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 ملخص البحث
الدراسة والتي تم تنفیذها من قبل الباحث �اسم الالذقاني و�إشراف الـأستاذ الد�تور راغب هذه تهدف 

اسبین حالغصین المحترم، للتعرف على العوامل المؤثرة على جودة تدقیق الحسا�ات من وجهة نظر الم

إلضافة إلى قیاس أهمیة تطبیق معاییر و�جراءات التدقیق الواردة في المواصفة القانونیین في سور�ة، �ا

ISO19011  وقع مة ونشرها على محیث تم تصمیم استبانة الكترونیة محكّ بوجهة نظرهم،  ٢٠١٨لعام

 رداً �امالً قابالً للتحلیل. ٢٢٥المجموعة المغلقة للمحاسبین القانونیین في سور�ة، حیث تم الحصول على 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، وجود عدة عوامل لها تأثیر على جودة تدقیق 

المؤهالت العلمیة لمدقق الحسا�ات، الخبرة العملیة لمدقق الحسا�ات، السمعة المهنیة الحسا�ات، منها 

ب مكتلمدقق الحسا�ات، حجم مكتب وفر�ق عمل مدقق الحسا�ات، وجود هیكل تنظیمي واضح في 

مدقق الحسا�ات، وجود إجراءات رقا�ة على الجودة في مكتب مدقق الحسا�ات، خبرة فر�ق التدقیق الذي 

�عمل لدى المدقق، وجود شروط خاصة لالنضمام لفر�ق عمل مدقق الحسا�ات، استخدام التقنیات الحدیثة 

ة ، طول مدفي عمل مكتب مدقق الحسا�ات، تخصص مكتب مدقق الحسا�ات في تدقیق نشاط محدد

ارتباط مدقق الحسا�ات �العمیل، التزام مدقق الحسا�ات �معاییر التدقیق المتعارف علیها، قیمة األتعاب 

للمنشأة محل  �ة الداخلیةالتي یتقاضاها المدقق، �بر حجم المنشأة التي تخضع للتدقیق، قوة هیكل الرقا

لعام  ISO19011لواردة في المواصفة �ما توصلت الدراسة إلى أن تطبیق مبادئ التدقیق ا، التدقیق

، �عتبر ذو أهمیٍة �بیرٍة جدًا بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة، �ما أن تطبیق إجراءات ٢٠١٨

 التدقیق الواردة في المواصفة �عتبر ذو أهمیٍة �بیرٍة بوجهة نظرهم.

العلمیة ت والكفاءات المهنیة و التر�یز على ضرورة تنمیة القدراوخلصت الدراسة �عدة توصیات أهمها، 

للمحاسب القانوني وألفراد فر�ق العمل لد�ه، والمحافظة على استقاللیته خالل عملیات التدقیق، وضرورة 

ز�ادة تعر�ف المحاسبین القانونیین في سور�ة �أهمیة وضع اإلجراءات التنظیمیة لعملیات تدقیق 

تدقیق ع المنهج القائم على المخاطر في تنفیذ عملیات الالحسا�ات، �اإلضافة لز�ادة تعر�فهم �أهمیة اتبا

 المحاسبي، سعیا للرفع من جودة خدمة تدقیق الحسا�ات في سور�ة.
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Abstract 
 

This study carried out by researcher Basem Al-Lazkany and under the supervision of         
Prof. Dr. Ragheb Al-Ghussein, aiming at defining Factors affecting the quality of auditing 
from the point of view of Certified Legal Accountants in Syria, in addition to measuring the 
importance of applying the auditing standards and procedures mentioned in ISO19011 of 
2018 in their view. In this regard, an arbitrated electronic questionnaire designed and 
published on the closed group of Legal Accountants in Syria, and 225 full and analysis valid 
response obtained. 

The study concluded with a set of results, the most important of which is: 

- The existence of several factors that have a significant influence on the audit quality 
including those related to the following: the qualifications of the auditor. The auditor's 
practical experience. The professional reputation of the auditor. The size of the auditor's 
office and team. The existence of a clear organizational structure in the auditor's office. 
The presence of quality control procedures in the auditor office. The Experience of the 
audit team that works for the auditor. The Existence of special conditions for joining the 
auditor team. The use of modern techniques in the work of the auditor office. The 
Auditor specializes in auditing a specific activity. The Length of the engagement of the 
auditor with the client. The Auditor's adherence to generally accepted auditing 
standards. The Value of fees paid by the auditor. The large size of the audited entity. 
The strength of the internal control structure of the audited entity. 

- In addition, the study concluded that to the point of view of the Legal Accountants in 
Syria, the application of the audit principles contained in ISO 19011 of 2018 is of great 
importance, and the application of the audit procedures contained in ISO 19011 of 2018 
is very important.  

The study concluded with several recommendations, the most important of which is to focus 
on the need to develop the professional and scientific abilities of the legal accountant and 
his team members. Also to maintain his independence during the audits. The need to increase 
the definition of legal accountants in Syria the importance of establishing organizational 
procedures for audits, in addition to increasing the definition of the importance of following 
the Risk based approach in the implementation of audits, in an effort to improve the quality 
of the audit service in Syria. 
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 اإلهداء
  
 أھدي ثمرة جھدي وعملي ھذا 

ني كیف أخطو أوَّ  الحیاة  نورَّ  أبصرت عینايَّ ل خطواتي وإلى من علمَّ
 على محبتھم وعطفھم وخوفھم، 

 أطال اللھ عمركما. – إلى أبي وأمي
 

 إلى شریكة دربي وحیاتي، إلى ملكة القلب،
 .إلى زوجتي الغالیة 

 
 اً لي على طول المشروع،إلى من أمسك بیدي وأرشدني، وكان عون

 .الدكتور المحترم راغب الغصینإلى  
 

 إلى من كانوا مشاعالً أنارت لي ولزمالئي دروب الماجستیر، 
 .إلى كادر الجامعة التدریسي

 



 ث

 الفهرس

 المحتو�ات

 الصفحة الموضوع

 أ ملخص البحث �اللغة العر�یة

 ب ملخص البحث �اللغة اإلنجلیز�ة

 ت اإلهداء

 ث الفهرس

 خ قائمة األشكال

 خ قائمة الجداول

 ١ الفصل األول: مقدمة عامة

 ٢  المقدمة ١-١

 ٣ الفصل الثاني: اإلطار العام للبحث

 ٤ مشكلة البحث. ١-٢

 ٤ أهداف البحث. ٢-٢

 ٥ أهمیة البحث. ٣-٢

 ٥ محددات ومتطلبات انجاز البحث. ٤-٢

 ٦ تصمیم البحث. ٥-٢

 ٨ لمرجعیة واإلطار النظري الفصل الثالث: الدراسات ا

 ١٠  السا�قة. الدراسات المرجعیة  ١-٣



 ج

 ١٤ الجوانب المشتر�ة للدراسة مع الدراسات السا�قة. ١-١-٣   

 ١٤