيف لتدقيؽ حساباتيـ أما عف محافظي الحسابات اآلخريف العامميف في المكتب و 
نياء خدماتيـ مف األمور  -اف كانوا منفرديف أو ضمف فريؽ التدقيؽ –التدقيؽ  فٍاف أمر تعيينيـ  وا 

األحواؿ فٍاف الجية التي تقوـ بتعييف محافظ الحسابات تعتمد عمى الشكؿ  في كؿ ، 1مكتبالداخمية لكؿ 
 القانوني لممؤسسة االقتصادية.

ة إلى المشروعات الفردية وشركات األشخاص فاف تعييف محافظ الحسابات وتحديد فبالنسب            
أو  –أتعابو ونطاؽ ونوعية عممو يتـ بموجب االتفاؽ المعقود بيف المالؾ الوحيد في المشروعات الفردية 

أما عف تعيينو في شركات  ، وبيف محافظ الحسابات مف جية أخرى -الشركاء في شركات األشخاص
 فيتـ عادة مف قبؿ الجمعية العامة لمشركة. -كشركات المساىمة–األمواؿ

 ، أما تعييف محافظ الحسابات في مؤسسات القطاع العاـ فيتـ مف قبؿ جيات الرقابة العميا           
متخصصة حسب  إداراتحيث تحتوي ىذه الجيات عمى  ، وحسب القانوف أو التشريع الخاص بيا

 –مختصة  إدارةوتقـو كؿ  ، قطاع الصناعة...( ، قطاع المصارؼ ، غازالقطاعات ) كقطاع النفط وال
امة وما يتبعيا مف شركات أو عادة بتعييف ىيئة التدقيؽ المختصة بتدقيؽ حسابات كؿ مؤسسة أو ىيئة ع

 2أو جمعيات. مؤسسات
 موانع تعيينه -1-2
 3مف القانوف التجاري ال يجوز تعييف محافظ الحسابات في الحاالت التالية: 6مكرر 715 المادة       

                                                           
1

 ، طرابمس ، عربيةدار النيضة ال ، الجزء األوؿ ، الطبعة األولى ، الطريق إلى عمم المراجعة والتدقيق ، ـز ىاشـ اآللوسيحا 
 .127ص:  ، 2003

 .128، 127 :ص ص نفس المرجع أعاله،   2
 .189ص:  ، مرجع سبؽ ذكره ، قانوف تجاري  3
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 اإلدارةبما فييا ذلؾ القائميف باإلدارة وألعضاء مجمس  ، لغاية الدرجة الرابعة األقرباء واألصيار -
 ومجمس مراقبة الحسابات؛

وأعضاء مجمس  باإلدارةوأعضاء مجمس المديريف أو مجمس المراقبة وأزواج القائميف  باإلدارةالقائموف  -
ذا( رأس ماؿ المؤسسة 1/10المديريف أو مجمس المراقبة التي تممؾ عشر) ذه المؤسسة نفسيا كانت ى وا 

 تممؾ عشر رأس الماؿ ىذه المؤسسات؛

 ، فظ الحسابات وعمى أجرة أو مرتباألشخاص الذيف يتحصموف بحكـ نشاط دائـ غير نشاط محا أزواج -
 وأعضاء مجمس المديريف أو مجمس المراقبة؛ باإلدارةمف القائميف  أما

جؿ خمس ئؼ غير وظائؼ محافظ الحسابات في أاألشخاص الذيف منحتيـ المؤسسة أجرة بحكـ الوظا -
 مف تاريخ انتياء وظائفيـ؛ ابتداءسنوات 

في أجؿ خمس  ، أو أعضاء مجمس المراقبة أو مجمس المديريف باإلدارةالذيف كانوف قائميف  األشخاص -
 سنوات مف تاريخ انتياء وظائفيـ.

 أتعاب محافظ الحسابات -2
بأنيا المبالغ أو األجور التي يتقاضاىا نظير قيامو بعممية التدقيؽ  تعرؼ أتعاب المدقؽ           

يتـ بيف المؤسسة محؿ التدقيؽ وبيف  بموجب العقد الذيويتـ تحديد األتعاب  ، لحسابات مؤسسة ما
 ، و وحاجة عممية التدقيؽ لممساعديفالمدقؽ وفقا لمزمف الذي تستغرقو عممية التدقيؽ والخدمة المطموبة من

وينعكس ىذا الجيد والوقت في شكؿ  ، ويتطمب القياـ بعممية التدقيؽ بذؿ جيد ووقت مف قبؿ المدقؽ
بؿ وعمة وجود ىذه المكاتب  ، ساسي لمكاتب التدقيؽاليراد األف أتعاب التدقيؽ مصدر اكما أ ، تكمفة

وعميو أصبحت أتعاب التدقيؽ اليدؼ الذي  يسعى مكتب التدقيؽ إلى تحقيقو بغية الوصوؿ إلى أفضؿ 
األتعاب المتفؽ باإلضافة إلى  ، مسبقا قبؿ البدء بعممية التدقيؽ والجدير بالذكر أف تحديدىا يتـ ، عائد

 1عمى العميؿ أف يرد أية مصاريؼ يتحمميا ىذا األخير أثناء تأػدية عممو. ، العميؿ والمدقؽعمييا بيف 

                                                           
الجامعة  ، مذكرة ماجستير ، "العوامؿ المؤثرة في تحديد أتعاب مدققي الحسابات الخارجييف في قطاع غزة" ، ميا رزؽ نجـ  1

 .45ص:  ، 2012 ، غزة ، االسالمية
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كما أف ىناؾ عدد مف األمور التي يجب عمى المدقؽ أف يأخذىا بعيف االعتبار عند تحديد       
ور عدد الموظفيف المساعديف لممدقؽ واألج ، األتعاب: الوقت المطموب إلنجاز العمؿ المطموب منو

 1قدرة العميؿ عمى الدفع ... ، سمعة المكتب وسنوات الخبرة ، الالزمة ليـ

القانوف الجزائري عمى أف أتعاب التدقيؽ يتـ تحديدىا مف قبؿ الجية التي قامت بتعييف  ينص        
 ، وذلؾ في بداية ميمتو ، اوالتأو الييئة المكمفة بالمد ، محافظ الحسابات وىي الجمعية العامة لممساىميف

 األتعابلمحافظ الحسابات تمقي أي أجرة أو امتياز ميما كاف شكمو باستثناء ينص عمى أنو ال يجوز  كما
 2والتي ال يمكف احتسابيا مف النتائج المحققة مف الشركة. ، التي يتمقاىا نظير ميمتو

 عزل محافظ الحسابات -3

يمكف القوؿ أف الجية التي ليا حؽ التعييف ىي التي تممؾ حؽ العزؿ ففي المشروعات الفردية            
بواجباتو المينية أخؿ  إذاوشركات األشخاص لممالؾ المنفرد أو الشركاء والحؽ في عزؿ محافظ الحسابات 

كاف تعسفيا ولكف في حالة كوف العزؿ جاء مخالفا لنصوص العقد بيف الطرفيف أو  ، أو ألي سبب آخر
فٍاف لمحافظ الحسابات الحؽ في طمب تعويض عف أي ضرر مادي يترتب عمى فسخ العقد  ، دوف سند

 وعف أي ضرر معنوي يكوف قد لحؽ بو أو بسمعتو.

تشريعات عزؿ محافظ الحسابات أما بالنسبة لشركة األمواؿ فٍانو يجوز لمجمعية العامة في بعض ال    
 ائيا بتغييره.عمى اقتراح مف أحد أعض بناء

 ، خدماتو إنياءالجية التي مف حقيا  إلىأما فيما يتعمؽ بمؤسسات القطاع العاـ فٍاف القوانيف ال تشير    
وف طريؽ إصدار ولكف لو طبقنا المبدأ العاـ في مف يممؾ حؽ التغيير يممؾ حؽ العزؿ فٍاف عزلو يك

 3عمى اقتراح مف رئيس جياز الرقابة. بناء العميا لمدولةقرارات مف الجيات 

ويتمتع بمجموعة  ، تقؿ لو ميمة إبداء رأي فني محايدوعميو يتبيف أف محافظ الحسابات شخص مس    
 مف الحقوؽ إال أنو مسؤوؿ عف كؿ تقصير في أداء واجبو.

                                                           
 .46ص:  ، سبؽ ذكرهمرجع  ، ميا رزؽ نجـ  1
 

 .8: ص ، ذكره بؽمرجع س ، 42العدد  ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  2
 .130، 129 :ص ص ، مرجع سبؽ ذكره  ، حاـز ىاشـ اآللوسي  3
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 األول خالصة الفصل

 ىو عممية فحص لمقوائـ المالية خالؿ ما تـ التطرؽ إليو تبيف أف التدقيؽ الخارجي مف          
ومستقؿ عف  عف طريؽ شخص خارجي بيدؼ المصادقة عمى سالمة الحسابات والسجالت المحاسبية

متبعا  بيدؼ تقييـ رأي فني محايد موضوعي حوؿ صدؽ وصحة ىذه القوائـ لنشاط المؤسسة ، المؤسسة
كوف التدقيؽ الخارجي لو أىمية كبيرة في اتخاذ القرارات  بذلؾ منيجية أو خطوات معينة لتنفيذ ميامو

 .لجيات عدة

يممؾ حقوقا كما أف عميو  ذو الخبرة والكفاءة المينية باإلضافة إلى أف ىذا الشخص المستقؿ       
كما  ، بمعايير التدقيؽ عند أداء ميامو كما يجب عميو أف يمتـز ، واجبات يعاقب عمييا في حالة تقصيره

 ، األمانة ، الموضوعية ، أنو يعيف طبقا لألحكاـ والقوانيف يتميز بمجموعة خصائص تتمثؿ في االستقاللية
 يف إلصدار الحكـ والقرار النيائي.والكفاءة المينية ذلؾ بسبب إنشاء أساس مت

شخص إلى جانب ذلؾ فممتدقيؽ الخارجي جودة تظير في وثيقة مكتوبة يتوصؿ مف خالليا ال        
 المستقؿ إلى نتائج تستفيد منيا مختمؼ الجيات.
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 جودة التدقيق الخارجي الفصل الثاني:

شيدت مينة التدقيؽ في السنوات األخيرة جدال واسعا حوؿ الدور الذي  يؤديو محافظو    
والتزوير نتيجة فشؿ أكبر مسؤوليات التي  عمى عاتقيـ في اكتشاؼ األخطاء وأعماؿ الغش الحسابات وال

 ، رثر أندرسوف الذي اختفى فيما بعدمكاتب  التدقيؽ في بموغ أىداؼ المينة كما حدث مع مكتب آ
 وبسبب ىذه الفضيحة أصبحت أصابع االتياـ توجو لممدققيف.

وعميو فقد ساىـ الكثير مف الباحثيف عمى زيادة مجيوداتيـ ومضاعفتيا لالرتقاء بمينة التدقيؽ     
وعمى ىذا األساس فقد أصبح موضوع  ، محاولة إرجاع ولو جزء بسيط مف الثقة لمجيات المستفيدةو 

جودة تقاريره مف المواضيع الميمة التي  التأثير عمى وبالتالي التدقيؽ الخارجي جودة العوامؿ المؤثرة عمى
 إال أنو يعد موضوعا صعب القياس. ، القت اىتماما متزايدا مف قبؿ الباحثيف

وقد اىتمت العديد مف الجيات المينية بجودة التدقيؽ الخارجي مف خالؿ إصدار معايير    
رشادات لتحسيف مستواه عمى األقؿ ومف ثـ تدوينيا في تقارير.  وا 

 ولمتعمؽ أكثر فقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى:

 ماىية جودة التدقيؽ الخارجي؛ -

 تقارير التدقيؽ الخارجي؛ -

 لخارجي.تحقؽ جودة التدقيؽ ا -
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 المبحث األول: ماهية جودة التدقيق الخارجي

 مفيوـ جودة التدقيؽ الخارجي أىدافو وأىميتو باإلضافة إلى مقاييسو يتـ تناوؿ  

 المطمب األول: مفهوم جودة التدقيق الخارجي 

  اختيار تعريفيف وىما كالتالي: تـتعاريؼ الجودة لكف يتتعدد 

 مفهوم الجودة -1

بأنيا تمبية احتياجات العمالء بأقؿ  (gaucher &coffy)تعرؼ الجودة مف طرؼ جوتشر وكوفي 
 1 .تكمفة ممكنة

كما تعرؼ الجودة أيضا بأنيا السمعة أو الخدمة التي تمبي حاجات الزبائف وتوقعاتيـ وتحدد بمقدرة 
 2.المنتج عمى تمبية متطمبات الزبوف وحاجاتو أثناء االستعماؿ

ىي مجموعة مف الخصائص تعبر عف  تعريؼ الجودة عمى أنيا التعاريؼ السابقة يمكفمف خالؿ 
 تميز منتج ما مف خالؿ تمبيتيا لتوقعات الزبوف.

عرؼ ثابت عبد الرحماف ادريس الجودة بأنيا: الخمو مف العيوب أو انجاز الشيء عمى الوجو 
 3المطموب  عند القياـ بو لممرة األولى.

ـ مف أىمية عمى الرغضع تعاريؼ لجودة التدقيؽ الخارجي لكف الجودة يتـ و وانطالقا مف مفيوـ 
 ، ال أنو لـ يرد تعريؼ واضح وشامؿ ومتفؽ عميو مف قبؿ الباحثيف الدارسيفإ ، مفيوـ جودة التدقيؽ

 ويرجع ذلؾ الى النظر الييا مف  وجيات نظر متعددة ومختمفة.

                                                           
مذكرة ماجستير" األكاديمية العربية  ، "دور القيادة في تطبيؽ أسس ومبادئ ادارة الجودة الشاممة" ، برىاف الدير حسيف السمرائي 1

 .36: ص ، 2011/2012 ، البريطانية لمتعميـ العالي
، 2006 ، عماف ، عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، دارة الجودة الشاممةإ ، رداح الخطيب ، أحمد الخطيب 2

 .30:ص
بف بوعمي،  الجزائر،  جامعة حسيبة  ، مذكرة ماجستير ، "التدقيؽ الخارجي كآلية لتطبيؽ حوكمة الشركات" ، حمادي نبيؿ 3

 .57: ص ، 2007/2008
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الباحثيف الذيف عمموا عمى وضع تعريؼ لجودة مف أوائؿ (   De Angelo) دو أنجمو ويعتبر
التدقيؽ الخارجي وعرفيا بأنيا: احتمالية شرط قياـ المدقؽ الخارجي باكتشاؼ األخطاء والثغرات في النظاـ 

 .1والقياـ بتسجيؿ ذلؾ في التقرير الذي يصدره ، المحاسبي لمعميؿ

مقياس لمتميز عمى أنيا ارجي تعريؼ جودة التدقيؽ الخؿ التعريفيف السابقيف يمكف مف خال  
والخمو مف األخطاء والعيوب أثناء تأدية المدقؽ الخارجي لعممو ليتـ فيما بعد تسجيؿ ما توصؿ اليو في 

 وثائؽ مكتوبة يصدرىا.

 المطمب الثاني: أهمية وأهداف جودة التدقيق الخارجي

 :يمي تتمثؿ أىمية وأىداؼ التقرير فيما 

 الخارجيأهمية جودة التدقيق  -1

سبب وجود حاالت  ، واجيت مينة التدقيؽ ضغوطا متزايدة وانتقادات مستمرة في السنوات األخيرة
وتزايد الدعاوي القضائية ضد المدققيف وخصوصا بعد تعرض  ، غش وتحريؼ جوىرية في القوائـ المالية

 ، مف أكبر مكاتب التدقيؽ العديد مف الشكاوي االمريكية الفشؿ بالرغـ مف خضوع قوائميا المالية لمتدقيؽ
والتي تمثؿ مطمبا ضروريا لكافة أطراؼ عممية  ، ولمتغمب عمى تمؾ الضغوط يجب االىتماـ بجودة التدقيؽ

المنظمات المينية( وتنبع أىمية جودة  -المستفيديف مف التدقيؽ -الشركة محؿ التدقيؽ-المدقؽ)التدقيؽ 
 التدقيؽ مف خالؿ المجاالت التالية:

 اللتزاـ بالمعايير المينية؛تأكيد ا -

 تعزيز امكانية اكتشاؼ المخالفات واألخطاء الموجودة في القوائـ المالية؛ -

 في التدقيؽ؛المساىمة في تضييؽ فجوة التوقعات  -

 تخفيض صراعات الوكالة؛ -

                                                           
ة الثاني الندو  ، "المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات مف وجية نظر المحاسبيف القانونييف في اليمفالعوامؿ " ، محمد عمي جبراف  1

يومي  ، جامعة صنعاء ، 21"مينة المحاسبة في المممكة العربية السعودية وتحديات القرف  لسبؿ تطوير المحاسبة في المممكةعشر 
 .13ص:  ، 2010ماي  18-19
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 المساىمة في تدعيـ مفيـو حوكمة الشركات؛ -

 أداة تنافسية جيدة؛ -

 تدقيؽ ومصداقية القوائـ المالية.زيادة الثقة في تقرير  -

 تأكيد االلتزام بالتدقيق -1-1

وتحتوي ىذه المعايير  ، تعتبر المعايير المينية بمثابة ارشادات لتحديد وتطبيؽ اجراءات التدقيؽ    
مف أفراد  خصوصا معايير الرقابة عمى الجودة عمى سياسات واجراءات تيدؼ الى تحسيف أداء كؿ

لى أف التمسؾ بالمعايير المينية يعد واحدا مف أربعة إ  (Carcelloوأشار كارسيمو ) ، ومكاتب التدقيؽ
المستخدميف( لتحديد جودة  -المعديف -عوامؿ حظيت بأىمية كبيرة لدى المشاركيف في الدراسة) المدققيف

ينية حيث يؤدي وبالتالي نجد أف ىناؾ عالقة متبادلة بيف جودة التدقيؽ وااللتزاـ بالمعايير الم ، التدقيؽ
كما أف أداء عممية التدقيؽ بمستوى جودة  ، االلتزاـ بالمعايير المينية الى أداء عممية التدقيؽ بجودة عالية

 1 .مالئـ يؤكد تمسؾ المدققيف بالمعايير المينية

 طاء الموجودة في القوائم الماليةتعزيز امكانية اكتشاف المخالفات واألخ -1-2

وسيمة رقابية مف الممكف أف تختمؼ مف حيث أنيا تصؼ قدرة عممية تعتبر جودة أداء التدقيؽ   
التدقيؽ عمى اكتشاؼ ووضع التقرير عف األخطاء الجوىرية في القوائـ المالية والحد مف عدـ تماثؿ 

ية يقوموف قيف ذوي الجودة العالويرجع السبب في ذلؾ الى المدق ، المعمومات بيف االدارة والمساىميف
مف المدققيف ذوي الجودة األخطاء والمخالفات الجوىرية الموجودة في القوائـ المالية أفضؿ  باكتشاؼ
والتي أشارت الى أف تحسيف جودة التدقيؽ يزيد  (Treadway)  تريدواي وىو ما أكدتو لجنة ، المنخفضة

 2.مف اكتشاؼ األخطاء ويحد مف التحريؼ في القوائـ المالية

 

                                                           
جامعة  ، مذكرة ماجستير ، "العوامؿ المؤثرة عمى جودة المراجعة الخارجية في الجميورية اليمنية" ، عبد السالـ سميماف قاسـ األىدؿ 1

 .6: ص ، 2008 ، اليمف ، الحديدة
 ، مذكرة ماجستير ، "المراجعة مدخال لتضييؽ فجوة التوقعات بيف مستخدمي القوائـ المالية ومراجعة الحساباتجودة " ، أحمد برير 2

 .7: ص ، 2014 ، ورقمة ، جامعة قاصدي مرباح
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 المساهمة في تضييق فجوة التوقعات في التدقيق -1-3

فجوة التوقعات في التدقيؽ بأنيا الفجوة بيف توقعات المجتمع مف   (Porter) بورتر عرفت  
المدققيف وبيف أداء المدققيف كما يدركو المجتمع وتمثؿ فجوة الجودة أحد المكونات الفرعية لفجوة التوقعات 

ثيف فجوة الجودة بأنيا " االختالفات بيف توقعات كؿ المستخدميف وقد عرؼ أحد الباح ، في التدقيؽ
وأكد عمى أف  ، وعوامؿ تكويف وتشكيؿ تمؾ الجودة " ، والمدققيف تجاه جودة حزمات التدقيؽ المؤداة

 ، ؽ ومعايير الجودة المتعارؼ عميياالسبب الرئيسي لوجودىا ىو انخفاض الفعمي لممدقؽ عف معايير التدقي
تولى أف انخفاض جودة أداء عممية التدقيؽ يعتبر أحد أىـ أسباب وجودة فجوة التوقعات في كما أكد م

 1 .ة التوقعاتمات التدقيؽ أحد أساليب تضييؽ فجو التدقيؽ ولذلؾ يعد تحسيف جودة خد

  تخفيض صراعات الوكالة -1-4

أطراؼ تعرؼ لقد ترتب عمى كبر حجـ الشركات انفصاؿ الشركة عف االدارة مما شكؿ عدة     
بأصحاب المصالح في الشركات ومف منظور نظرية الوكالة فانو يمكف تعريؼ العالقة التي تقـو عمى 

دارة( األداء خدمة ما الوكالة عمى أنيا عقد يقـو مف خاللو األصيؿ )المساىميف( بتعييف الوكيؿ) اإل
لمصمحة األصيؿ مع تفويض بعض السمطات القرارات لموكيؿ وعندما تتعارض مصالح األصيؿ مع 
مصالح الوكيؿ فاف الوكيؿ ال يعمؿ لتعظيـ مصالح األصيؿ ولتجنب تدنئة حدة تعارض المصالح بيف 

ئـ المالية كوسيمة رقابية تعمؿ عمى األصيؿ والوكيؿ فيقوـ األصيؿ ببناء نظاـ بمراقبة الوكيؿ ومراجعة القوا
 2 .تخفيض عدـ تماثؿ المعمومات وتحمي مصالح األصيؿ بالخصوص المساىميف والمساىميف المحتمميف

  المساهمة في تدعيم مفهوم حوكمة الشركات -1-5

بانيا النظاـ الذي يتـ مف خاللو تعرؼ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية حوكمة الشركات     
داراتيا  بيف ادارة الشركة  ومجمس إوبأنيا تختص بمجموعة مف العالقات  ، دارة الشركة والتحكـ فيوإ
كما توفر حوكمة الشركات  ، وشركائيا وأصحاب المصالح اآلخريف المرتبطيف بيا ، مجمس مديرىا()

                                                           
 .6: ص ، مرجع سبؽ ذكره ، عبد السالـ سميماف األىدؿ 1
 .7: ص ، مرجع سبؽ ذكره ، أحمد برير 2
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راقبة أداء الييكمة التي يتـ مف خالليا وضع أىداؼ الشركة وتحديد وسائؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ وم
 1 .الشركة

أما احد الباحثيف فقد عد مفيوـ الحوكمة يدور حوؿ تشجيع وتحقيؽ العدالة والشفافية لمشركة 
 2.المساىمة 

ايجابية تبرز االلتزاـ بمعايير الجودة وذلؾ لرفع  حوكمية روينتج عف تحقيؽ جودة التدقيؽ آثا
كما أف لممدقؽ دور في اضفاء الثقة والمصداقية عمى المعمومات  ، وضيفة التدقيؽ الداخميكفاءة 

المحاسبية مف خالؿ ابداء رأيو الفني المحايد وعدالة القوائـ المالية التي تعدىا الشركة مف خالؿ التقرير 
عداده وبذلؾ فاف دور المدقؽ أصبح جوىري وفعاؿ في مجاؿ حوكمة الشركات ألنو يحد مف بإالذي يقـو 
 3.بيف المالؾ وادارة الشركة التعارض

 أداة تنافسية جيدة -1-6

عمى األتعاب أحد المخاطر التي تيدد مينة التدقيؽ وىذا لػتػأثيرىا عمى استقالؿ  المنافسة تعتبر  
اف الحد مف مخاطر التدقيؽ وزيادة جودة عممية  ، المدققيف ونطاؽ اجراءات ومف ثـ جودة التدقيؽ 

التدقيؽ تؤدي الى زيادة القيمة المضافة والتي تعبر عف زيادة الثقة في تقارير التدقيؽ وزيادة درجة 
االعتماد عمى القوائـ المالية باإلضافة الى أف االرتقاء بجودة عممية التدقيؽ يؤدي الى زيادة القدرة 

 4.ؽالتنافسية لمينة التدقي

 زيادة الثقة في تقرير التدقيق ومصداقية القوائم المالية -1-7

 لمدور الميـ الذي تؤديو وذلؾ ، يعتبر االىتماـ بجودة التدقيؽ ميـ لتدعيـ الثقة بتقارير التدقيؽ   
ضفاء المصداقية عمى القوائـ المالية والتي تستخدـ في اتخاذ القرارات مف جانب العديد التقارير في إ ىذه

                                                           
 .7ص:  ، اليمف ، 2010 ، "دليؿ حوكمة الشركات في الجميورية اليمنية"  ، حوكمة المؤسسات 1

 ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية ، "الشركات ما بيف الحوكمة والقوانيف والتعميمات" ، ميا محمود رمزي ريحاوي 2
 .94: ص ، 2008 ، العدد األوؿ ، 24المجمد 

 .8: ص ، مرجع سبؽ ذكره ، أحمد برير 3
 .8: ص ، أعالهمرجع نفس ال 4
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تدقيؽ يدعـ الثقة في وأشار أحد الباحثيف الى تحسيف جودة ال ، مة بعممية التدقيؽالميت مف االطراؼ
 1.مصداقية القوائـ المالية وبالتالي زيادة ثقة الجميور بالقوائـ المالية عند اتخاذ القرارات

 أهداف جودة التدقيق الخارجي  -2

س تغيرا ممحوظا في أىدافيا التي يستطيع أف يمتمالباحث نشأة التدقيؽ وتطوره تاريخيا يعتبر 
 2:ىداؼ التقميدية والمتطورةاأل يمكف عرضيا في مجموعتيف رئيسيتيف ىما

التحقؽ مف صحة ودقة وصدؽ البيانات المحاسبية المسجمة  وتتمثؿ فياألىداؼ التقميدية لمتدقيؽ 
والعمؿ  ، يوجد بالدفاتر مف أخطاء أو تزوير ما قدوالمثبتة بالدفاتر والسجالت والحرص عمى اكتشاؼ 

ضافة الى اعطاء رأي إ،  عمى تقميؿ فرص ارتكاب األخطاء عف طريؽ تقيـ وتدعيـ نظاـ الرقابة الداخمية
 محايد  حوؿ القوائـ المالية ومدى عدالتيا في تمثيؿ المركز المالي.ي نف

والتعرؼ عمى ما حققتو  ، متابعة تنفيذىامراقبة الخطة و  فتتمثؿ في األىداؼ المتطورة لمتدقيؽأما 
اضافة الى تقييـ نتائج األعماؿ  ، الوصوؿ الى اليدؼ المحدد دوفمف أىداؼ ودراسة أسباب التي حالت 
وتحقيؽ أقصى قدر مف الرفاىية االقتصادية واالجتماعية ألفراد  ، مف خالؿ مقارنتيا بما كاف مستيدفا

وكذلؾ تخفيض  ، ية ممكنة عف طريؽ القضاء عمى اإلسراؼالمجتمع الى جانب تحقيؽ أقصى إنتاج
 . خطر التدقيؽ وذلؾ لصعوبة آثاره عمى العميؿ أو الشركات محؿ التدقيؽ

 المطمب الثالث: مقاييس جودة التدقيق الخارجي

 3:يمي تـ تحديد مقاييس جودة التدقيؽ الخارجي كما  

 مقاييس جودة التدقيؽ الخارجي (:33) الجدول رقم

 الشرح مقاييس جودة التدقيؽ الخارجي
 توافر الوسائؿ التقنية الحديثة؛ - مقاييس خاصة بالمكتب

 تنظيـ المكتب إداريا. -
                                                           

 .8ص:  ، مرجع سبؽ ذكره ، عبد السالـ سميماف االىدؿ1
 ، دكتوراه رسالة ، "معايير مراجعة الحسابات في المجنة الشعبية العامة لجياز المراجعة المالية في ليبيا" ، عمي عمر أحمد سويسي 2

 .48: ص ، 2011-2010 ، باتنة ، جامعة الحاج لخضر
 .46: ص ، غزة ، "الجامعة االسالمية ، رسالة ماجستير ، "عمى جودة التدقيؽأثر مخاطر مينة التدقيؽ " ، لمصدرمرشد عبد ا 3
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وىو وضع اإلجراءات والسياسات  :التوظيؼ مقاييس خاصة بفريؽ العمؿ
 أف المختاريف الجدد ىـ المؤىموف لمعمؿ؛لضماف 
ي مكاتب وىو تدريب الكوادر الموجودة ف :التدريب
ورفع كفاءاتيـ المينية حتى يقوموا  التدقيؽ

 بإجراءات التدقيؽ عمى خير وجو؛
ينبغي عمى مكاتب التدقيؽ وضع إجراءات  :الترقية

ثـ مف خالليا ترقية موظفييا بما يضمف أف يكوف 
الموظؼ الذي تمت ترقيتو كفؤا لمتطمبات المنصب 

 الجديد.
: الحفاظ عمى إشراؼ كاؼ عمى واإلشراؼالتوجيو  خاصة بأداء العمؿ مقاييس

عممية التدقيؽ يضمف الحفاظ عمى مجيود فريؽ 
 العمؿ مف التبدد؛

: ينبغي عمى المكتب وضع إجراءات االستقالؿ
وسياسات تضمف استقالؿ العامميف في المكتب 

 طبقا لقواعد سموؾ وآداب المينة؛
: يجب عمى المكتب توفير كادر مالئـ المشورة
يو الخبرة والمعرفة والكفاءة لتقديـ المشورة تتوفر ف

 لممدققيف في المكتب؛
: يجب عمى مكتب تخصيص المساعديف لمعمميات

التدقيؽ وضع سياسات اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لضماف أف يقوـ بعممية التدقيؽ شخص ذو خبرة 

 وتدريب وكفاءة جيدة؛
: ينبغي عمى االلتزاـ بمعايير المحاسبة والتدقيؽ

مكاتب المحاسبة والتدقيؽ االلتزاـ بمعايير المحاسبة 
 الصادر عف الييئات المينية الدولية؛

: االلتزاـ بآداب وسموؾ االلتزاـ بآداب السموؾ مينة
المينة ىو مف الركائز األساسية التي تشعرنا بأف 
المدقؽ بقوـ بواجبو عمى أكمؿ وجو وأنو يحافظ 

 عمى البيانات مف النشر والضياع.
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ينبغي عمى مكتب التدقيؽ وضع العديد مف      خاصة بالعمالء مقاييس
 اإلجراءات لزـو قبوؿ العمالء ومنيا:

 العمالء الجدد قبؿ التعاقد معيـ؛ تقييـ-
االستمرار في التدقيؽ لمعمالء الحالييف مع  -

 الحفاظ عمى االستقاللية التامة.
 ، رسالة ماجستير ، "التدقيؽ عمى جودة التدقيؽأثر مخاطر مينة " ، درمرشد عبد المص المصدر:

 .46: ص ، غزة ، "الجامعة االسالمية
 1:إضافة إلى ذلؾ ىناؾ دراسات أخرى تبيف مقاييس جودة التدقيؽ أىميا

التي أثبتت وجود عالقة إيجابية بيف جودة التدقيؽ  1981 سنة (De Angelo) دو أنجمو دراسة
 ، فكمما كبر حجـ التدقيؽ كمما قمت الحوافز لدى المدقؽ لمتصرؼ بصورة انتيازية ، وحجـ منشأة التدقيؽ

 ومف ثـ يتحسف مستوى جودة التدقيؽ.

التدقيؽ التي تتميز  وأف مؤسسات ، قيؽ يقاس بعدد عمالئياالتد وأشارت غمى أف حجـ مؤسسة
ومف ثـ فإنيا  ، وائـ الماليةبكثرة عمالئيا تتعرض لخسائر كبيرة إذا فشمت في اكتشاؼ التالعب في الق

 تسعى إلى تحسيف جودة عممية التدقيؽ.

التدقيؽ  يد مف الدراسات الالحقة حجـ مؤسسةإلى دراسة ىذه الدراسة استخدمت العدواستنادا 
 لقياس مستوى جودة التدقيؽ.

 المبحث الثاني: تقارير التدقيق الخارجي

مراحؿ  ، خصائصيا ، أىميتيا ، الخارجييتـ في ىذا المبحث عرض لماىية تقارير التدقيؽ 
 تنفيذىا ومعايير إعدادىا باإلضافة إلى أنواعيا وجودتيا.

 التدقيق الخارجيماهية تقارير المطمب األول: 

 :فيما يمي تقارير التدقيؽ الخارجي تتمثؿ

 
                                                           

جامعة  ، مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية ، "أثر جودة المراجعة الخارجية عمى عمميات ادارة األرباح "، سمير كامؿ محمد عيسى 1
 .8: ص ، 2008جواف  ، 45المجمد  ، العدد الثاني ، االسكندرية
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 مفهوم تقارير التدقيق الخارجي -1

وثيقة مكتوبة  تصدر مف شخص توفرت الخارجي بأنو عبارة عف يمكف تعريؼ تقرير المدقؽ   
وتوفرت لو ضمانات تجعمو أىال إلبداء رأي فني محايد  ، فيو مقومات عممية وعممية وشخصية معينة

يعتمد عميو ويتضمف تقريره بإيجاز إجماؿ ما قاـ بو مف عمؿ ورأيو في انتظاـ الدفاتر ومدى دقة 
ومدى دقة ما تحتويو مف بيانات محاسبية ومدى تعبير القوائـ المالية الختامية عف نتيجة  ، السجالت

 1.النشاط والمركز المالي

 ، خالصة ما توصؿ إليو المدقؽ الخارجي مف خالؿ تدقيقو أنو  كما يمكف تعريفو عمى  
ت واألدلة المؤيدة والمستندات واالستفسارات والمالحظاوالتعرؼ عمى أنشطة المؤسسة وفحص األدلة 

ويعتبر التقرير الوثيقة المكتوبة التي البد مف الرجوع إلييا لتحديد مسؤولية  ، األخرى التي يراىا ضرورية
 2.المدقؽ

ما توصؿ وثيقة مكتوبة تضـ خالصة مما سبؽ يمكف تعريؼ تقرير المدقؽ الخارجي عمى أنو   
 واقتراح توصيات وتوجييات لتصحيحيا. ، األخطاء ، ليو المدقؽ الخارجي مف خالؿ توضيح المخالفاتإ

 أهمية تقرير التدقيق الخارجي -2

نظرا ألىمية تقرير التدقيؽ فقد اىتمت الييئات العممية لممحاسبيف المدققيف والتشريعات التي     
مف إعداد ىذا التقرير و تتناوؿ تدقيؽ الحسابات في معظـ الدوؿ لوضع المعايير الواجب مراعاتيا عند 

 العوامؿ التالية تنبع اىمية تقرير المدقؽ.

حيث أف عممية التدقيؽ تتيح لو التعرؼ  ، التقرير خالصة ما وصؿ إليو المدقؽ مف عممويعتبر 
في النياية عمى نتائج األعماؿ  انعكستالتي  معمومات المتعمقة بعمميات المؤسسةعمى كافة البيانات وال

ومف ثـ يكوف تقرير المدقؽ بمثابة كشؼ يقدمو لمف ييمو األمر إضافة الى ذلؾ يعتبر  ، والمركز المالي

                                                           
دار كنوز المعرفة العممية لمنشر  ، الطبعة األولى ، متعمقة في تدقيق الحساباتدراسة  ، خالد راغب الخطيب ، محمد فضؿ مسعد1

 .253: ص ، 2009 ، عماف ، والتوزيع
 .60: ص ، مرجع سبؽ ذكره ، موالي نصيرة 2
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ولية المدقؽ المينية والجنائية لموقوؼ تقرير المدقؽ الوثيقة المكتوبة التي البد مف الرجوع إلييا لتحديد مسؤ 
 .1محايد لممدقؽباإلضافة إلى تزايد الطمب عمى الرأي الفني ال ، عمى إىمالو وتقصيره في الرقابة

 2:مما سبؽ يتبيف أف تقرير المدقؽ يعتبر ميما لمفئات التالية  

حيث أنو يساعدىـ عمى اتخاذ قراراتيـ التي تحافظ عمى أمواليـ  :المستثمرون الحاليون والمتوقعون -
 المستخدمة.

 حيث أنو يعتبر بمثابة شيادة عمى كفاءة وفعالية إدارة المنشأة لممياـ الموكمة إلييا. : إدارة المؤسسة -

حيث أنو يمكنيـ مف معرفة قدرة المنشاة عمى الوفاء بااللتزامات المستحقة  :الدائنون )الموردون( -
 عمييا.

ف معيا بعمميات يعطي المدينوف مدى استمرارية المنشأة خاصة عندما يرتبطو  المدينون) العمالء(: -
 طويمة األجؿ.

ضمانا  ؼ عمى سالمة الوضع المالي لممؤسسةحيث تقرير المدقؽ يمكنيـ مف التعر  :المقرضون -
 ومساعدتيـ في اتخاذ القرارات الالزمة.لقروضيـ 

يساعد التقرير الجيات الحكومية في تنظيـ نشاطات الشركات ووضع السياسات  الجهات الحكومية: -
 الضريبية...

حيث أنو يساعد في تعزيز الثقة بالبيانات المالية الخاصة باألنشطة االجتماعية لموحدات  المجتمع: -
 االقتصادية المختمفة والتي قد يكوف ليا تأثير عميو.

 التدقيق الخارجي خصائص لتقرير -3

 يمي: تتصؼ تقارير التدقيؽ الخارجي بجممة مف الخصائص يتـ تمخيصيا فيما

                                                           
 ، عماف ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، ةالطبعة الثاني ، "تدقيق الحسابات المعاصر" الناحية النظرية ، غساف فالح المطارنة 1

 .119: ص ، 2009
 .115: ص ، أعاله نفس المرجع 2
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المدقؽ الخارجي وسيمة اتصاؿ رئيسية بينو وبيف المستخدميف مف مختمؼ أصحاب يعتبر تقرير 
يجب أف  ، عداده في وقت مبكر بعد إقفاؿ الحسابات كمما كاف ذلؾ ممكنايتـ إ ، لمؤسسةالمصمحة في ا

يكوف منظما ومعروضا بطريقة سممية وينطوي عمى الحقائؽ اليامة والمعبرة والمفيدة إلى جانب ذلؾ ال 
غي أف يشمؿ عمى أي مالحظات غامضة إنما يجب أف تكوف العبارات مختصرة وشاممة عالوة عمى ينب

ذلؾ يجب أف تكوف جميع العبارات الواردة في تقرير المدقؽ حقيقية ومدعمة بأوراؽ التدقيؽ التي يحتفظ 
الييئة  باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف يكوف التقرير موجيا إلى.1تمنع أي تحريؼ بيا ومعروضة بطريقة

أي إلى جميع المساىميف وليس فئة معينة منيـ بصفة المدقؽ وكيال عف ىؤالء  ، العامة لممساىميف
ورقـ قيده في سجؿ المدققيف )رقـ وفئة رخصة المزاولة( والمنظمة  يجب أف يتضمف توقيعو ، جميعا

أف التاريخ يفيد في  حيث، إلى جانب ذلؾ يجب أف يكوف التقرير مؤرخا  ، المينية التي يحمؿ عضويتيا
تحديد مسؤولية المدقؽ حتى ال يسأؿ عف أحداث أو وقائع تقع بعد تاريخ إعداده لمتقرير وتؤثر عمى 

 2.المركز المالي لممؤسسة

 عناصر تقارير التدقيق الخارجي -4

مف قبؿ مجمس معايير التدقيؽ والتأكيد الدولي ليتضمف  700التدقيؽ الدولي لقد تـ تطوير معيار
 3:المتطمبات الخاصة بالعناصر التالية

 عناصر تقرير التدقيؽ الخارجي (:34)الجدول رقم 

 الشرح عناصر التقرير
 ، يجب أف يكوف لتقرير المدقؽ عنواف يدؿ بشكؿ واضح عمى أنو تقرير المدقؽ مستقؿ العنواف

عمى سبيؿ المثاؿ: تقرير المدقؽ المستقؿ يؤكد أف المدقؽ حقؽ جميع المتطمبات 
األخالقية المناسبة خاصة باالستقاللية ولذلؾ فيو يميز تقرير المدقؽ المستقؿ عف 

 التقارير التي يصدرىا اآلخروف.
تحدد القوانيف  وكثيرا ما ، يجب أف يوجو تقرير المدقؽ حسبما تتطمبو الظروؼ العممية المرسؿ إليو

أو األنظمة الوطنية لمف يجب أف يوجو تقرير المدقؽ حوؿ البيانات المالية وعادة ما 
                                                           

 .58: ص ، مرجع سبؽ ذكره ، ناعي حكيمةم1

 .118:ص ، 2009 ، مرجع سبؽ ذكره ، غساف فمح المطارنة 2
 ، 2009 ، عماف ، دار الصفاء لمنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث ، أحمد حممي جمعة 3
 .465، 458: ص ص 
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 يوجو إلى المساىميف أو الشركاء أو المديريف التي تـ تدقيؽ قوائميا
أف يجب أف تحدد الفقرة التمييدية في تقرير المدقؽ النشأة التي تـ تدقيؽ بياناتيا ويجب  الفقرة التمييدية

 تبيف أنو تـ تدقيؽ البيانات المالية والسنة التي تـ فييا التدقيؽ
مسؤولية اإلدارة 
عف البيانات 

 المالية

يجب أف يبيف رأي المدقؽ أف  اإلدارة مسؤولة عف اإلعداد والعرض لمبيانات المالية 
مف أىـ ىذه المسؤوليات تصميـ وتنفيذ  ، وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبؽ

الخاصة باإلعداد والعرض العادؿ لمبيانات خالية مف  والمحافظة عمى الرقابة الداخمية
 األخطاء سواء سببيا الغش أو الخطأ

مسؤولية 
 المدقؽ

 يجب أف يبيف تقرير المدقؽ مسؤوليتو فيما يمي:
ؽ مف أجؿ مقارنتو مع مسؤولية إبداء رأي حوؿ البيانات المالية بناء عمى التدقي  

اإلدارة الخاصة باإلعداد والعرض لمبيانات المالية باإلضافة إلى أنو قد تـ إجراء التدقيؽ 
وأف ىذه المعايير تتطمب أف يمتثؿ المدقؽ لممتطمبات  ، وفؽ معايير التدقيؽ الدولية

عقوؿ بشأف وأف عمى المدقؽ تخطيط وأداء التدقيؽ لمحصوؿ عمى تأكيد م ، األخالقية
 ما إذا كانت البيانات المالية خالية مف األخطاء الجوىرية

يجب إبداء رأي غير متحفظ عندما يتوصؿ المدقؽ إلى أف البيانات المالية تعطي رأيا  رأي المدقؽ
حسب إطار  ، صحيحا وعادال أو أنيا معروضة بعدالة في كافة النواحي الجوىرية

إعداد التقارير المالية المطبؽ مالـ يطمب المدقؽ حسب القانوف أو األنظمة استخداـ 
عندما ال تستخدـ المعايير الدولية إلعداد  ، نذكر منيا ، صياغة مختمفة بشأف الرأي

التقارير المالية الدولية أو المعايير المحاسبية الدولية عمى أنيا إطار إلعداد التقارير 
ية فإف اإلشارة إلى إطار إعداد التقارير في صياغة الرأي يجب أف تحدد المال

االختصاص أو بمد منشأ إطار إعداد التقارير المالية وعمى المدقؽ تحديد إعداد التقارير 
 لمالية المطبقة بعبارات مثؿ:ا
 أو.... ، .....وفقا لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.-

أف يكوف تقرير المدقؽ موقعا إما باسـ شركة التدقيؽ أو االسـ الشخصي لممدقؽ  يجب توقيع المدقؽ
 أو كمييما حسبما ىو مناسب

تاريخ تقرير 
 المدقؽ

يجب عمى المدقؽ أف يؤرخ التقرير حوؿ البيانات المالية في تاريخ ليس أكبر مف  
التاريخ الذي حصؿ فيو المدقؽ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة ليبني عمييا الرأي حوؿ 

 البيانات المالية.
 يجب أف يسمي التقرير الموقع في البمد أو االختصاص عنواف المدقؽ

 يؿ السابؽ لعناصر إعداد التقاريربناء عمى التحم المصدر:
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 إعداد لتقارير التدقيق الخارجي كيفياتمعايير و  ، المطمب الثاني: مراحل

 :فيما يمي التدقيؽ الخارجي كيفياتمعايير و  ، تتمثؿ مراحؿ    

 مراحل إعداد التقارير -1

 تتمثؿ مراحؿ إعداد التقرير فيما يمي:   

 االجتماع النهائي -1-1

تتجمى أىمية االجتماع في وكذا المسيريف ومختمؼ المسؤوليف و  ويضـ كؿ مف المدقؽ والعميؿ 
عرض وتوضيح كؿ النقاط واألدلة واالثباتات التي تحصؿ عمييا المدقؽ أثناء ميمتو مركزا بذلؾ عمى 

ف ناحية م ، ويتوقؼ نجاح االجتماع أو المقابمة النيائية عمى التحضير الجيد ، المشاكؿ والتوصيات
 1.العرض أو عند مناقشة التوصيات

 يكشؼ مف خاللو المدقؽ عمى كؿ نقاط القوة والضعؼ مرفقة باستدالالت وبيانات. العرض: -

فيكذا يكوف  ، كؿ حسب تخصصو ومسؤوليتو ، أثناء العرض يتدخؿ جميع المشاركيف في االجتماع
 العرض حيويا واضحا وشفافا.

مرحمة حساسة والمتمثمة في قد ومناقشة توصيات ومالحظات بعد االنتياء مف العرض تأتي 
 والتي غالبا ما تكثر فييا المعارضات واالنتقادات. ، المدقؽ

 يجد نفسو أماـ حالتيف ىما: ، عندما يصادؼ المدقؽ معارضة مف طرؼ العميؿ المعارضة: -

الحالة تنتيي المعارضة  إما أف يكوف المدقؽ قادرا عمى االستدالؿ إلثبات حكمو ونتائجو وفي ىذه-
 مباشرة؛

ما أف يمتنع المدقؽ لعدـ وجود أدلة كافية أو عدـ تصنيفيا وترتيبيا لالستدالؿ بمعنى ضعؼ تحضير  - وا 
 ، رير التدقيؽاألفضؿ عدـ ذكر تمؾ المالحظة أو النقطة المنتقدة في تق فوفي ىذه الحالة م ، االجتماع

                                                           
جامعة  ، مذكرة ماجستير ، "تقارير المراجعة الخارجية في ظؿ حتمية تطبيؽ المعايير المحاسبة الدولية في الجزائر" ، مناعي حكيمة 1

 .58: ص ، 2008/2009 ، باتنة ، الحاج لخضر
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أما إذا كاف المشكؿ خطيرا فمف المستحسف إيقاؼ االجتماع وتأجيمو ريثما  ، وذلؾ لصالح الطرفيف
 يتحصؿ المدقؽ عمى األدلة الكافية قبؿ اإلدالء بالحكـ النيائي.

  إعداد تقرير التدقيق -1-2

إذ ليس مف الممكف تصور ميمة  ، فتقرير المدقؽ ىو الشكؿ النيائي والكتابي لميمة التدقيؽ  
 ر يكشؼ عف حكـ المدقؽ في وضعية المؤسسة.التدقيؽ بدوف تقري

 معايير إعداد التقرير -2

يعتبر تقرير المدقؽ الخارجي المنتج النيائي الذي يتـ مف خاللو توصيؿ نتائج عممية التدقيؽ    
حيث أف تقرير المدقؽ الخارجي يؤدي دورا أساسيا عند اتخاذ المستخدميف  ، إلى مستخدمي القوائـ المالية

 1:القرارات لذلؾ تـ تقسيـ معايير إعداد تقرير المدقؽ الخارجي إلى أربعة معايير ىي كالتالي

 إبداء الرأي عن مدى تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عميها -2-1

تقرير المدقؽ الخارجي ما إذا كانت القوائـ المالية قد تـ ينص ىذا المعيار عمى أنو يجب أف يبيف 
 إعدادىا وفقا لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا والمقبولة عموما.

ويتطمب ىذا المعيار التحقؽ ليس فقط مف مدى قبوؿ المبادئ المحاسبية ولكنو يتطمب التحقؽ مف 
 مدى قبوؿ الطرؽ تطبؽ بيا تمؾ المبادئ.

أنو عند قياـ المدقؽ بتحديد ما إذا تـ إعداد القوائـ المالية وفقا لممبادئ كذلؾ يرى البعض 
 المحاسبية فإنو يجب أف تحقؽ ىذه المبادئ ىدفيف:

وتستخدـ األساس المالئـ لتحقيؽ  ، تعمؿ عمى تحديد تأثير العمميات داخؿ المؤسسة كما حدثت فعال -
 اإليرادات بشكؿ يربط التكاليؼ باإليرادات.

راءات المتبعة لعرض الميزانية والقوائـ المالية تخمو مف التحيز وتعبر بصدؽ عف البيانات والطرؽ االج -
وتقويـ النتائج التي  ، المحاسبية لكؿ مف لو مصمحة في المؤسسة وبعد قياـ المدقؽ بتدقيؽ القوائـ المالية

                                                           
 ، "وف داخؿ المؤسسةدور المدقؽ الخارجي في تقييـ المخاطر وتحسيف نظاـ الرقابة الداخمية لعمميات المخز  "، بوبكر عميروش 1

 .21: ص ، 2010/2011 ، سطيؼ ، جامعة فرحات عباس ، رمذكرة ماجستي
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ما إذا كانت المعمومات المالية ثـ يتعيف عميو إبداء رأيو في ، توصؿ إلييا عف طريؽ األدلة المتوفرة لديو
إعدادىا وفقا لممبادئ المحاسبية المقبولة عمى أف يكوف رأيو كنتيجة شاممة أما في حالة اختالؼ المدقؽ 

أيا متحفظا أو رأيا معارضا فعمى المدقؽ أف يبدي ر  ، مع إدارة المؤسسة حوؿ تطبيؽ المبادئ المحاسبية
 ادي عمى البيانات المالية.خاصة إذا كاف ليذا التطبيؽ تأثير م

 إبداء الرأي في مدى الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عميها -2 -2

وذلؾ لضماف قابمية القوائـ  ، في تطبيؽ المبادئ المحاسبية وييدؼ ىذا المعيار إلى التنسيؽ
المالية لممقارنة عمى مدار الفترات أو السنوات المالية وبالتالي التأثيرات التي أدت إلييا ىذه القوائـ ألف 
عدـ الثبات في تطبيؽ ىذه المبادئ يؤدي إلى التداخؿ بيف عناصر االجراءات والمصاريؼ لمفترات المالية 

 ة المتوصؿ إلييا غير صحيحة.السابقة وبالتالي النتائج المالي

 االفصاح الكافي -2-3

فإنما يتضمف كذلؾ أسموب  ، ال يقصد باإلفصاح الكافي فقط نوع المعمومات في القوائـ المالية  
كذلؾ المصطمحات المستخدمة لمتعبير عف  ، عرض ىذه المعمومات وتبويبيا وتصنيفيا في القوائـ المالية

كما أف االيضاحات المرفقة بالقوائـ المالية ىامة جدا لإلفصاح عـ  ، الماليةالعناصر الموجودة في القوائـ 
كثير مف المعمومات وتعتبر جزء مف القوائـ المالية وتدخؿ ضمف مسؤولية اإلدارة حتى لو ساعد المدقؽ 

 في إعدادىا.

 وتتمثؿ أىمية الحكـ عمى مالءمة اإلفصاح في النقاط التالية:

 المصمحة العامة لمجميور؛االفصاح المالئـ يخدـ  -

 عامؿ األىمية يؤدي دورا أساسيا في عممية اإلفصاح كونو مرتبط بالمصمحة العامة؛ -

 كذلؾ أف اإلفصاح المالئـ يعبر عف محتويات القوائـ المالية بشكؿ صريح وال يحتمؿ الشؾ؛ -

 حالة تضارب المصالح؛عدـ اإلفصاح في بعض األحياف يعتبر مبررا خاصة في  -

 اإلفصاح يعود بالضرر عمى المؤسسة وال يعود بالفائدة الكافية عمى الغير. -
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ف مف معايير إعداد التقرير فغف اإلفصاح عف القوائـ ومالـ يرد في تقرير المدقؽ عكس المعيارية األولي
 المالية يعد كافيا.

 ة الرأي( إلمام تقرير المدقق بجميع القوائم المالية ) وحد -2-4

ويتضمف ىذا المعيار أف رأي المدقؽ يمـ بجميع القوائـ المالية حتى يمكف التحقؽ مف مدى   
صدؽ وصحة المركز المالي لممؤسسة ووضوح القوائـ المالية بأجمميا حتى تشمؿ الميزانية الخاصة 

كما أف ىذا المعيار ال يعني أف عمى المدقؽ إعطاء موافقة تامة أو رفض عمى كؿ القوائـ  ، بالمؤسسة
فال يقوـ برفضيا بصفة  ، ففي أغمب الحاالت التي ال يمكف لممدقؽ إعطاء موافقة تامة عمييا ، المالية
 حتمية.

أو امتناعو عف رأي فني محايد عف القوائـ المالية كوحدة واحدة  وعمى المدقؽ أف يتضمف تقريره
إبداء الرأي في الحاالت التي يتعذر فييا إبداء الرأي واالشارة إلى العناصر التي أثرت عمى عدـ إبداء 

 الرأي.

ف يذكر بالتقرير األسباب في حالة امتناعو عف إبداء الرأي أعمى المدقؽ  يجب عمى المدقؽ كذلؾ
تحديد نطاؽ عمؿ المدقؽ بطريقة تؤثر جوىريا إبداء الرأي االمتناع عف  مف وراء ذلؾ وقد تتضمف أسباب

إلى جانب السبب الثاني والمتمثؿ في  ، عمى إجراءات الفحص وعدـ إمكانية إجراء الفحص بشكؿ كاؼ
والتي تجعؿ المدقؽ يعتبر إبداء رأي  ، والتي تؤثر بشكؿ جوىري عمى القوائـ المالية ، حالة عدـ التأكد

أما السبب الثالث يتمثؿ في عدـ استقالؿ المدقؽ عف العميؿ  ، متحفظ ال يعد مناسبا بسبب عدـ الػتأكد
 والذي يؤدي إلى عدـ تمكنو مف إبداء الرأي.

 أنواع التقارير -3

ـ عمى ضرورة إبداء تؤكد الكثير مف الييئات المينية والتشريعات المحمية في مختمؼ دوؿ العال
المدقؽ لرأيو في مدى عدالة القوائـ المالية عف الموقؼ المالي وعميو تتحدد أنواع التقارير المالية في أربع 

 حاالت وىي:
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 التقرير النظيف  -3-1

يذكر المدقؽ رايو فيو دوف تحفظات أو قيود يطمؽ عميو أحيانا) التقرير  ، ىو تقرير بدوف تحفظات
 1:ويصدر المدقؽ تقريره المختصر غير المتحفظ إذا توفرت الشروط التالية ، غير المقيد(

حصوؿ المدقؽ عمى أدلة اإلثبات كافية وذات صالحية إثبات األدلة عدـ وجود مخالفات جوىرية لممبادئ 
المحاسبية المتعارؼ عمييا باإلضافة إلى إف لـ تحدث أي تغيرات محاسبية ىامة مف شأنيا أف تؤثر عمى 

 إمكانية مقارنة بيف األعواـ المالية المختمفة.

 والشكؿ التالي يوضح ىيكؿ التقرير النظيؼ 

 ىيكؿ التقرير النظيؼ: (34) الشكل رقم

 اسم

 

 

 

 

دور المدقؽ الخارجي في تقييـ المخاطر وتحسيف نظاـ الرقابة الداخمية  " ، بوبكر عميروشالمصدر: 
 ، 2010/2011 ، سطيؼ ، جامعة فرحات عباس ، رمذكرة ماجستي ، "لعمميات المخزوف داخؿ المؤسسة

 .45ص

وفقرة  فقرة النطاؽ أو العرض ، ت تمييديةلمتقرير النظيؼ ثالث فقرامف خالؿ الشكؿ يتضح أف 
 .يذكر فييا المدقؽ كؿ ما نوصؿ إليو دوف تحفظ إبداء الرأي إلى جانب التاريخ والتوقيع بالطبع

 

 

                                                           
 .103: ص ، 2009 ، األردف ، دار الراية لمنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، مراجعة الحسابات والتدقيق ، زاىرة توفيؽ سواد1

 اسم التقرير

 

 

 

 

 التوقيع                                                                                      التاريخ

التمهيديةلفقرة ا  

 فقرة النطاق

 فقرة إبداء الرأي
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  التقرير التحفظي -3-2

كونو يشير إلى بعض التحفظات يراىا المدقؽ  ، يعتبر التقرير التحفظي امتداد لمتقرير النظيؼ 
في ىذا اإلطار يشير المدقؽ إلى  ، ضرورية لموصوؿ إلى معمومات معبرة عف الوضعية الحقيقية لممؤسسة

 ىذه التحفظات بكؿ وضوح وصراحة ويحدد تأثيرىا عمى الوضعية الحقيقية.

إذ يشترط أف ال تؤثر  ، ية والمحاسبيةيرتبط التقرير النظيؼ بمدى تأثيرىا بمدى صحة المعمومات المال
 1.ىذه التحفظات إلى حد تظميؿ عمى المركز المالي الحقيقي لممؤسسة

 التقرير السالب -3-3

ويصدره المدقؽ عادة في األحواؿ التي ال تمثؿ  ، يطمؽ عمى ىذا التقرير المعارض أو العكسي
فييا القوائـ المالية نتيجة أعماؿ المشروع ومركزه المالي تمثيال عادال طبقا لممبادئ المحاسبية المقبولة 

الفقرة الثانية تعطي نطاؽ  ، عموما ويتكوف التقرير المعارض مف أربع فقرات: الفقرة األولى تمييدية
بارات ىاتيف الفقرتيف مع فقرات التقرير النظيؼ وفقرة إيضاحية تحتوي عمى اباب وتتشابو ع ، التدقيؽ

الرأي المعارض ثـ فقرة الرأي التي تنص عمى أف القائـ المالية ال تمثؿ المركز المالي لممشروع ونتيجة 
اىيف ويجب عمى المدقؽ أف يعمؿ عمى األدلة والبر  ممبادئ المحاسبية المقبولة عموما،أعمالو طبقا ل

الالزمة لتبرير الرأي المعارض وكذلؾ يجب أف ال تكوف لديو تحفظات ذات أىمية تتعمؽ بمجاؿ عممية 
  2.التدقيؽ

 عن إبداء الرأي  االمتناع -3-4

ىناؾ ظروؼ ال يستطيع المدقؽ أف يبدي رأيا نظيفا مف أي تحفظات وكذلؾ ال يستطيع أف   
يعطي رأيا معاكسا وأيضا ال يستطيع أف يعطي رأيا معاكسا وأيضا ال يستطيع أف يعطي رأيا متحفظا ومف 
ـ أمثمة تمؾ الظروؼ أف إدارة المنشأة قد وضعت قيودا عمى عمؿ المدقؽ بحيث ال تمكنو مف القيا

كأف تمنعو مف حضور عممية الجرد ىنا يجد المدقؽ نفسو مضطرا بإجراءات التدقيؽ المتعارؼ عمييا 

                                                           
 .56: ص ، 2003 ، ديواف المطبوعات الجامعية ، المراجعة وتدقيق الحسابات ، مسعود صديقي ، محمود التيامي طواىر 1
 ، الطبعة األولى ، مراجعة الحسابات المتقدمة "اإلطار النظري واإلجراءات العممية ، حسيف يوسؼ القاضي ، حسيف أحمد دحدوح  2

 .133: ص ، 2009 ، عماف ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، وؿالجزء األ
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لالمتناع عف إعطاء الرأي وعمى المدقؽ أف يبيف في فقرة مستقمة مف تقريره األسباب التي أدت إلى 
 1.امتناعو عف إبداء رأيو

 النظيؼوالشكؿ التالي يوضح ىيكؿ تقرير المدقؽ بخالؼ التقرير 

 ىيكؿ التقرير النمطي بخالؼ التقرير النظيؼ: (35)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

دور المدقؽ الخارجي في تقييـ المخاطر وتحسيف نظاـ الرقابة " ، بوبكر عميروشالمصدر:  
 ، سطيؼ ، جامعة فرحات عباس ، رمذكرة ماجستي ، "الداخمية لعمميات المخزوف داخؿ المؤسسة

 .47ص ، 2010/2011

أعاله يبدو أف تقرير االمتناع عف إبداء الرأي يتشابو إلى حد ما والتقرير مف خالؿ الشكؿ   
أما عف فقرة النطاؽ تحذؼ في ىذه الحالة  ، التاريخ والتوقيع ، النظيؼ وذلؾ مف خالؿ الفقرة التمييدية

 وذكر أسباب االمتناع طبعا.

 المطمب الثالث: جودة تقارير التدقيق الخارجي

الخارجي حمقة الوصؿ بينو وبيف األطراؼ التي تـ التدقيؽ ألجميا ومف يعتبر تقرير المدقؽ   
ومف  ، الطبيعي أف يفترض المدقؽ الخارجي وىو بصدد إعداد تقريره أف قارئ التقرير عمى دراية بالمنشأة

                                                           
 .83: ص ، 2010 ، عماف ، دار البداية ناشروف وموزعوف ، الطبعة األولى ، عمم تدقيق الحسابات ، زىير الحدرب 1

 اسم التقرير

 

 

 

 

 التوقيع                                                                                            التاريخ

 فقرة النطاق تحذف في حالة االمتناع عن إبداء الرأي

 الفقرة التمهيدية

 فقرة النطاق

 أسباب االمتناع عن إبداء الرأي
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 ، الطبيعي كذلؾ أف تكوف جميع العبارات الواردة في التقرير حقيقية ومدعمة بأوراؽ التدقيؽ التي يحتفظ بيا
 ومعروضة بطريقة تمنع أي تحريؼ غير مقصود.

 1:ويمكف إيجاز خصائص لتحقيؽ جودة التقرير كاآلتي 

: يجب أف ال يكوف التقرير مطوال أكثر مف الالـز وأف ال يكوف ىناؾ جمؿ أو كممات غير اإليجاز -
 مترابطة وكذلؾ ال يتضمف التفاصيؿ الكثيرة والتي تفقده التركيز؛

أف ال يكوف ىناؾ أي غموض في محتويات التقرير حتى يتـ توصيؿ البيانات بشكؿ : يجب الوضوح -
 واضح؛

: يجب أف تكوف المعمومات الواردة في التقرير ذات أىمية لمطرؼ المستفيد وأف يتـ االبتعاد عف األهمية -
 ؛مف الممكف أف ال تكوف ذات أىمية الجمؿ التي

لواردة في التقرير دقيقة حتى يتسنى لألطراؼ المعنية : يجب أف تكوف المعمومات االصحة والدقة -
 االستفادة مف تمؾ المعمومات؛

: يجب أف تكوف الجمؿ في التقرير مترابطة وأف تشجع الشخص القارئ لمتقرير عمى إكماؿ الترابط -
 التقرير دوف تشتت في األفكار الواردة فيو؛

وأف يوضح  ، تقريره ألي طرؼ مف األطراؼ يجب أف ال يكوف المدقؽ متحيزا في :الصدق واألمانة -
 النتائج في التقرير بكؿ صدؽ وأمانة.

 

 

 

 

 
                                                           

 .123: ص ، مرجع سبؽ ذكره ، فالح المطارنةغساف  1
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 خصائص التقرير الجيد :(36)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 الجيدلتحميؿ السابؽ لخصائص التقرير اعمى بناء المصدر: 

والمتمثمة في اإليجاز  الخصائص الالزمة العمؿ بيا في التقرير يتـ توضيحالشكؿ مف خالؿ 
الوضوح بحيث يجب أف تكوف المعمومات أو البيانات  ، بمعنى عدـ اإلكثار مف التفاصيؿ حد الممؿ

بحيث يكوف ما جاء بالتقرير متماشيا ورغبات  الصدؽ ، الدقة ، الصحة ، المتوصؿ إلييا واضحة لمقارئ
 األطراؼ المستفيدة.  

 المبحث الثالث: تحقق جودة التدقيق الخارجي

والتي سعت الكثير  يتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى العوامؿ المؤثرة عمى جودة التدقيؽ الخارجي
 وكذا رقابة الجودة عمى أعماؿ التدقيؽ الخارجي. مف الدراسات لتحديدىا

 المطمب األول: العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الخارجي 

( vanstraelenتمت دراسة العوامؿ المؤثرة عمى جودة التدقيؽ الخارجي مف طرؼ فانستريمف )
 1وتوصؿ في دراستو إلى أف ىذه العوامؿ ىي االحتفاظ بالعميؿ،  حجـ المكتب وأتعاب التدقيؽ.

 
                                                           

 الحسابات "دراسة ميدانية مف وجية نظر مدققي الحسابات الخارجييف فيالعوامؿ المؤثرة عمى تدقيؽ  "، محمد ابراىيـ النوايسة 1
 .393: ص ، 2006 ، 3العدد ، 2المجمد ، المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ، األردف"

 جودة التقرير

 

لصحة والدقةا  

بطالترا  

واالمانةالصدق   

يجازاال  

 الوضوح

 االىمية
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 عمى جودة التدقيق الخارجي والمرتبطة بمكتب التدقيق العوامل المؤثرة  -1

 فيما يمي:المرتبطة بمكتب التدقيؽ المؤثرة عمى جودة التدقيؽ الخارجي و العوامؿ  تتجمى 

 : التدقيق مكتبحجم  -1-1

 ، يعتبر حجـ مكتب التدقيؽ أحد الخصائص التي يتـ عمى أساسيا التمييز بيف مكاتب التدقيؽ
 ومكاتب التدقيؽ الكبيرة. ، ومكاتب التدقيؽ المتوسطة ، فيناؾ مكاتب التدقيؽ الصغيرة

في التمييز بيف مكاتب التدقيؽ منيا عمى سبيؿ المثاؿ: وىناؾ العديد مف المعايير المستخدمة 
ة وبالرغـ مف أىمي ، وسمعة مكتب التدقيؽ ، وعدد العمالء ، عدد الشركاء أو عدد العامميف بالمكتب

استخداـ المعايير السابقة لمتمييز بيف مكاتب التدقيؽ الصفيرة والكبيرة فإف لكؿ نوع مف ىذه المكاتب 
 1:صفات أساسية يتميز بيا كما ىو موضح في الجدوؿ اآلتي

 الصفات المميزة لمكاتب التدقيؽ: (35)جدول رقم

 الصفات المميزة لممكاتب الصغيرة الصفات المميزة لممكاتب الكبيرة
التوظيؼ كأف يكوف لدى  تتوافر لدييا كافة فئات

المكتب عدد معيف مف الشركاء أو المدققيف 
 الحاصميف عمى شيادة محاسب قانوني والمدققيف.

 قد ال تؤثر فييا كافة فئات التوظيؼ

يتوافر لدييا عدد كبير مف المدققيف وفي كافة 
 التخصصات 

 قد يكوف بالمكتب عدد محدود مف المدققيف

 ممارستيا لنشاطيا يكوف في حدود المدينة نفسيا يكوف ليا فروع داخؿ الدولة وقد  اتساع نشاطيا
 قمة العمالء وبالتالي قمة اإليرادات  وبالتالي ضخامة اإليرادات كثرة عدد العمالء

الفنية يقسـ المكتب داخميا إلى عدد مف األقساـ 
 مع امتالؾ الخبرات النادرة المتخصصة

سـ المكتب داخميا إلى العديد مف األقساـ قد ال يق
 وقد ال يمتمؾ خبرات نادرة ، الفنية

العوامؿ المؤثرة عمى جودة المراجعة الخارجية في الجميورية " ، عبد السالـ سميماف قاسـ األىدؿ المصدر:
 .9: ص ، 2008 ، اليمف ، جامعة الحديدة ، مذكرة ماجستير ، "اليمنية

                                                           
 .9: ص ، مرجع سبؽ ذكره ، عبد السالـ سميماف األىدؿ 1



الخارجيجودة التدقيق الفصل الثاني:   
 

 
56 

بعد عدة دراسات عف جودة الخدمة المقدمة مف طرؼ المكاتب الصغيرة أو الكبيرة توصمت لجنة 
إلى نتيجة وىي نشر كتيب يوضح ضرورة اختيار مكاتب التدقيؽ عمى أساس القدرة  (Derieuxدوريو)

 عمى الخدمة وليس عمى أساس الحجـ.

 السمعة أو الشهرة الحسنة لمكتب التدقيق -1-2

وجود عالقة طردية بيف مقدار سمعة المكتب الجيدة  2009 ، والعنقري أثبتت دراسة  الجدعاني
وجود عالقة ايجابية بيف سمعة  2010 ، كما بينت دراسة جبراف ، لمتدقيؽومستوى جودة األداء الميني 

حيث أف مكتب التدقيؽ ذو السمعة الجيدة يحرص  ، األداء الميني لمتدقيؽ الجيدة ومستوى جودة المكتب
 1.عمى توظيؼ مدققيف ذوي كفاءة عالية ليعزز ويحافظ عمى مكانتو بيف مكاتب التدقيؽ

 عدم وجود دعاوي قضائية مرفوعة عمى مكتب التدقيق  -1-3

لقد زادت عدد القضايا المرفوعة  أماـ المحاكـ ضد مدققي الحسابات خالؿ العقديف الماضييف مف 
بسبب ما أصابيـ مف أضرار مادية بسبب إىماؿ مدققيف الحسابات وتقصيرىـ في أداء القرف العشريف 
لخدمات التي وحيث أف أىمية مينة تدقيؽ الحسابات ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية ا ، واجباتيـ المينية

لذا يجب عمى مدققي الحسابات االلتزاـ بتطبيؽ  ، تقدميا لمعمالء وكافة المستفيديف مف خدمات التدقيؽ
ومراعاة القوانيف واألنظمة عند القياـ بفحص  ، وقواعد السموؾ الميني ، المعايير المينية لتدقيؽ الحسابات

 ي القضائية نذكر منيا:كما أشار الكاتب إلى أسباب الدعاو  ، القوائـ المالية

تعرض الشركات لإلفالس خالؿ فترات الكساد االقتصادي وزيادة عمميات االندماج بيف الشركات 
 لالستفادة مف ثغرات المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.

عمى معتقدات الغير بشأف جودة الخدمات التي ومما الشؾ فيو أف الدعاوي القضائية ليا تأثير 
ولكف لرؤية تأثير  ، حيث يمكف اعتبار عدد الدعوى مقياس عكسي لجودة التدقيؽ ، التدقيؽيقدميا مكتب 

ىذا العامؿ البد مف معرفة ومالحظة ىذه الدعاوي مف قبؿ األطراؼ ذات العالقة بالقوائـ المالية محؿ 
 2.التدقيؽ

                                                           
 .49: ص ، ذكره بؽمرجع س ، مرشد عيد المصدر1
 .50: ص ، ذكره بؽمرجع س ، مرشد عيد المصدر2
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 أتعاب التدقيق -1-4

لممدقؽ ولمعميؿ وذلؾ ألف كؿ طرؼ يريد أف كبيرة يعد تحديد أتعاب التدقيؽ مسألة ذات أىمية   
غير أنو ال توجد طريقة عممية  ، المدفوعة لممدقؽ تتعادؿ قيمة الخدمات المقدمة لمعميؿ مع قيمة األتعاب

ويحقؽ  ، بما يحقؽ لممدقؽ أتعابا معقولة مقابؿ الخدمات التي يقدميا ، لتحديد األتعاب بشكؿ عادؿ
كما أف البحث عف معايير لتحديد  ،مف خدمات لقاء ما تحممو مف أتعابلمعميؿ في نفس الوقت ما يطمبو 

األتعاب يعد مف أىـ المشكالت التي يتعرض ليا المدقؽ وذلؾ الختالؼ الظروؼ المحيطة بكؿ حالة مف 
وذلؾ  ، وتزداد صعوبة تحديد أتعاب عممية التدقيؽ في بداية التعاقد بيف المدقؽ والعميؿ،  حاالت التدقيؽ

ومدى  ، وحجـ عمميات التدقيؽ الخاصة بيا ، والظروؼ ، عدـ معرفة المدقؽ بطبيعة المؤسسة بسبب
ونظرا ألىمية ىذا العامؿ فقد تناولت ، والوقت والجيد المطموب أدائو ، إجراءات التدقيؽ الواجب أدائيا

فبعض  ، ربةى نتائج متضاوتوصمت تمؾ الدراسات إل ، العديد مف الدراسات أثره عمى جودة التدقيؽ
في حيف توصؿ  ، التدقيؽوضحت إلى أف ىناؾ عالقة طردية بيف جودة التدقيؽ وأتعاب عممية الدراسات أ

 1.البعض اآلخر إلى وجود عالقة عكسية

أيضا يمكف التساؤؿ حوؿ مدى حرص الشركات عمى تغيير المدقؽ الخارجي واستبدالو بمدقؽ 
فينا  ، قد يؤثر عمى موضوعية واستقالؿ المدقؽ الخارجي آخر يقدـ نفس الخدمات ولكف بأتعاب أقؿ مما

 2.تكمف أىمية ىذا األمر لدراسة أثر عامؿ األتعاب عمى جودة عممية التدقيؽ

 الحتفاظ بالعميل وقبول الجددا -1-5

كما يجب إعادة تقييـ العمالء  ، يجب أف يقوـ كؿ مكتب تدقيؽ بتقييـ كؿ عميؿ قبا التعاقد معو
خصوصا مع تزايد  ، وذلؾ بيدؼ تقميؿ فرص االرتباط بعمالء غير أمناء إلى أقؿ حد ممكف ، القدامى

 توقعات مستخدمي القوائـ المالية عف مسؤولية المدقؽ عف اكتشاؼ الغش واالحتياؿ في القوائـ المالية.

ميؿ وترجع أىمية ىذا العامؿ مف أف مكاتب التدقيؽ الست الكبار تعتبر وضع إجراءات لقبوؿ الع
وأف ىذه المكاتب ال ترغب في  ، أو االستمرار مع العميؿ القديـ حجر األساس لنظاـ رقابة الجودة الجديد

                                                           
 23 :ص ، مرجع سابؽ ، عبد السالـ سميماف قاسـ األىدؿ 1
مدى تأثير التغيير االلزامي لممراجع الخارجي في تحسيف جودة عممية المراجعة وتعزيز موضوعيتو " ، آية جار اهلل نعماف الخزندار 2

 .45:ص ، 2008 ، فمسطيف ، غزة ، الجامعة االسالمية ، رسالة ماجستير ، "واستقالليتو
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وأنو عمى الرغـ مف أف ىذه المكاتب  ، االرتباط بعميؿ يتمتع بمخاطر عالية تخوفا مف التعرض لممقاضاة
 1.الكافي متأكدة  مف ثقتيا في جودة خدماتيا إال أف ذلؾ ال يوفر ليا الدفاع

 المؤثرة عمى جودة التدقيق الخارجي والمرتبطة بأعضاء فريق التدقيقالعوامل  -2
 2:ما يميتتمثؿ ىذه العوامؿ في

 مدقق الحسابات استقالل -2-1
وأف استقاللو مف أىـ ما  ، ترجع أىمية استقالؿ مدقؽ الحسابات لكونو أحد أىـ معايير التدقيؽ

القوؿ ييتـ بو مستخدمي القوائـ المالية إلضفاء الثقة عمى معمومات تمؾ القوائـ المالية وذلؾ فإنو يمكف 
بأف استقالؿ مدقؽ الحسابات يمثؿ حجر الزاوية لمينة التدقيؽ وأىـ المعايير العامة أو الشخصية لمعايير 

 التدقيؽ.
 درجة خبرة مدقق الحسابات -2-2

تعتبر خبرة مدقؽ الحسابات مف القضايا التي زاد االىتماـ بيا في اآلونة األخيرة وذلؾ كنتيجة 
الرتفاع حاالت فشؿ عممية التدقيؽ الناتجة عف عدـ اكتشاؼ الغش في القوائـ المالية وذلؾ بسبب قياـ 

لية أداء مدقؽ الحسابات مدققيف حديثي الخبرة بأعماؿ التدقيؽ حيث تمثؿ الخبرة عامال ىاما لمكفاءة وفعا
 يسير جنبا عمى جنب مع التأىيؿ العممي.

 مدى متابعة المدققين العاممين بمكتب التدقيق -2-3

تعتبر متابعة عمؿ المساعديف أو أعضاء فريؽ العمؿ واالشراؼ عميو مف أىـ العوامؿ المؤثرة 
شراؼ نجد أنيا تتضمف إصدار وبتحميؿ طبيعة عممية المتابعة واال ، عممية التدقيؽعمى كفاءة أداء 

 ، تدقيؽ ما تـ أداؤه مف مياـ ، التعرؼ عمى المشاكؿ اليامة التي تعترض اإلنجاز ، المعمومات لممساعديف
ويجب أف تتـ المتابعة في توقيت مالئـ ال  ، وحسـ أي اختالؼ في وجيات النظر بيف أعضاء الفريؽ

ف خطوة إلى أخرى مترتبة عمييا دوف تدقيؽ الخطوة يؤدي إلى إرباؾ األداء وال يؤدي إلى االنتقاؿ م
 األولى مما قد يترتب عميو احتماؿ إعادة عممية التدقيؽ أو بعض خطواتيا.

 
                                                           

 .19: ص ، مرجع سبؽ ذكره ، عبد السالـ سميماف قاسـ األىدؿ 1
 أثر مخاطر استخداـ تكنولوجيا المعمومات في المنشآت الخاضعة لمتدقيؽ عمى جودة عمؿ المدقؽ" ، رائدة إبراىيـ أبو عطيوي 2

 .55-54 :ص ص ، 2012 ، غزة ، الجامعة االسالمية ، رسالة ماجستير ، "الخارجي
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  مدى كفاءة أداء العمل الميداني -2-4

تتأثر عممية نتائج التدقيؽ جوىريا بكفاءة المدققيف عند أدائيـ لمعمؿ الميداني وترتبط كفاءة   
ارتباطا وثيقا بمدى بذؿ مدقؽ الحسابات لمعناية المينية الكفاية والمالئمة ومدى التزامو العمؿ الميداني 
 ، وىذا يعني وفاء مدقؽ الحسابات بمسؤولياتو القانونية والمينية والشخصية  ، الميداني بمعايير العمؿ

وما يتضمنو ذلؾ مف   ، ثير الجوىري عمى القوائـ الماليةاكتشاؼ لألخطاء ذات التأ والتي يترتب عمييا
 ، وتقدير الخطر عند تخطيط الفحص ، نظـ الرقابة بالمنشأة الخاضعة لمتدقيؽ تحقؽ مف كفاءة تشغيؿ

 ألدلة الكافية والمالئمة إلبداء رأيو في القوائـ المالية.وتجميع ا

 العىامل المؤثرة على جىدة التذقيق الخارجي والمرتبطت بعمليت التذقيق -3

  ، دساسح ٚفحص ٔظاَ اٌشلاتح اٌذاخ١ٍح ، ٘زا إٌٛع ِٓ اٌؼٛاًِ ػٍٝ ذخط١ػ أػّاي اٌرذل١ك ٠حرٛٞ          

 فصاذ.تاإلظافح إٌٝ اٌرمش٠ش ٚاال ، إلثثاخوفا٠ح أدٌح ا

 تخطيط أعمال التذقيق 3-1

 ألٔٙا ذساػذ ػٍٝ ذحذ٠ذ األ٘ذاف  ، ٠دة ػٍٝ ِحافع اٌحساتاخ أْ ٠عغ خطح أثٕاء اٌم١اَ تٛاخثاذٗ

 اإلِىا١ٔاخ اٌّاد٠ح ٚاٌثشش٠ح اٌّراحح ٚوزا اٌٛلد ٚذأخز تؼ١ٓ االػرثاس  ، ِٓ ػ١ٍّح اٌرذل١كاٌّرٛخاج 

 ٠ٚؼرثش اٌرخط١ػ ظشٚس٠ا ٌعّاْ ذٕف١ز اٌّّٙح تفؼا١ٌح ٚوفاءج ٚذخف١ط   ، اٌّسرغشق ٌرٕف١ز اٌّّٙح

 ِمثٛي.اٌّخاغش إٌٝ ِسرٜٛ 

 ISA 300 (Internationalٔص اٌّؼ١اس اٌذٌٟٚ ٌٍرذل١ك  ، ٔظشا األ١ّ٘ح ذخط١ػ أػّاي اٌرذل١ك
Standards on Auditing )  ٌٍّحاسث١ٓ اٌذٌٟٚ اٌصادس ِٓ االذحاد(international Federation 

Of Accountants) IFAC :ٌٟػٍٝ أْ ذرُ خطٛاخ اٌرذل١ك ػٍٝ إٌحٛ اٌرا 

 ذط٠ٛش اإلخاتاخ  ، ِسرٜٛ اٌمٛائُ اٌّا١ٌحاٌدٛ٘ش٠ح ػٍٝ ذم١١ُ ِخاغش اٌّخاٌفاخ  ، ذد١ّغ اٌّؼٍِٛاخ

.اسد اٌثشش٠حٛٚٚظغ خطح ٌٍّاٌشاٍِح 
1

 

 دراسة وفحص نظام الرقابة الداخمية  -3-2
 تتكوف دراسة وفحص نظاـ الرقابة الداخمية في:

                                                           
 .1ص:  ، 2002 ، العراؽ ، "6دليؿ التدقيؽ رقـ " ، تخطيط عممية التدقيؽ واإلشراؼ عمييا 1
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 الرقابة الداخميةتعريف نظام  -3-2-1
عمى أنيا  AICPAالقانونييفلممحاسبيف عرفتيا لجنة طرائؽ التدقيؽ المنبثقة عف المعيد األمريكي 

بيدؼ حماية أصوليا  ، المؤسسةفي تتمثؿ في تمؾ الخطة التنظيمية واألساليب المتبعة مف قبؿ اإلدارة 

وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد مف دقتيا ومدى إمكانية االعتماد عمييا وزيادة الكفاية 

 1.الموضوعةدارية اإل بالسياساتاالنتاجية وتشجيع العامميف عمى التمسؾ 

 خطوات فحص وتقييم نظام الرقابة الداخمية -3-2-2
وعميو أف  ، في ىذه الخطوة يعتمد المدقؽ خالليا عمى المفيـو الواسع لمتدقيؽ وأىدافو الحديثة

حيث يمكف مف زيادة الثقة في التقارير وتوفير المعمومات المالئمة  ، يتأكد مف وجود نظاـ قوي لمرقابة
 2:إف فحص وتقييـ إجراءات نظاـ الرقابة الداخمية ألية مؤسسة يتضمف خطوات وىي ، لمتخذي القرارات

 جمع الحقائؽ والمعمومات عف النظاـ:  تيدؼ ىذه الخطوة إلى تكويف نظرة عامة وشاممة عف الرقابة  -

  بينيا: االستبياف. وتتعدد مصادر الحصوؿ عمى ىذه الحقائؽ ومف ، تياالداخمية وأنظم 

 كما  ، اختبارات الوجود: في ىذه المرحمة عمى المدقؽ أف يتأكد مف أف ما تـ وصفو يتطابؽ مع الواقع -

 باختبارات الوجود.يتأكد مف صحة إجراءات نظاـ الرقابة الداخمية الموصوفة وأنو لـ يتـ تغييرىا وتسما 

التقييـ األولي لمرقابة الداخمية: يستعمؿ المدقؽ في ىذه المرحمة استبيانات الرقابة الداخمية معتمدا في  -
 ذلؾ 

 واالجابة  ، حيث االجابة بػ "نعـ" تدؿ عمى نقاط القوة ، عمى أسئمة مغمقة أي أف االجابة تكوف بنعـ أو ال 

 بػ "ال" تدؿ عمى نقاط الضعؼ.

 يتأكد المدقؽ مف خالؿ ىذا النوع مف االختبارات مف أف نقاط القوة المتوصؿ اختبارات االستمرارية: -

 إلييا في التقييـ األولي نقاط قوة فعال أي مطبقة في الواقع وبصفة دائمة ومستمرة وال تحمؿ خمال.
                                                           

جامعة  ، مذكرة ماجستير ، "تقييـ دور المراجع الداخمي في تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية في المؤسسات االقتصادية "، برابح بالؿ 1
 .5: ص ، 2015-2014 ، بومرداس ، أمحمد بوقرة

، 1وتونس والمممكة المغربية "، مذكرة دكتوراه، جامعة سطيؼ  عمر شريقي، "التنظيـ الميني لممراجعة دراسة مقارنة بيف الجزائر 
.91ص:  ، 2013سطيؼ،  2  
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ستمرارية يتمكف مف الوقوؼ التقييـ النيائي لنظاـ الرقابة الداخمية: باعتماد المدقؽ عمى اختبارات اال -
 عمى

 ظافح إٌٝ ٔماغ ٘زا تاإل ، ػٕذ اورشاف سٛء ذطث١ك أٚ ػذَ ذطث١ك ٌٕماغ اٌمٛج ، ظؼف إٌظاَ ٚسٛء س١شٖ

 تاالػرّاد ػٍٝ إٌرائح اٌّرحصً ػ١ٍٙا ٠مذَ حٛصٍح فٟ  ، اٌعؼف اٌرٟ ذٛصً إ١ٌٙا فٟ اٌرم١١ُ األٌٟٚ

 شاٍِح ِث١ٕا آثاس رٌه ػٍٝ اٌّؼٍِٛاخ اٌّا١ٌح ِغ ذمذ٠ُ الرشاحاخ لصذ ذحس١ٓ االخشاءاخ ذّثً ٘زٖ ٚث١مح 

  .فٟ اٌؼادج ذمش٠شا ٠مذِٗ اٌّذلك ٌإلداسجاٌٛث١مح 

 كفاية أدلة اإلثبات -3-2-3

الحصوؿ عمى أدلة إثبات كافية ومناسبة  ، مف بيف متطمبات تصميـ وتنفيذ اجراءات التدقيؽ
وفقا لممعيار الدولي لمتدقيؽ  واستخالص استنتاجات معقولة يتـ عمى أساسيا تدعيـ رأي محافظ الحسابات

(ISA 500 ) يجب عمى محافظ الحسابات ضماف مالئمة وموثوقية المعمومات  ، 33و 26في فقرتيو
الفقرة   ISA 500ختبار األكثر فعالية لجمع األدلة )ر االويجب مراعاة عناص ، يستخدميا كدليؿالتي 
52.) 

 ح١ث ذدّغ ٘زٖ األدٌح  ، ذؼرثش أدٌح اٌرذل١ك حاخح ٍِحح ٌذػُ ذمش٠ش ِحافع اٌحساتاخ ٚصذق سأ٠ٗ

 تاإلظافح إٌٝ ِؼٍِٛاخ ِٓ ِصادس أخشٜ داخً ٚخاسج  ، ػ١ٍّاخ ذذل١ك اٌحساتاخ اٌساتمحِٓ خالي 

 إر وٍّا ذحصً ِحافع اٌحساتاخ ػٍٝ  اٌّحاسث١ح أُ٘ ِصذس ٌدّغ األدٌحٚذؼرثش اٌسدالخ  ، اٌّؤسسح

 تح١ث أْ حدُ ISA 200اٌرذل١ك  وٍّا حصً ػٍٝ ظّأاخ ٌرم١ًٍ حدُ ِخاغش ، أدٌح واف١ح ِٕٚاسثح

 األخطاس وأد ٕ٘ان حاخح ٚوٍّا صاد حدُ  ، حدُ األدٌح اٌّطٍٛتح ٠رٛلف ػٍٝ ذم١١ُ ٌّخاغش األخطاء 

 ذؼٛض خٛدذٙا ِٚٛثٛل١رٙارٌه أْ وثشج األدٌح ال  ، أدٌح أوثش ِغ ظشٚسج خٛدج ٘زٖ األدٌحِاسح إٌٝ خّغ  

 (ISA 500  4اٌفمشج).1
 

 

 

 

                                                           
 ، مذكرة ماجستير ، "مدى مساىمة عوامؿ جودة األداء الميني لمحافظي الحسابات في ضبط مخاطر المراجعة" ، خيراني العيد 1

 .31: ص ، 2013 ، ورقمة ، جامعة قاصدي مرباح
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 التقرير واالفصاح -3-2-4

تـ إثارة تساؤالت ىامة حوؿ مصداقية تقرير محافظ الحسابات وخاصة بعد انييار بعض الشركات 
خٛدج األداء ٌّحافع العالمية وتوجيو أصابع االتياـ واالنتقاد إلى مينة التدقيؽ مما انعكس سمبا عمى 

معنى ومفيـو مف  فيجب أف يكوف ذو ، حوصمة عممية التدقيؽ يمثؿ تقرير محافظ الحساباتف ، الحسابات
 1.قبؿ الميتميف بو

 

 العوامل المؤثرة عمى جودة التدقيق الخارجي والمرتبطة بالمؤسسة محل التدقيق -4

 

 ذرّثً اٌؼٛاًِ اٌّؤثشج اٌّشذثطح تاٌّؤسسح ِحً اٌرذل١ك ف١ّا ٠ٍٟ:

 

 حجم المؤسسة ومركزها المالي -4-1

 

العالقة بيف حجـ الشركة محؿ التدقيؽ وجودة قد حاولت العديد مف الدراسات التوصؿ إلى نوع   
ف( لكف ىذه الدراسات العاممو واستخدمت العديد مف المؤشرات لقياس حجـ الشركة ) مثال عدد  ، التدقيؽ

بعض الدراسات أف ىناؾ عالقة سمبية بيف حجـ الشركة حيث أوضحت  ، توصمت إلى نتائج متناقضة
 & Girouxدونالد و غيرو  ) فعمى سبيؿ المثاؿ أشارت دراسة ، ؽمحؿ التدقيؽ وجودة التدقي

Donald) إلى أف كبر حجـ المؤسسة وقوة مركزىا المالي قد تجعؿ العميؿ يمارس بعض الضغوط عمى
لكف المينة  ، النتياؾ المعايير المينية وقد يصؿ مستوى الضغط إلى حد التيديد بتغيير المدقؽالمدقؽ 

 ، فاع نذكر منيا: الفحص الرسمي لنتائج وأوراؽ التدقيؽ بواسطة طرؼ ثالثأوجدا نقاط الدومحيطيا 
العقوبات المينية الناتجة عف عدـ االلتزاـ  ، اشتراؾ أكثر مف مكتب تدقيؽ في عممية تدقيؽ واحدة احتماؿ

 المينية. بالمعايير
 تغيير محافظ الحسابات -4-2
 

قاـ بتطبيؽ تغيير المدقؽ الخارجي طواعية األمريكية أوؿ مف ( DU Pont) ديبوف تعتبر شركة
 حيث كانت تغير مدققييا وذلؾ إقناعا منيا أنو يعكس باإليجاب عمى أدائيـ. ، بدوف إلزاـ

مف قبؿ ىيئة بورصة األوراؽ المالية  1939الشركات بتغيير مدققييا سنة  بالزاـظير أوؿ اقتراح 
( سنة    Mckesson &Robbins)ماكسوف روبيف و التالعبات التي حدثت في حسابات شركة بسبب 

                                                           
 .32: ص ، السابؽ نفس المرجعخيراني العيد،  1
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حيث فشؿ فييا مكتب التدقيؽ في الكشؼ  ، أكبر الفضائح في القرف العشريف   واعتبرت مف  ، 1930
ومف بيف الحجج الرئيسية  ، مف االختالسات في المخزونات وتحريؼ المستحقات مميوف دوالر 19عف 
 االستقاللية في األداء.محافظ الحسابات ىي  لتغيير

 ىناؾ توجو لفكرة عدـ التغير اإللزامي لمحافظ الحسابات وعدـ االعتماد عمى الحموؿ الجذرية في 

 ٠ٚشْٚ أْ لأْٛ اٌزٞ صذس تاٌٛال٠اخ اٌّرحذج األِش٠ى١ح أذٝ  ، ِحافع اٌحساتاخػٍٝ اسرمالي اٌحفاظ 

 ٚذرّثً فٟ أْ ٠مذَ ذمش٠شٖ ٌٍدٕح اٌرذل١ك تذي  ، ٌٍحفاظ ػٍٝ اسرمالي ِحافع اٌحساتاخ ِثٍٝ تحٍٛي 

 

اٌحذ ِٓ ػ١ٍّاخ ذمذ٠ُ االسرشاسج. ظافح إٌٝتاإل ، اإلداسج
1 

 هيكل الرقابة الداخمية -4-3

زاد مف المياـ  مما ، وتنوع وتعقد العمميات داخمياإف كبر حجـ المشروعات أدى إلى تعدد  
ولتحقيؽ اإلدارة ألىدافيا كاف البد ليا مف االستعانة بنظـ رقابة  ، الممقاة عمى عاتؽ إدارة تمؾ المشروعات

 ، وتعد مناقشة ىيكؿ الرقابة الداخمية أمر لو أىمية خاصة بالنسبة لعممية التدقيؽ ، داخمية موثوؽ بيا
بأف الشركات بأف تمـز ىيئة سوؽ األوراؽ المالية جميع  (Thread Way) تريدواي وليذا فقد أوصت لجنة

 تنبثؽ عفوأف يتـ تشكيؿ لجنة  ، في تقاريرىا إلى مسؤولياتيا وتقييميا لييكؿ الرقابة الداخميةتشير 
 مرجعيالمنظمات المينية ميمتيا تحقيؽ التكامؿ بيف المفاىيـ المختمفة لمرقابة الداخمية مف أجؿ توفير 

  (COSO)كوزو وفي ضوء توصيات ىذه المجنة تـ تشكيؿ لجنة باسـ  ومقبوؿ مينيا ، محدد
 (committee of sponsoring organization the thread way commission)

2
. 

 العوامؿ المؤثرة عمى جودة التدقيؽ الخارجي: (36)الجدول رقم

                                                           
 .33ص:  ، مرجع سبؽ ذكره ، خيراني العيد 1
. 36ص:  ، مرجع سبؽ ذكره ، عبد السالـ سميماف قاسـ األىدؿ  2

  

 

 

 

 اٌّحرٜٛ

 

 اٌؼٛاِــــــــً اٌّـــــــؤثشج ػٍٝ خٛدج اٌــــرذل١ك اٌخـــــاسخٟ ٚاٌّشذثطح تـــــ

أػعاء فش٠ك  ِىرة اٌرذل١ك

 اٌرذل١ك

اٌّؤسسح ِحً  ػ١ٍّح اٌرذل١ك 

 اٌرذل١ك

ذخط١ػ أػّاي  اسرمال١ٌح اٌّذلك حدُ اٌّىرة

 اٌرذل١ك

حدُ اٌّؤسسح 

 ِٚشوض٘ا اٌّاٌٟ

دساسح ٚفحص  خثشج اٌّذلك اٌسّؼح

ٔظاَ اٌشلاتح 

 اٌذاخ١ٍح

١٘ىً اٌشلاتح 

 اٌذاخ١ٍح

  -ِذٜ ِراتؼح  دػاٚٞ لعائ١ح
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 لمعوامؿ المؤثرة عمى جودة التدقيؽ الخارجي بناء عمى التحميؿ السابؽالمصدر: 
 المطمب الثاني: رقابة الجودة عمى أعمال التدقيق الخارجي

 االسشاداخ ٚاٌّؼا١٠ش  ، ػٕاصش٘ا ، أ١ّ٘رٙا ، ٠رُ ػشض ِفَٙٛ سلاتح اٌدٛدج ػٍٝ أػّاي اٌرذل١ك

 اٌصادسج ِٓ ِخرٍف اٌدٙاخ ا١ٌّٕٙح. ا١ٌّٕٙح 

 الخارجي على أعمال التذقيق رقابت الجىدةمفهىم  -1

 ٌٍرأوذ ِٓ ذؼشف سلاتح اٌدٛدج تأٔٙا إخشاءاخ ٚس١اساخ ِٛظٛػح ِٓ لثً ِؤسسح اٌرذل١ك ٔفسٙا 

 ٌٚٙزااإلخشاءاخ لذ غثمد ألخً اٌٛصٛي ٌّسرٜٛ اٌحذ األدٔٝ أال ٚ٘ٛ ذطث١ك اٌّؼا١٠ش ا١ٌّٕٙح ٘زٖ أْ 

 اٌدّؼ١اخ ا١ٌّٕٙح اٌؼا١ٌّح فٟ أِش٠ىا ٚتش٠طا١ٔا ذطٍة ِٓ ِؤسساخ اٌرذل١ك إ٠داد ٘زٖ اٌس١اساخ فئْ

ػ١ٍٙا لذ غثمد اٌرذل١ك اٌّرؼاسفِؼمٛال ) ١ٌٚس ِؤوذا( ِٓ أْ ِؼا١٠ش االخشاءاخ اٌرٟ ذٛفش ذأو١ذا ٚ

  

 1.السياسات واالجراءات تعتمد عمى حجـ ونوعية النشاط وعدد المكاتب)الفروع(٘زٖ 

 اٌشلاتح ػٍٝ خٛدج أػّاي اٌرذل١ك تأٔٙا خ١ّغ اٌّما١٠س اٌّسرخذِح ِٓ لثً ِىرة                 تعرؼ كما

 فٟٙ اٌٛس١ٍح ، إٌٛػ١ح ٚاٌدٛدجٓ ػا١ٌح ِ تذسخح اٌرذل١ك ٚاٌّصّّح ٌٍّساػذج ػٍٝ إٔداص ػ١ٍّاخ ذذل١ك

 ٌّىرة اٌرذل١ك اٌرأوذ إٌٝ حذ ِؼمٛي تأْ ا٢ساء اٌرٟ ٠ثذ٠ٙا فٟ ػ١ٍّاخ اٌرذل١ك  اٌرٟ ٠ّىٓ تٛاسطرٙا 

 وّا  ، أٚ أ٠ح ِؼا١٠ش ١ِٕٙح ٠عؼٙا اٌّىرة تٕفسٗ ، اٌرٟ ٠مَٛ تٙا ذؼىس ِشاػاذٗ ٌّؼا١٠ش اٌرذل١ك اٌذ١ٌٚح

 

 اٌّالئّح ٌؼًّ اٌّذلك ٚاٌرٟ ذُ ٚظؼٙا فٟاٌشخص١ح  ششاػاج اٌّؼا١٠ذشدغ اٌشلاتح ػٍٝ اٌدٛدج أ٠عا ِ

اٌسٍٛن إٌّٟٙ. لٛاػذ
2

 

 ِٓ  ِدّٛػح ِٓ اٌّؤششاخ ذٛظغأٔٙا اٌشلاتح ػٍٝ خٛدج أٔٛاع اٌرذل١ك ذؼش٠ف ٠ّىٓ ِّا سثك   

 

 ِؤسسح اٌرذل١ك ٌٍرأوذ ِٓ أْ اإلخشاءاخ ٚاٌّؼا١٠ش ا١ٌّٕٙح  لذ غثمد فؼال ٚتدٛدج. لثً 

                                                           
: ص ، 2006 ، عماف األردف ، دار وائؿ لمنشر ، الطبعة الثالثة ، مدخل إلى التدقيق "الناحية النظرية والعممية ، ىادي التميمي 1

68. 
 مدى حرص مكاتب التدقيؽ عمى توفير متطمبات تحسيف فاعمية التدقيؽ الخارجي لشركات المساىمة" ، الجعافره حمدمحمد مفمح م 2

 .26: ص ، 2008 ، األردف ، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا ، ريمذكرة ماجست "، العامة األردنية

 اٌّذلم١ٓ اٌؼا١ٍِٓ

ِذٜ وفاءج اٌؼًّ  تاٌؼ١ًّاالحرفاظ 

 ا١ٌّذأٟ

- - 

 - - - أذؼاب اٌرذل١ك
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 الخارجي أهمية الرقابة عمى جودة أعمال التدقيق -2

 

 ذٕثغ أ١ّ٘ح سلاتح اٌدٛدج ِٓ أْ لٛج ٚفؼا١ٌح س١اساخ ٚإخشاءاخ ٔظاَ سلاتح اٌدٛدج ٠رشذة ػ١ٍٙا   

 ػاي ِٓ خٛدج اٌرذل١ك ٚاٌرٟ ذؤدٞ تذٚس٘ا إٌٝ ص٠ادج اٌرأو١ذ تأْ اٌخذِاخ اٌرٟ ذُ ذمذ٠ّٙا ذّد ِسرٜٛ 

 ا١ٌّٕٙح ِّا ٠ؼضص ِالئّا ٠ٚؤوذ ِٛظٛػ١ح ٚأِأح اٌّحاسة ٚاٌرضاِٗ تاٌّؼا١٠ش االششاف واْ تفاػ١ٍح ٚأْ 

 اورشاف اٌّخاٌفاخ ٚاألخطاء اٌّٛخٛدج فٟ اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٚتزٌه ذض٠ذ اٌثمح فٟ ذمش٠ش اٌّذلك إِىا١ٔح 

 

 اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٠ٚؼضص ثمح اٌدّٙٛس فٟ إٌّٙح. ِٚصذال١ح 

 ِٓ خٙح أخشٜ فئْ ِىاذة اٌرذل١ك ذسؼٝ إٌٝ ذحس١ٓ خٛدج خذِاذٙا اٌرٟ ذمذِٙا ِٓ خالي ٚخٛد 

.فؼاٌح ٌدٛدج اٌخذِاخ ِّا ٠حمك ٌٙا سّؼح ١ِّضج ١ِٚضج ذٕافس١ح فٟ سٛق اٌرذل١كسلاتح 
1

 

 عناصر الرقابة عمى أعمال جودة التدقيق الخارجي -3
 يمي: تشمؿ ماالرقابة عمى أعماؿ جودة أعماؿ التدقيؽ       
 االستقاللية والكرامة والموضوعية -3-1

والتي تنص عمى التأكد مف أف جميع الموظفيف والمسؤوليف عف عممية معينة مستقموف فعميا " 
ويتـ التأكد مف  ، بالموضوعية وعدـ التحيز ألي جية واالحتفاظ ، وظاىريا عند إجراء الخدمات المينية

إجابة أسئمة  ، عف التدقيؽ فقط مف الشريؾ المسؤوؿ والموظفيف أي الفريؽ المسؤوؿ خالؿ الطمب
الذيف يدققوف حساباتيـ ومف حوؿ عالقة أي مف ىؤالء الموظفيف مع العمالء  وسنويا االستبياف

 2."االستفسارات
 :إدارة األفراد -3-2

وىي السياسات واالجراءات التي عمى مؤسسة التدقيؽ تصميميا وتطبيقيا لتوفير تػأكيد معقوؿ " 
مف أف جميع الموظفيف الجدد مؤىموف إلنجاز األعماؿ بكفاءة. كما وأف األعماؿ يتـ إناطتيا بموظفيف 

ات التعميـ الميني لدييـ الكفاءة المينية والتدريب المطموب كما وأف عمى جميع الموظفيف االنخراط في دور 

                                                           
 ، الجامعة االسالمية ، ريمذكرة ماجست ، "دور التدقيؽ االلكتروني في تحسيف جودة خدمة التدقيؽ" ، نبيؿ ابراىيـ اسماعيؿ سمور 1

 .32: ص ، 2014 ، غزة
 .68ص: ، مرجع سبؽ ذكره ، ىادي التميمي 2
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مستوى آلخر حسب التعميـ والكفاءة وليس حسب التسمسؿ الزمني وأف يتـ ترفيع الموظؼ مف  ، المستمر
 1."في التعييف ويتـ تقييـ الموظفيف عمى أساس ما تـ إنجازه مف األعماؿ

 قبول واستمرار عالقات العمالء والعمميات المحددة -3-3 
جراءات لقبوؿ واستمرار عالقات العمالء والعمميات   يجب عمى المؤسسة وضع السياسات وا 

سوؼ تقيـ وتستمر في عالقاتيا والعمميات مف حيث نزاىة المحددة المصممة لتزويدىا بتأكيد معقوؿ بأنيا 
 .2العميؿ وتستطيع االمتثاؿ لمتطمبات أخالقيات المينة

 أداء عممية التدقيق -3-4
عمى مؤسسة التدقيؽ وضع السياسات واالجراءات التي  توفر التأكيد مف أف العمؿ الذي قاـ بو  

 3.المدققيف قد تـ وفؽ المعايير المينية ومعايير الجودة
 الصادرة من الجهات المهنية لرقابة جودة عممية التدقيق رشادات والمعايير اإل  -4

 ا٘رّد اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّظّاخ ٚاٌدّؼ١اخ ا١ٌّٕٙح تىافح أٔحاء اٌؼاٌُ تّٛظٛع ِشالثح خٛدج االداء 

والعمؿ عمى تحسيف مستوى األداء الميني ليذه الشركات  ، شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيؽ في
نية وقواعد المعايير المي بو بما يخدـ الصالح العاـ كذلؾ فرضت ىذه الجمعيات مجموعة مف واالرتقاء
                       ،يات المينة لكي يتـ تنفيذ عمؿ المدقؽ والمحاسب وفقا ألعمى معايير الجودةسموكوآداب و 

مع بياف اإلجراءات والعناصر التي عمى أساسيا يمكف الحكـ  ، وسوؼ يتـ االشارة إلى ىذه الجمعيات
 4.عمى جودة التدقيؽ مف قبؿ الجمعيات المينية

 لرقابة جودة عممية التدقيقمريكي لممحاسبين القانونيين إرشادات صادرة عن المعهد األ -4-1
 وتـ تطويره عاـ  ، أوؿ برنامج لمعايير الرقابة عمى االداء الميني 1979أصدر ىذا المعيد عاـ 

والفحص الدوري لبرنامج رقابة  ، واالسترشاد بآراء الخبراء ، والذي تضمف عناصر متعمقة باالستقاللية
أصدر  ، 1989وفي عاـ  ، في العالقة مع العمالء الحالييف واالستمرار ، جودة األداء وقبوؿ عمالء جدد

األمريكي لممحاسبيف القانونييف برنامج أطمؽ عميو الفحص المتعمؽ ويمـز ىذا البرنامج  ، 1991المعيد 

                                                           
 .69: ص ، نفس المرجع أعاله  1
28ص:  ، مرجع سبؽ ذكره ، محمد مفمح الجعافرة  2  
 .29ص:  ، نفس المرجع أعاله 3
 ، "العوامؿ المؤثرة في جودة تدقيؽ الحسابات مف وجية نظر مدققي الحسابات القانونييف في فمسطيف" ، إياد حسف حسيف أبو ىيف 4

 .57 ، 53ص:  ، 2005 ، غزة ، الجامعة اإلسالمية ، مذكرة ماجستير
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حيث تقـو  ، لجنة متخصصة في تقييـ أداء مكاتب التدقيؽ مكاتب التدقيؽ كأفراد بتسجيؿ أسمائيـ لدى
 ، الفحصثـ إصدار تقرير نتيجة ىذا  ، ىذه المجنة بفحص وتقييـ نظاـ رقابة الجودة لدى مكاتب التدقيؽ

مراعاة معايير رقابة الجودة الصادرة مف المعيد وبمجرد حدوث ىذا التسجيؿ لممدقؽ يتعيف عميو ضرورة 
يتـ إجراء فحص متعمؽ ألدائو الميني في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ كؿ ثالث  في ىذا الشأف بحيث

  سنوات عمى أف يبدأ أوؿ فحص وتقييـ خالؿ ثمانية عشر مف التسجيؿ لدى المجنة المختصة بالتقييـ.
 إرشادات مجمع القانونيين بإنجمترا وويمز لرقابة جودة عممية التدقيق -4-2

والذي أقرتو  1991برنامج لرقابة وجودة األداء الميني في عاـ حيث قاـ المجمع أيضا بإعداد 
 وتمثمت أىـ البرامج التي وردت في ىذا البرنامج  ، وىو ممـز مكاتب التدقيؽ ، وزارة التجارة والصناعة

 ، التدريب والتطوير الميني ،قبوؿ العمالء واستمرارية العالقة بيـ ، النزاىة المينية ،االستقالؿ
 الموضوعية.

 لممحاسبين القانونيين لرقابة جودة التدقيقإرشادات الهيئة السعودية  -4-3
برنامج  1994وعمى المستوى العربي أصدرت الييئة السعودية لممحاسبيف القانونييف في عاـ 

وييدؼ ىذا البرنامج إلى  ، لمراقبة جودة األداء الميني لممحاسبيف القانونييف بالمممكة العربية السعودية
بالمعايير المينية واألنظمة ذات العالقة التي تحكـ تقديـ خدمات المحاسبة تحقيؽ درجة مقبولة مف االلتزاـ 

أما عف عناصر الرقابة فتتشابو إلى حد كبير مع  ، والتدقيؽ لمعمالء وذلؾ بيدؼ االرتقاء بمستوى المينة
 العناصر التي أصدرىا المعيد األمريكي.

 إرشادات المعهد المصري لممحاسبين القانونيين لرقابة جودة التدقيق -4-4
الي يختص بالرقابة  7المعيار رقـ  1996أصدر المعيد المصري لممحاسبيف والمدققيف في عاـ 

ومما ىو  ، وييدؼ ىذا المعيار إلى تقديـ إرشادات تتعمؽ بالرقابة عمى الجودة ، عمى جودة أعماؿ التدقيؽ
والصادرة مف االتحاد  7لذكر فغف ىذه اإلرشادات تتشابو إلى حد كبير مع اإلرشادات الدولية رقـ جدير با

جراءات تتعمؽ  ، وتضـ ىذه اإلرشادات إجراءات خاصة بمكتب التدقيؽ 1981الدولي لممحاسبيف عاـ  وا 
الجودة لمكتب وتتوقؼ طبيعة إجراءات مراقبة  ، بالعمؿ الذي يوكؿ لممساعديف في عممية تدقيؽ معينة

التدقيؽ عمى عدد مف االعتبارات مثؿ حجـ وطبيعة الخدمات التي يقدميا وموقع المكتب ومف العناصر 
 المراقبة. ، التوجيو ، التي يمكف استخداميا في تقييـ الجودة بمكتب التدقيؽ الميارات والكفاءات
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 الثاني خالصة الفصل
مينة التدقيؽ واجيت ضغوطا متزايدة وانتقادات مستمرة تبيف أف مف خالؿ ما تـ التعرض إليو     

وتزايد الدعاوي  ، سبب ذلؾ وجود حاالت غش وتحريؼ جوىرية في القوائـ المالية ، في السنوات األخيرة
ة لفشؿ بالرغـ مف خضوع قوائميا الماليوامشكاوي لد متعدال عرضياالقضائية ضد المدققيف وخصوصا بعد ت

 ب التدقيؽ.لمتدقيؽ مف أكبر مكات
التي تمثؿ مطمبا ضروريا الخارجي ولمتغمب عمى تمؾ الضغوط يجب االىتماـ بجودة التدقيؽ  

 ، طراؼ والجيات ذات المصمحةاألرة عف خدمة مقدمة لمختمؼ اعبىي  والتيلكافة أطراؼ عممية التدقيؽ 
إلى  ، والتحديد لقيمتيا المادية ، كؿ جية تنظر إلييا بمنظور يختمؼ عف اآلخر كونيا صعبة القياس

 جانب ذلؾ يوجد العديد مف المتغيرات التي تؤثر عمييا وبالتالي تؤثر عمى جودة نتائجيا أال وىي التقارير
التي تؤدي دورا ىاما خالؿ عممية التدقيؽ الخارجي عف طريؽ تدويف وتوثيؽ ما تـ التوصؿ إليو وبالتالي 

وىذه المتغيرات تنقسـ إلى أربع وىي عوامؿ   راودىـ ع لكؿ تساؤؿالتوفير لألطراؼ المستفيدة االطال
عوامؿ  ، عوامؿ مرتبطة بعممية التدقيؽ ، عوامؿ مرتبطة بأعضاء فريؽ التدقيؽ ، مرتبطة بمكتب التدقيؽ

وبسبب ىذه العوامؿ فقد وجدت رقابة الجودة عمى أعماؿ التدقيؽ  ، مرتبطة بالمؤسسة محؿ التدقيؽ
 .لتحسينيا
 ، لكف الجزائر الزالت متأخرة ، د طبقت ىذه األخيرة في عدة دوؿ عربية كمصر والسعوديةوق 

وفي ىذا الصدد البد مف إجراء دراسات لتحسيف مستوى التدقيؽ الخارجي ولو بجزء ضئيؿ بالتقدـ ولو 
 بخطوة ومجاراة مختمؼ الدوؿ العربية التي كانت سباقة لذلؾ.
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 الفصل الثالث: العوامل المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيق الخارجي

، حيث يتـ القياـ بتحميؿ سيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى عرض وتحميؿ لنتائج الدراسة الميدانية 
وفقا لوجية نظر محافظي الحسابات في الجزائر، وذلؾ  التدقيؽ الخارجيالمفاىيـ المتعمقة بجودة تقارير 

 مف خالؿ التركيز عمى العوامؿ المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيؽ الخارجي.

ليذا الغرض تـ االستعانة بأداة بحثية لممساعدة في الدراسة أال وىي االستبياف التي تـ القياـ  
ات، ومف ثـ تحميؿ نتائجو باالستعانة ببرنامج الحـز اإلحصائية بتوزيعو عمى عينة مف محافظي الحساب

 مع استخداـ بعض األساليب اإلحصائية. (spss 20) 20لمعمـو االجتماعية إصدار 

 وقد تـ التعرض في ىذا الفصؿ إلى: 

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة؛ -

 التحميؿ الوصفي؛ -

 تحميؿ نتائج الدراسة واختبار الفرضيات. -
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 : اإلجراءات المنهجية لمدراسةالمبحث األول

يتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى الجانب التطبيقي وذلؾ عف طريؽ معرفة عممية بناء االستمارة، 
 عرضيا، مكوناتيا واألساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث.

 مجتمع وعينة الدراسة ومجالها المطمب األول: 

 .داتياعينة الدراسة وأيتـ في ىذا المطمب تناوؿ  

 مجتمع وعينة الدراسة  -1-1

عمى مستوى واليات أـ البواقي، يتكوف مجتمع الدراسة مف محافظي الحسابات والخبراء المحاسبيف 
قالمة، برج  ،، تبسةقسنطينة، عنابة، سطيؼ، باتنة، سكيكدة، جيجؿ، سوؽ أىراس، ميمة، الطارؼ

حيث تـ  ـ المباشر وكذلؾ عبر اإلرساؿ في البريد اإللكتروني بوعريريج وكاف التوزيع عف طريؽ التسمي
 محافظ حسابات وخبير محاسبي كانت موزعة كالتالي:  62اختيار 

محافظ حسابات وخبير محاسبي في والية  13محافظي حسابات وخبير محاسبي في والية أـ البواقي،  8
خبراء في والية  3محافظي حسابات و 7محافظي حسابات وخبيريف في والية عنابة،  10قسنطينة، 
محافظي حسابات في والية سكيكدة، محافظيف  3محافظي حسابات وخبير في والية باتنة،  5سطيؼ، 

في والية جيجؿ، محافظ في والية سوؽ أىراس، محافظ في والية ميمة، محافظ في والية الطارؼ، محافظ 
 ية تبسة، محافظ في والية قالمة، محافظ في والية برج بوعريريج.في وال

 جاعياممغاة لعدـ استر  6، وبعد األجؿ 4لورود  استمارات 10فقط، وتـ رفض  52تـ استرداد  
جابات أخرى ليست بجدية  . وا 

 وقد تـ حسابيا وفقا لمقانوف التالي:  

 % 100× = عدد االستبيانات المسترجعة / عدد االستبيانات الموزعة  نسبة االستجابة

 يتـ إيجاد:وبالتعويض في القانوف 

 % 83،87=   % 100×  62/  52=  نسبة االستجابة
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 أداة الدراسة ومكوناتها -1-2

 وذلؾ لتبييف األداة المتبعة في الدراسة ومكوناتيا. يفتـ تجزئة ىذا العنصر إلى جزأ 

 أداة الدراسة -1-2-1

األداة الرئيسية التي مف خالليا يتـ جمع  االستبياف كونولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ االعتماد عمى 
اسة أو التي تتجمى في مختمؼ وجيات نظر محافظي الحسابات حوؿ موضوع الدر  البيانات والمعمومات

 الكتب ذات العالقة والدراسات السابقة، باإلضافة إلى ذلؾ فقد تـ االعتماد عمى باألحرى مشكمة الدراسة
 .االستبيافىذا لصياغة 

 الدراسةأداة مكونات  - 1-2-2

عمى  وشمؿ ديمغرافيةاألوؿ يحتوي عمى المعمومات ال جزءال مف جزأيف ويتكوف ىذا االستبياف 
 .خمسة أسئمة، تتمثؿ في الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، الخبرة، الوظيفة الحالية

 ثالثة محاور:الثاني يحتوي عمى  جزءأما ال 

 المحور األوؿ:  خاص بالتدقيؽ الخارجي واالستقاللية، ويضـ خمسة أسئمة. 

 المحور الثاني: خاص بجودة تقارير التدقيؽ الخارجي ويضـ ستة أسئمة.

 المحور الثالث: ويضـ العوامؿ المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيؽ الخارجي ويحوي تسعة اسئمة.

 اختبار االستبيانالمطمب الثاني: 

  .يتـ عرض األساليب اإلحصائية التي يتـ االعتماد عمييا خالؿ الدراسة 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 2-1

اختصارا لػ  spssالحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية والمعروؼ بػػػػ تـ االعتماد عمى برنامج  
(Statistical Package for Social Science وذلؾ لتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات، وتتمثؿ )

 ىذه األساليب في:
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 أساليب اإلحصاء الوصفي -2-1-1

وتمثمت في التوزيعات التكرارية والنسب المئوية، المتوسط الحسابي،  االنحراؼ المعياري ومعامؿ  
 االختالؼ لوصؼ وتحميؿ البيانات الديمغرافية.

مف خالؿ ىذا األسموب يمكف التعرؼ عمى تكرارات اإلجابات والنسب المئوية التي التوزيع التكراري:  -
 تساعد في الحصوؿ عمى خصائص العينة.

العينة باإلضافة إلى  مف أجؿ معرفة مدى تركز اإلجابات في اختيار معيف لدى أفرادالوسط الحسابي:  -
 أنو يفيد في ترتيب العبارات.

 د العينة عف وسطيا الحسابي.اأفر  ىلد موضوعال فيـ مف أجؿ معرفة مدى ف المعياري:االنحرا -

 % 50: لتحديد مدى االنسجاـ بيف اجابات المبحوثيف، وىو نسبة مئوية ) أقؿ مف معامل االختالف -
فإف ىناؾ اختالؼ  % 50ىناؾ تشابو في إجابات عينة الدراسة، أما إذا كاف معامؿ االختالؼ أكبر مف 

 في إجابات عينة الدراسة(.
  أساليب اإلحصاء االستداللي -2-1-2

 تـ استخداـ ما يمي:  

 (: مف أجؿ معرفة صدؽ وثبات البيانات.cronbach’s alpha) كرونباخ aاختبار -

عمى  : مف أجؿ تحديد أثر المتغيرات المستقمة في المتغير التابع ومف ثـ االجابةاالنحدار المتعدد -
 فرضيات الدراسة.

يحدد العالقة بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمة ىؿ ىي عالقة طردية إذا كانت معامل االرتباط:  -
 .سالبة النتيجة موجبة أـ عكسية إف كانت النتيجة

ويتـ مف خاللو مقارنة مستوى داللتو مع مستوى الداللة  يقيس القوة التفسيرية لمنموذج معامل التحديد: -
 ومف ثـ الحكـ عمى معنوية النموذج. 0،05
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المقارنة بيف يقـو عمى أساس اختبار كؿ متغير عمى حدى، كما يقـو عمى أساس  اختبار ستيودنت: -
 يـ المجدولة والقيـ المحسوبة.قال

المعالـ في نفس الوقت عوضا مف استعماؿ اختبار كؿ يقوـ عمى أساس اختبار جميع اختبار فيشر:  -
 بيف القيـ المجدولة والقيـ المحسوبة. لوحدىا، ويقوـ عمى أساس المقارنة معممة

  مقياس ليكارت -2-2
لبياف مدى تأثير العوامؿ عمى جودة تقارير التدقيؽ الخارجي تـ استخداـ مقياس ليكارت الخماسي  

 والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ:مف وجية نظر أفراد العينة، 
 مقياس ليكارت الخماسي (:77الجدول رقم )

 ال أوافؽ بشدة ال أوافؽ محايد موافؽ موافؽ بشدة التصنيؼ
 1 2 3 4 5 الدرجة

، قسـ االقتصاد واإلحصاء spssنافذ محمد بركات، التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج  المصدر:
 .23، ص:2007 التطبيقي، الجامعة اإلسالمية، غزة،

 طرق تحميل البيانات -2-3
األرقاـ التي تعبر عف أوزاف اإلجابات، مف قا انطالالذي يحسب  تـ االعتماد عمى مستوى األثر

ثـ ، 4=1-5تـ حساب المدى  ولتحديد طوؿ خاليا مقياس ليكارت الخماسي )الحدود الدنيا والسفمى(، 
ثـ اضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في القياس وىي الواحد  (0,8=4/5) تقسيمو عمى عدد الخاليا

 الجدوؿ الموالي:حسب  النتائج، وعميو سيتـ تفسير الصحيح وذلؾ لتحديد الحد األعمى لمخمية
 إجابات األسئمة وداللتيا (:78الجدول رقم )

 الداللة   التصنيؼ الفئة
 ضعيفة جدا وافؽ بشدةال أ 1,8إلى  1مف 
 ضعيفة وافؽال أ 2,6إلى  1,81مف 
 متوسطة محايد 3,4إلى  2,61مف 
 مرتفعة وافؽم 4,2إلى  3,41مف 
 مرتفعة جدا وافؽ بشدةم 5إلى  4,21مف 
 التحميؿ السابؽبناء عمى اإلجابات وداللتيا  المصدر:
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 اختبار صدق وثبات بيانات الدراسة -2-4

فمف أجؿ معرفة صدؽ وثبات البيانات الواردة باالستمارة تـ استخداـ اختبار كرونباخ لصدؽ أداة  
ألفا  كرونباخ، وعند تطبيؽ ىذا االختبار عمى االستبياف، بمغت قيمة معامؿ aالدراسة وذلؾ عف طريؽ 

 0,682مساوية لػ ألفا كرونباخ  لكف بعد حذؼ العبارات التي انقصت مف قيمو أصبحت 0،430كرونباخ 
بارات االستبياف (، إذف ىي قيمة مقبولة تطمئف بأف ع0,6وبالتالي ىي قيمة أكبر مف القيمة المقبولة )

ومنو يمكننا  (0،825منسجمة ومتناسقة، باإلضافة إلى أف الجذر التربيعي  لمعامؿ ألفا كرونباخ )
 .عمى أداة الدراسة لتحميؿ النتائج واختبار الفرضيات االعتماد

 المبحث الثاني: التحميل الوصفي

الثاني المحتوي  مف خالؿ ىذا المبحث سيتـ تحميؿ بيانات جزء المعمومات الشخصية والجزء 
 .لمدراسة لممحاور الثالثة

 تحميل المعمومات الشخصية ألفراد العينةالمطمب األول: 

 حتى يتـ التمكف مف التعميؽ ووصؼ البيانات، تـ وضع الجداوؿ التالية: 

 التوزيع حسب الجنس -1-1

 يتـ توزيع أفراد العينة حسب الجنس كاآلتي:  

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس (:79الجدول رقم )

   %  النسبة التكرار البياف بالتفصيؿ البياف
 96،2 50 ذكر الجنس

 3،8 2 أنثى
 100 52 المجموع

 spssبناء عمى مخرجات جنس لتوزيع أفراد العينة حسب ا المصدر:
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 توزيع األفراد حسب الجنس (:77الشكل رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 spssبناء عمى مخرجات توزيع أفراد العينة حسب الجنس  المصدر:

تبيف أف نسبة غالبية أفراد العينة مف الذكور حيث يمثموف  يفالسابقوالشكؿ مف خالؿ الجدوؿ 
، وىنا يتـ مالحظة أف أغمب 2بتكرار  %3،8، بينما اإلناث يمثموف نسبة 50بتكرار   96،2%نسبة 

الذكور ىـ مف يشغموف مناصب في اإلدارة كمحافظ حسابات وخبير محاسبي، بينما توجد فئة قميمة مف 
قادرة اإلناث  تشغؿ ىذه المناصب، وىذا يدؿ عمى أف المرأة ال يستيوييا ىذا النوع مف العمؿ أو أنيا غير 

عميو نظرا لصعوبتو، مف خالؿ االنتقاؿ المستمر مف مكاف إلى آخر، حضور ممتقيات وندوات خاصة 
بالمينة،....إلخ ، كما أف ىذه المينة تحتاج إلى الثقة بالنفس، والقدرة عمى مواجية الصعوبات والتأثيرات، 

 وىذا ما يصعب تحقيقو لدى المرأة.

 توزيع األفراد حسب  العمر 1-2

 يتـ في ىذا العنصر توضيح توزيع أفراد العينة حسب العمر كاآلتي: 

 

 

 

96,2  % 

3,8% 
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 توزيع األفراد حسب العمر (:17الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار العمر
 3,8 2 30أقؿ مف 

30-50 11 21,2 
 75 39 50أكثر مف 
 100 52 المجموع

 spssبناء عمى مخرجات توزيع أفراد العينة حسب العمر  المصدر:

 توزيع أفراد العينة حسب العمر (:78الشكل رقم )

 

 spssبناء عمى مخرجات توزيع أفراد العينة حسب العمر  المصدر:

 50 مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتبيف أف الفئة التي تحتؿ المرتبة األولى ىي فئة األعمار أكثر مف 
 30، ثـ في المرتبة الثالثة  فئة أقؿ مف %21,2بنسبة   50-30تمييا الفئة ما بيف  % 3,8بنسبة سنة 

 .3,8%سنة بنسبة 

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي -1-3

 كاآلتي: حسب المؤىؿ العممي يتـ في ىذا العنصر توضيح توزيع أفراد العينة 
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 أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي توزيع (:11الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار المؤىؿ العممي
 19,2 10 دراسات عميا

 53,8 28 ليسانس 
 26,9 14 بكالوريا
 100 52 المجموع
 spssعمى مخرجات توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي بناء  المصدر:

 توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي (:79الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 spss  بناء عمى مخرجات  مؤىؿ العمميتوزيع أفراد العينة حسب ال المصدر:

مف خالؿ الجدوؿ والشكؿ السابقيف، ودراسة العينة يتضح أنو نسبة ليسانس تفوؽ نسبة دراسات 
ما يعني أف أفراد العينة لدييـ التأىيؿ  %53,8وذلؾ بنسبة  %26,9والبكالوريا  %19,2عميا ذات النسبة 

الكافي الذي يمكنيـ مف فيـ مينة محافظ الحسابات، وىذا ما يساعدىـ مف االطالع عمى االستبياف، 
  .واإلجابة عمى األسئمة

 الخبرة عدد سنوات توزيع أفراد العينة حسب -1-4

 كاآلتي: خبرةيتـ في ىذا العنصر توضيح لتوزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات ال
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 الخبرة عدد سنوات توزيع أفراد العينة حسب (:12الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار الخبرة
 3,8 2 سنوات  5أقؿ مف 

 26,9 14 سنة 15إلى  5مف 
 69,2 36 سنة فأكثر 15

 100 52 المجموع
 spssعمى مخرجات  عدد سنوات الخبرة بناءتوزيع أفراد العينة حسب  المصدر:

 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة (:17رقم )الشكل 

 

 spssبناء عمى مخرجات  توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة المصدر: 

سنة اي ما  15مف أفراد العينة تفوؽ خبرتيـ  36يتضح أف  مف خالؿ الجدوؿ والشكؿ السابقيف
 % 26,9سنة أي ما نسبتو  15إلى  15مف أفراد العينة تتراوح خبرتيـ مف  14، بينما % 69,2نسبتو 

 سنوات.  5مف أفراد العينة تقؿ خبرتيـ عف  % 3,8في حيف أف 

 توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة -1-5

 :كالتالييتـ تبييف توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة   
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 حسب الوظيفة توزيع أفراد العينة (:13الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار الوظيفة
 82,7 43 محافظ حسابات
 13,5 7 خبير محاسبي

 3,8 2 أخرى
 100 52 المجموع
 spssبناء عمى مخرجات توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة  المصدر:

 توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة (:11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 spssبناء عمى مخرجات توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة  المصدر:

مف ألفراد العينة يشغموف منصب محافظ  43مف خالؿ الجدوؿ والشكؿ السابقيف يتضح أف  
 نسبة في حيف أف 13,5%أفراد بنسبة  7تمييا عينة خبراء محاسبيف بػ %82,7حسابات وذلؾ بنسبة 

 . يشغموف مناصب أخرى % 3،8

 ور اتحميل بيانات المح :المطمب الثاني

في البرنامج اإلحصائي  ، ، والمحور الثالثالمحور الثاني ،بعد تفريغ بيانات المحور األوؿ 
spss وذلؾ عمى النحو التالي، وبعد القياـ بمعالجة البيانات تـ التوصؿ إلى النتائج: 
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 تحميل نتائج المحور األول 2-1

" لمعرفة مدى استقاللية محافظ الحسابات مف التأثيرات ويحتوي  التدقيؽ الخارجي واالستقاللية"  
مف خالؿ حساب الوسط الحسابي،  spssحور عمى خمس عبارات، تـ تحميميا باستخداـ برنامج مىذا ال

 االنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ، والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ:

المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية ومعامؿ االختالؼ لمحور التدقيؽ  (:14الجدول رقم )
 الخارجي واالستقاللية

المتوسط  العبارة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ 
 االختالؼ

ترتيب 
 الفقرات

 مستوى األثر

 مف الحسابات محافظ يعيف 01
 العامة الجمعية قبؿ

 يمنحو وىذا لممساىميف
 بأف ويفسر أكبر استقالال
 مستقؿ الحسابات محافظ

 مرتفع 1 21,905 0,885 4,04

 إذ الحسابات محافظ عزؿ 02
 وتوجييات مطالب ينفذ لـ

 تمس والتي المؤسسة،
 بأف يفسر بموضوعيتو،

 غير الحسابات محافظ
 مستقؿ

 ضعيؼ 3 52,695 1,349 2,56

 يتمقاىا التي األتعاب حجـ 03
 قبؿ مف الحسابات محافظ
 أف يمكف االدارة مجمس
 استقالليتو مف تنقص
 وخوفا فيو التأثير لسيولة

 .األتعاب ىذه فقداف مف

 متوسط 2 54,580 1,430 2,62

 مرتفع  10,972 0,39796 3,6269 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 spssبناء عمى مخرجات  المصدر:



 في الجزائر العوامل المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيق الخارجي الفصل الثالث:
 

 
81 

المتعمقة بمحور التدقيؽ الخارجي واالستقاللية، فقد يشير الجدوؿ إلى إجابات العينة عف العبارات  
 وىذا لممساىميف العامة الجمعية قبؿ مف الحسابات محافظ يعيفجاءت في المرتبة األولى الفقرة التالية "

وىو أعمى مف المتوسط  4,04" بمتوسط حسابي مستقؿ الحسابات محافظ بأف ويفسر أكبر استقالال يمنحو
يتـ تعييف  وبالتالي فإف أفراد العينة موافقوف عمى أف 0,885وانحراؼ معياري  3,6269الحسابي العاـ 

ويتضح ذلؾ مف خالؿ معامؿ االختالؼ  الجمعية العامة يفسر بأنو مستقؿ محافظ الحسابات مف قبؿ
 أف يمكف االدارة مجمس قبؿ مف الحسابات محافظ يتمقاىا التي األتعاب حجـ"بينما فقرة ،  21,905
" تأتي في المرتبة الثانية بمتوسط  األتعاب ىذه فقداف مف وخوفا فيو التأثير لسيولة استقالليتو مف تنقص

وقد اتفؽ أفراد  1,430وبانحراؼ معياري  وىو تقريبا متساوي مع المتوسط الحسابي العاـ، 2,62حسابي 
 ينفذ لـ إذ الحسابات محافظ عزؿ"العينة في اإلجابة عمى ىذه الفقرة، أما المرتبة الثالثة فقد كانت لفقرة 

وتأتي " مستقؿ غير الحسابات محافظ بأف يفسر بموضوعيتو، تمس والتي المؤسسة، وتوجييات مطالب
 .52,695ومعامؿ اختالؼ   1,349  ، وانحراؼ معياري يقدر بػػ2,56بمتوسط حسابي 

 تحميل نتائج المحور الثاني 2-2

عبارات، تـ تحميميا باستخداـ  ست" جودة تقارير التدقيؽ الخارجي" ويحتوي ىذا المحور عمى  
مف خالؿ حساب الوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ، والجدوؿ الموالي  spssبرنامج 

 يوضح ذلؾ:

االختالؼ لمحور جودة تقارير المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية ومعامؿ  (:15الجدول رقم )
 التدقيؽ الخارجي

المتوسط  العبارة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ 
 االختالؼ

ترتيب 
 الفقرات

مستوى 
 األثر

يفي مضموف تقارير التدقيؽ  01
 بمتطمبات المجتمع والعمالء

 متوسط 5 23,461 0,732 3,12

يتـ إعداد التقارير في الوقت  02
 المناسب

 مرتفع 3 25,688 1,007 3,92

المعمومات المتواجدة ضمف  03
تقارير التدقيؽ تفيد متخذ 

 مرتفع جدا 2 10,946 0,474 4,33
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 القرار
معايير إعداد التقرير تساىـ  04

بشكؿ كبير في عممية اتخاذ 
 القرار

 مرتفع جدا 1 14,406 0,631 4,38

صعوبة عممية التدقيؽ،  05
 ودرجة التعقيد المصاحبة
ليا تؤثر عمى جودة نتائج 

 التقرير

 متوسط 4 38,934 1,316 3,38

 مرتفع  10,9344 0,42231 3,8622 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 spssبناء عمى مخرجات  المصدر:

يشير الجدوؿ إلى إجابات العينة عف العبارات المتعمقة بمحور جودة تقارير التدقيؽ الخارجي ،  
معايير إعداد التقرير تساىـ بشكؿ كبير في عممية اتخاذ جاءت في المرتبة األولى الفقرة التالية "فقد 
وانحراؼ معياري  3,8622وىو أعمى مف المتوسط الحسابي العاـ  4,38" بمتوسط حسابي القرار

إعداد  معاييروبالتالي فإف أفراد العينة موافقوف عمى أف  14,406، كما أف معامؿ االختالؼ 0,631
المعمومات المتواجدة ضمف تقارير التدقيؽ ، بينما فقرة " بشكؿ كبير في عممية اتخاذ القرارالتقرير تساىـ 
المتوسط الحسابي العاـ،  أكبر مفوىو  4,33" تأتي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي تفيد متخذ القرار

ويتضح ذلؾ مف خالؿ  وقد اتفؽ أفراد العينة في اإلجابة عمى ىذه الفقرة 0,474وبانحراؼ معياري 
يتـ إعداد التقارير في الوقت  ، أما المرتبة الثالثة فقد كانت لفقرة "10,946معامؿ االختالؼ انخفاض 
صعوبة عممية التدقيؽ، ودرجة  أما فقرة " 1,007وانحراؼ معياري  3,92بمتوسط حسابي "  المناسب
" فقد حصمت عمى المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي المصاحبة ليا تؤثر عمى جودة نتائج التقرير التعقيد
يفي مضموف تقارير التدقيؽ بمتطمبات  ، في حيف حصمت فقرة "1,316،  وانحراؼ معياري 3,38

 عمى المرتبة الخامسة. 0,732وانحراؼ معياري  3,12بمتوسط حسابي  "المجتمع والعمالء

 نتائج المحور الثالثتحميل  2-3

عبارات، تـ تسع العوامؿ المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيؽ الخارجي " ويحتوي ىذا المحور عمى  "
مف خالؿ حساب الوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري ومعامؿ  spssتحميميا باستخداـ برنامج 

 االختالؼ، والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ:
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المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية ومعامؿ االختالؼ لمحور العوامؿ المؤثرة  (:16الجدول رقم )
 التدقيؽ الخارجيعممية جودة 

المتوسط  العبارة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ 
 االختالؼ

ترتيب 
 الفقرات

مستوى 
 األثر

كبر حجـ المؤسسة يؤثر عمى  01
 جودة عممية التدقيؽ

 متوسط 8 50,229 1,316 2,62

السمعة الحسنة لممدقؽ تؤثر  02
إيجابا  عمى جودة عممية 

 التدقيؽ

 مرتفع 5 24,187 0,953 3,94

حجـ األتعاب يؤثر سمبا عمى  03
جودة عممية التدقيؽ في حاؿ 
عدـ وجود طريقة عممية 

 لتحديدىا

 متوسط 7 42,564 1,311 3,08

تؤثر االستقاللية بصفة  04
عممية  إيجابية عمى جودة

 التدقيؽ

مرتفع  4 23,7002 1,012 4,27
 جدا

تعييف محافظ الحسابات مف  05
قبؿ أطراؼ مف عالقاتو 
الشخصية يؤثر عمى جودة 

 عممية التدقيؽ

 مرتفع 6 29,582 1,133 3,83

التأىيؿ العممي والميني  06
المناسب لجميع أعضاء فريؽ 
التدقيؽ يؤثر عمى جودة 

 عممية التدقيؽ

مرتفع  2 10,573 0,498 4,71
 جدا

توفر الخبرات والميارات  07
الشخصية المتنوعة في 
مجاالت أخرى غير التي 
تتعمؽ بأجور عماؿ التدقيؽ 

مرتفع  3 13,414 0,609 4,54
 جدا
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 والمحاسبة مثؿ 
) الذكاء، القيادة...( تؤثر 

 عمى جودة عممية التدقيؽ
توفر الخبرة الكافية لمحافظ  08

نشاط الحسابات في قطاع 
المؤسسة تؤثر عمى جودة 

 عممية التدقيؽ

مرتفع  1 8,274 0,398 4,81
 جدا

 مرتفع  10,1551 0,39796 3,9188 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 spssبناء عمى مخرجات  المصدر:

جودة تقارير العوامؿ المؤثرة عمى يشير الجدوؿ إلى إجابات العينة عف العبارات المتعمقة بمحور   
توفر الخبرة الكافية لمحافظ الحسابات في  التدقيؽ الخارجي ، فقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة التالية "

وىو أعمى مف المتوسط  4,81" بمتوسط حسابي  قطاع نشاط المؤسسة تؤثر عمى جودة عممية التدقيؽ
وبالتالي فإف أفراد  8,274، كما أف معامؿ االختالؼ 0,398وانحراؼ معياري  3,9188الحسابي العاـ 

،  التدقيؽ الخارجي توفر الخبرة لمحافظ الحسابات في قطاع ما تؤثر عمى جودة العينة موافقوف عمى أف 
" أعضاء فريؽ التدقيؽ يؤثر عمى جودة عممية التدقيؽالتأىيؿ العممي والميني المناسب لجميع "  بينما فقرة
وىو أكبر مف المتوسط الحسابي العاـ، وبانحراؼ معياري  4,71ي المرتبة الثانية بمتوسط حسابي تأتي ف
اتفؽ أفراد العينة في اإلجابة عمى ىذه الفقرة ، أما  فقد بالتاليو   10,573 ، ومعامؿ اختالؼ0,498

توفر الخبرات والميارات الشخصية المتنوعة في مجاالت أخرى غير التي  ت لفقرة "المرتبة الثالثة فقد كان
" بمتوسط  تتعمؽ بأجور عماؿ التدقيؽ والمحاسبة مثؿ ) الذكاء، القيادة...( تؤثر عمى جودة عممية التدقيؽ

عممية تؤثر االستقاللية بصفة إيجابية عمى جودة  أما فقرة " 0,609وانحراؼ معياري  4,54حسابي 
، في حيف 1,012،  وانحراؼ معياري 4,27" فقد حصمت عمى المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي التدقيؽ

 3,94" بمتوسط حسابي السمعة الحسنة لممدقؽ تؤثر إيجابا  عمى جودة عممية التدقيؽ حصمت فقرة "
محافظ الحسابات مف  تعييف رة "فقعمى المرتبة الخامسة، أما المرتبة السادسة ل 0,953وانحراؼ معياري 

وانحراؼ  3,83حسابي بمتوسط  "قبؿ أطراؼ مف عالقاتو الشخصية يؤثر عمى جودة عممية التدقيؽ
حجـ األتعاب يؤثر سمبا عمى جودة عممية التدقيؽ في  ، أما المرتبة السابعة فيي لفقرة "1,133معياري 

، في حيف 1,311ؼ معياري وانحرا 3,08بمتوسط حسابي " حاؿ عدـ وجود طريقة عممية لتحديدىا
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وانحراؼ  2,62 " بمتوسط حسابيكبر حجـ المؤسسة يؤثر عمى جودة عممية التدقيؽ حصمت فقرة "
 .1,316معياري 

 حصائيةاإل باستخدام االختباراتتحميل نتائج الدراسة : المبحث الثالث

و قبوؿ أالدراسة، حيث مف خاللو يتـ رفض  محاولة اختبار فرضيات مف خالؿ ىذا المبحث سيتـ 
 فرضيات الدراسة باستخداـ معامؿ االنحدار المتعدد واالرتباط.

 بين متغيرات الدراسةاالنحدار المتعدد و  ، التحديداالرتباطمعامل  تحميلنتائج المطمب األول: 

العالقة بيف مختمؼ يتـ في ىذا المطمب تناوؿ التحميالت المختمفة لمعامؿ االرتباط لقياس  
 متغيرات الدراسة.

بعد أف تـ استعماؿ نوع االرتباط خطوة  نتائج تحميؿ االرتباط العالقة بيف محاور الدراسةأظيرت  
لغاء القيـ المتطرفة التي تعيؽ التحميؿ والنتائجبخطوة  ما يمي: ، وا 

 تحميؿ االنحدار المتعدد لقياس العوامؿ المؤثرة عمى جودة التدقيؽ الخارجي نتائج (:17الجدول رقم )

نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لقياس العوامؿ المؤثرة عمى جودة التدقيؽ  البياف
 الخارجي

 sigمستوى المعنوية   R2 معامؿ التحديد r رتباطمعامؿ اال المعامالت ومستوى داللتيا
 0،000 0،408 0،639 القيـ

 Y= 0.432+0.271 x1+ 0.471 x2- 0.441 x8+ 0.440 x7 نموذج االنحدار
 spssبناء عمى مخرجات  المصدر:

 يمكف استخالص التحميؿ االحصائي التالي: ( 17رقـ ) مف خالؿ الجدوؿ 

"االستقاللية"، "كبر حجـ فيما يتعمؽ بيف المتغيرات المستقمة معنوي  يتبيف أف نموذج االنحدار
إذ ، في مختمؼ المجاالت" شخصية المتنوعةالخبرات والميارات ال""التأىيؿ العممي والميني"، المؤسسة"، 

وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0،000عند مستوى معنوية تساوي لػ ،  =R( 0,639)بمغ معامؿ االرتباط 
0,05 =a. 
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مف التغيرات التي تحدث في المتغير  %40،8أي  0،408القيمة المعتبرة إذف يمكف القوؿ أف 
 59،2%التابع " جودة تقارير التدقيؽ الخارجي" سببيا التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقمة أما 

 .لـ تؤخذ بعيف االعتبار في ىذا النموذج سببيا متغيرات أخرى

 وفؽ المعادلة التالية:النموذج حيث يصاغ  

Y= 0.432+0.271 x1+ 0.471 x2- 0.441 x8+ 0.440 x7 

العالقة بيف المتغيرات كما أف  0.432الثبات مساوي لػ  قيمةيتـ مالحظة أف  إلى جانب ذلؾ
ىي ذات عالقة  الستقاللية، كبر حجـ المؤسسة، التأىيؿ العممي والميني()ابمعنى (x1 ،x2  ،x7المستقمة )

 وىذا يعني: طردية مع المتغير التابع " جودة تقارير التدقيؽ الخارجي"

 .0،27 مقدار( بػY( بوحدة واحدة زادت جودة تقارير التدقيؽ الخارجي)x1الستقاللية)كمما زادت ا -

 مقدار( بػY( بوحدة واحدة زادت جودة تقارير التدقيؽ الخارجي)x2كمما زاد كبر حجـ المؤسسة ) -
0،471. 

( Yزادت جودة تقارير التدقيؽ الخارجي)بوحدة واحدة  (x7) كمما زاد التأىيؿ العممي والميني -
 .0،44مقداربػ

الخبرات والميارات الشخصية المتنوعة في "كما يتـ مالحظة أف العالقة بيف المتغير المستقؿ 
 والمتغير التابع جودة تقارير التدقيؽ الخارجي ىي عالقة عكسية بمعنى: (x8) "مختمؼ المجاالت

الخبرات والميارات الشخصية المتنوعة في مختمؼ المجاالت بوحدة واحدة زادت جودة كمما نقصت  -
منموذج المتمثؿ في ل التحديدمعامؿ  والسبب يعود لضعؼ وىذا غير منطقي ،(Yتقارير التدقيؽ الخارجي )

40%. 

 المطمب الثاني: تحميل نتائج معامل ستيودنت ومعامل فيشر

 مف خالؿ ىذا المطمب سيتـ تحميؿ نتائج معامؿ ستيودنت ونتائج فيشر 
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 تحميل نتائج معامل ستيودنت -1

 :يمي كما ستيودنت معامؿ نتائج تبييف العنصر ىذا في يتـ

 ودنتيتحميؿ نتائج معامؿ ست (:18الجدول رقم )

المتغيرات 
 المستقمة

 مستوى المعنوية  Tمعامؿ ستيودنت 
sig 

 درجة الحرية
DDL 

x1 2،506 0،016  
51 x2 4،155 0،000 

x7 2،648 0،011 
x8 3،628- 0،001 

Y= 0.432+0.271 x1+ 0.471 x2- 0.441 x8+ 0.440 x7 
 spssبناء عمى مخرجات  المصدر:

تبيف أف كؿ معامالت المتغيرات المفسرة مقبولة معنويا تبعا الختبار  (18الجدوؿ رقـ ) مف خالؿ 
قيـ معامؿ ستيودنت و  قيمة درجة الحرية  ، كما يبيف الجدوؿ كذلؾ %5ستيودنت عند مستوى الداللة 

 ما يمي:المحسوبة ك

 2،02بالنسبة لقيمة معامؿ ستيودنت المستخرجة مف جدوؿ القيـ الحرجة لتوزيع ستيودنت فكانت 
 .0،05ومستوى المعنوية  51وتـ استخراجيا انطالقا مف قراءة  درجة الحرية 

 كافأما مستوى المعنوية ف 2،506" االستقاللية" يشير إلى  األوؿمعامؿ ستيودنت لممتغير المستقؿ  -
التي  قيمة الجدوليةالمف  أكبر  2،506المحسوبة   tوقيمة 05،0مف مستوى المعنوية  وىو أقؿ 0،016

 . 1،68تحمؿ القيمة 

وىو  0،000 كافف أما مستوى المعنوية  4.155معامؿ ستيودنت لممتغير المستقؿ الثاني يشير إلى  -
أكبر مف القيمة الجدولية التي تحمؿ القيمة   4،155المحسوبة  t وقيمة 0،05أقؿ مف مستوى المعنوية 

2،02 . 
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وىو  0،011 كافأما مستوى المعنوية ف 2،648يشير إلى  السابعمعامؿ ستيودنت لممتغير المستقؿ  -
أكبر مف القيمة الجدولية التي تحمؿ القيمة  2،648المحسوبة t وقيمة  0،05أقؿ مف مستوى المعنوية 

2،02. 

وىو  0،001 أما مستوى المعنوية فكاف -3،624يشير إلى  مفمعامؿ ستيودنت لممتغير المستقؿ الثا -
    أي وبعد وضعيا تحت القيمة المطمقة -3،624المحسوبة   tقيمةالو  0،05أقؿ مف مستوى المعنوية 

 . 2،02القيمة الجدولية التي تحمؿ القيمة  تكوف أكبر مف 3،624

 تحميل نتائج معامل فيشر -2

 يمي: كما يتـ في ىذا العنصر تبييف نتائج معامؿ فيشر

 تحميؿ نتائج معامؿ فيشر (:19الجدول رقم )

 درجة الحرية القيـ البياف
 F 8،091 51معامؿ فيشر 

 sig 0،000مستوى معنوية 
 spssبناء عمى مخرجات  المصدر:

 0،000ومستوى معنوية  8،091تشير إلى  (F) يتبيف مف خالؿ الجدوؿ أف قيمة معامؿ فيشر 
لنسبة لقيمة معامؿ فيشر المحسوبة، أما قيمة معامؿ فيشر الجدولية ىذا با 0،05أقؿ مف مستوى الداللة 

،  0،05فيو أقؿ مف مستوى الداللة  0،000أما مستوى المعنوية  8،091وىي أقؿ مف  2،13فكانت 
 (.Y)عمى جودة تقارير التدقيؽ (x1 ،x2 ، x7)العوامؿ ليذه وبالتالي ىناؾ تأثير 
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 خالصة الفصل الثالث

مف خالؿ ىذا الفصؿ الذي تـ فيو محاولة التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيؽ  
وىذا باستخداـ التحميؿ اإلحصائي  واالستعانة باألساليب اإلحصائية الوصفية والمتمثمة في الخارجي 

نحراؼ المعياري التكرارات والنسب المئوية لمعرفة خصائص العينة المدروسة، والمتوسط الحسابي واال
 ومعامؿ االختالؼ لمعرفة اتجاه أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة.

والمتمثمة في االنحدار المتعدد، وذلؾ مف أجؿ وتـ االستعانة بأساليب اإلحصاء االستداللي   
)االستقاللية، كبر حجـ المؤسسة، التأىيؿ العممي والميني، الخبرات  تحديد دور المتغيرات المستقمة

تقارير التدقيؽ الخارجي( باإلضافة إلى معامؿ ستيودنت في المتغير التابع )جودة  والميارات الشخصية(
يـ المجدولة والقيـ قالالمقارنة بيف يقوـ عمى أساس اختبار كؿ متغير عمى حدى، كما يقوـ عمى أساس 

ضا مف استعماؿ يقـو عمى أساس اختبار جميع المعالـ في نفس الوقت عو  ومعامؿ فيشر المحسوبة
 .بيف القيـ المجدولة والقيـ المحسوبة لوحدىا، ويقوـ عمى أساس المقارنة اختبار كؿ معممة

ومف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا اتضح أف ىناؾ عوامؿ مؤثرة في جودة تقارير التدقيؽ الخارجي  
 كانت ذات داللة إحصائية. ، وىذا ما تـ تأكيده مف خالؿ معامؿ التجديد واالنحدار التيولو بجزء معتبر

 

 



 

 الخاتمة العامة



 خاتمة عامة
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 الخاتمة

باعتبار التدقيق يؤدي دورا ىاما في تمبية حاجيات األفراد، ومختمف الفئات كان البد من تقديم  
أفراد ن وتطور مستمر لتمبية رغبات ا يجب عمى المينة أن تكون في تحسخدماتو بأعمى مستوى جودة، لذ

العوامل المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيق  دراسةمن  ذلكفي تحقيق ولمحاولة المساىمة   ،المجتمع
 ، والتي يمكن االعتماد عمييا في قياس جودة التدقيق الخارجي.الخارجي

النظرية، تم التوصل إلى النتائج واالقتراحات بعد تحميل نتائج الدراسة، وما تم عرضو في الدراسة  
 التالية:

 نتائج الدراسة  -1

 إلى ما يمي: ىذه الدراسةتم التوصل خالل 

تيدف مينة التدقيق الخارجي لتمكين المدقق من إبداء رأي فني محايد حول النتيجة التي توصل إلييا  -
 من خالل التقرير.

 .الجزائريتعتبر محافظة الحسابات إلزامية بقوة القانون التي حددىا المشرع  -

العديد من العوامل التي تؤثر عمى جودة التدقيق الخارجي، والتي يمكن استعماليا كمقاييس يوجد  -
 لالستدالل عمى جودة التدقيق الخارجي.

التدقيق، شيرتو، وعالقاتو مع عمالئو يؤثر إيجابيا عمى جودة أثبتت الدراسة النظرية أن سمعة مكتب  -
جعميا أكثر حرصا عمى توظيف مدققين ذوي كفاءة تدقيق الحسابات، حيث أن سمعة ومكانة المكتب ي

 وخبرة عالية ليعزز مكانتيا بين مكاتب التدقيق األخرى.

ارتفاع درجة المنافسة  بين مكاتب التدقيق يؤثر سمبا عمى جودة أعمال التدقيق وخاصة المنافسة في  -
 تقدير أتعاب المدقق.

معايير رقابة الجودة عمى أعمال التدقيق الخطوة األولى لمرقابة عمى جودة أعمال التدقيق، كما  تعتبر -
 أن ىذه المعايير تعتبر شرطا ىاما لتحقيق جودة التدقيق.
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 .في الجزائر عمى العمل في مينة التدقيق نظرا لمصعوبات التي تتعرض لياعدم إٌقبال اإلناث  -

 الحسابات فردية.أغمبية مكاتب محافظي  -

أظيرت الدراسة أن الموضوعية واالستقاللية من العوامل المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيق الخارجي،  -
 كما أن الضغوط والمصالح الشخصية من العوامل األقل تأثيرا في محافظ الحسابات.

لمام المدقق الخار  - عايير التدقيق بم جييعتبر كل من التأىيل العممي والعممي لتدقيق الحسابات وا 
 في جودة التدقيق الخارجي.المتعارف عمييا من المؤثرات اليامة 

 يعتبر عامل كبر حجم المؤسسة من العوامل المؤثرة في جودة عممية التدقيق الخارجي.  -

 اختبار الفرضيات -2

واختبار فيشر أكد أن النموذج غير معنوي  8،0أقل من  0،،8نظرا ألن معامل التحديد ضعيف  
كمشكل االرتباط الذاتي ويمكن إرجاع ذلك إلى صغر حجم العينة أو وجود مشاكل إحصائية في النموذج 

عمى  االعتمادكن بين األخطاء العشوائية لمتوزيع الطبيعي والتي تعذر اختيارىا في ىذه الدراسة، إال أنو يم
التي تؤثر في جودة تقارير التدقيق دون استخدامو في عممية  ىذا النموذج الستدالل مبدئي حول المتغيرات

 .التنبؤ

تم التأكد من خالل المحور األول أنو تم التوصل إلى أن ىناك إجماع بالموافقة عمى أن المدقق   
ليو فإن االستقاللية إحدى المتغيرات المفسرة لجودة الخارجي مستقل ومن خالل النموذج الذي تم التوصل إ

وىذا يؤكد صحة  بمعنى أنو يتمتع بالموضوعية والنزاىة أثناء تأديتو لميامو وواجباتو معايير التدقيق
 الفرضية األولى.

أما المحور الثالث فتم التوصل من خاللو إلى أن ىناك إجماع بالموافقة عمى أن التأىيل العممي 
عممية جودة التدقيق الخارجي وبالتالي يؤثران بشكل إيجابي عمى تقارير ؤديان دورا ىاما في والعممي ي

ا حتى يكون تقرير المدقق ذو جودة وبالتالي يفيد مختمف األطراف التي ىي موالمذان البد مني المدقق
كما أن كبر حجم المؤسسة  ىو بدوره  الثالثة،وىذا ما يؤكد صحة الفرضية  ،بحاجة لو ويشبع  رغباتيم

وىذا ما يؤكد صحة الفرضية  وكان اإلجماع عميو بالموافقة،يؤثر عمى عممية جودة التدقيق الخارجي 
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انطالقا  إذا يمكن القول أن ىذه العوامل ىي بعض من المتغيرات المفسرة لجودة التدقيق الخارجي  ،الثانية
 .من نموج االنحدار

 التوصيات -3

 خالل إجراء ىذه الدراسة تم الخروج بالتوصيات التالية:من 

 قسم خاص بمراقبة جودةيجب عمى مكاتب محافظي الحسابات أو مكاتب التدقيق الخارجي بإنشاء  -
 .التدقيق

 .كمكان من خالل وضع إجراءات لذلالمحافظة عمى الموضوعية واالستقاللية ودعميا قدر اإل -

الحسابات بأىمية جودة تقارير التدقيق الخارجي وذلك من خالل إجراء الندوات ضرورة توعية محافظي  -
 والممتقيات الوطنية.

عالميم بمعايير التدقيق الدولية والتطورات الحاصمة. -  يجب متابعة أعمال المدققين وا 

ن ضرورة تشجيع محافظي الحسابات عمى إنشاء مكاتب تدقيق جماعية، وذلك بسبب وجود عدد كبير م -
 مكاتب من نوع فردي.

إجراء دراسات أخرى حول موضوع جودة التقارير وصوال إلى صياغة نموذج كمي يقيس مستوى  -
 الجودة.

 آفاق الدراسة -4

 بعد إجراء ىذه الدراسة تم اقتراح اآلفاق التالية: 

 .في تحسين جودة عممية التدقيق واالستقالليةممدققين ي للزامالتغيير اإل مدى تأثير -

 مدى مساىمة االستقاللية في ضبط مخاطر التدقيق. -

 انعكاسات مخاطر التدقيق الخارجي عمى جودة ومصداقية التقارير. -

 مدى مساىمة االرشادات ومعايير التدقيق الدولية في االرتقاء بمينة التدقيق الخارجي. -
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 الرحيم بسم اهلل الرحمان

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -أم البواقي –جامعة العربي بن مهيدي 

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 قسم: العموم التجارية

 استبيان

، تم انجاز ىذا استر أكاديمي تخصص مراجعة وتدقيق، في إطار التحضير لمذكرة م، سيدتيسيدي   
 .العوامل المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيق الخارجياالستبيان بيدف التعرف عمى 

أمام جميع عباراتيا، وفي )×( نرجو من سيادتكم اإلجابة عمى عبارات االستبيان وذلك بوضع عالمة  
 الخانة التي تعبر عن وجية نظركم بصدق وموضوعية.

، غاية عممية بحتة وسوف يتم التعامل مع إجابتكم وفقا لبحثا ىذا أحيطكم عمما أن الغاية من إجراء
 لقواعد األمانة والنزاىة العممية والسرية، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي.

 معنا سمفًا. ممني خالص الشكر عمى تعاونك موفي األخير لك
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  الديمغرافيحور مال

 ذكر                              أنثى الجنس:                  -0

 50-03 03أقل من :العمر -5

      03أكثر من  

 ليسانس                        دراسات عميا    المؤهل العممي: -3

 .....  أخرى أذكرىا بكالوريا 

 سنوات   50-0       سنوات 0أقل من   الخبرة: -4

  سنة 50أكثر من  

   الوظيفة الحالية: -5

 أخرى... محافظ حسابات متربص   محافظ حسابات خبير محاسبي

 محاور وفقرات الدراسة

 واالستقالليةالتدقيق الخارجي  :المحور األول

 
 الرقم
 

 
 العبارة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
 

ال 
 أوافق 

ال 
أوافق 
 بشدة

يتمتع محافظ الحسابات باالستقاللية والنزاىة  35
 والموضوعية أثناء عممو

     

يعين محافظ الحسابات من قبل الجمعية العامة  30
لممساىمين وىذا يمنحو استقالال أكبر ويفسر بأن 

 محافظ الحسابات مستقل

     

تجنب العالقات التي  قدرة محافظ الحسابات عمى 30
التزامو تفقده الموضوعية يساىم بشكل كبير في 

     



 10الملحق 
 

 
101 

 بواجب التحفظ 
عزل محافظ الحسابات إذ لم ينفذ مطالب  30

وتوجييات المؤسسة، والتي تمس بموضوعيتو، 
 مستقل غير يفسر بأن محافظ الحسابات

     

من  محافظ الحساباتالتي يتمقاىا حجم األتعاب  30
 استقالليتو منتنقص يمكن أن  قبل مجمس االدارة
 .ىذه األتعاب من فقدان خوفاو  لسيولة التأثير فيو

     

 تقارير التدقيق الخارجي جودةالمحور الثاني: 

 
 الرقم

 
 العبارة
 

موافق 
 بشدة

ال  محايد موافق
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

إعداد التقارير بشكل كامل، دقيق، صادق، مختصر  36
تميز كان يكفي لمقول عن التقرير أنو قدر اإلم
 بالجودة

     

يفي مضمون تقارير التدقيق بمتطمبات المجتمع  37
 والعمالء

     

      يتم إعداد التقارير في الوقت المناسب 38
المعمومات المتواجدة ضمن تقارير التدقيق تفيد  39

 متخذ القرار
     

معايير إعداد التقرير تساىم بشكل كبير في عممية  53
 القرار اتخاذ

     

صعوبة عممية التدقيق، ودرجة التعقيد المصاحبة ليا  55
 تؤثر عمى جودة نتائج التقرير

     

 

 العوامل المؤثرة عمى جودة عممية التدقيق الخارجي المحور الثالث:

 
 الرقم

 
 العبارة

موافق 
 بشدة 

 ال محايد موافق
 أوافق

ال 
أوافق 
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 بشدة
      كبر حجم المؤسسة يؤثر عمى جودة عممية التدقيق 50
عمى جودة  الحسنة لممدقق تؤثر إيجابا  السمعة 50

 عممية التدقيق
     

 حجم األتعاب يؤثر سمبا عمى جودة عممية التدقيق 50
 في حال عدم وجود طريقة عممية لتحديدىا

     

وجود دعاوي قضائية ضد مكتب التدقيق يؤثر عمى  50
 عممية التدقيقجودة 

     

تؤثر االستقاللية بصفة إيجابية عمى جودة عممية  56
 التدقيق

     

الحسابات من قبل أطراف من  تعيين محافظ 57
 عالقاتو الشخصية يؤثر عمى جودة عممية التدقيق

     

والميني المناسب لجميع أعضاء  التأىيل العممي 58
 فريق التدقيق يؤثر عمى جودة عممية التدقيق

     

والميارات الشخصية المتنوعة في  توفر الخبرات 59
 عمال مجاالت أخرى غير التي تتعمق بأجور

التدقيق والمحاسبة مثل ) الذكاء، القيادة...( تؤثر 
 عمى جودة عممية التدقيق

     

قطاع  الكافية لمحافظ الحسابات في توفر الخبرة 03
 تؤثر عمى جودة عممية التدقيق نشاط المؤسسة
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 المحور المعنى البيان
X1 األول االستقاللية 
X2 الثالث كبر حجم المؤسسة 
X7 الثالث التأهيل العممي والعممي 
X8 الثالث الخبرات والمهارات الشخصية 

 



 الممخص
تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة عمى جودة تقارير التدقيق الخارجي، وتحديد أىمية كل  

عنصر منيا ونوعية أثر تمك العوامل، والخروج بنتائج وتوصيات تساىم في رفع وتطوير أداء مكاتب 
 محافظي الحسابات مع تقديم بعض االرشادات لمسؤولي المينة.

مراجعة الدراسات السابقة، وصياغة بعض الفرضيات لتحقيق أىداف الدراسة تم فقد ولتحقيق ذلك  
، مجموعة من محافظي الحساباتإعداد استبيان وزع عمى واإلجابة عمى تساؤالتيا باإلضافة إلى ذلك فقد تم 

 وبعدىا تم جمع البيانات ثم تحميميا باستخدام األساليب إحصائية المالئمة.
أبرزىا أن العوامل المؤثرة في جودة تقارير التدقيق  ميمةتوصل البحث إلى مجموعة من نتائج وقد  

 والميارات الشخصية والخبرات. االستقاللية، التأىيل العممي والعممي، حجم كبر المؤسسةفي الخارجي تتمثل 
 وىذا من شأنو أن يسيم في تحسين جودة تقارير التدقيق وتسيير المؤسسة ككل.

 الحسابات جودة تقارير التدقيق، محافظتدقيق الخارجي،  الكممات المفتاحية:
Résumé :  

Ce travail a pour objet de connaitre les facteurs affectant la qualité des 
rapports de l'audit externe et l'importance de chaque élément ainsi la qualité de 
l'impact et ces facteurs. Ce travail donne de résultats et des recommandations 
contribuent au développement de la performance des bureaux de commissaire 
aux comptes, en fournissent quelques conseils aux fonctionnaires de la 
profession. 

Pour cela on a examiné l’étude précédente afin de formuler certaines 

hypothèses pour réaliser les objectifs de l'étude et répondre aux questions, pour 
cela ou à préparer d'un questionnaire qui a été distribué aux parties prenantes 
d'audit, Il est donc consacré à analyse des données collectées en utilisant des 
méthodes statistiques appropriées. 

L’étude a révélé un ensemble de résultats importantes, en vue que des 
facteurs affectant la qualité des rapports de l'audit externe sont : l'indépendance, 
la réadaptation des aspects scientifiques et pratiques, la taille d'entreprise, les 
compétences personnelles et l’expertise. 

Ceci contribue à mieux cerner la qualité des rapports et améliorer la 
gestion des entreprises. 
Mots-clés : audit externe, la qualité des rapports, commissaire aux comptes.  


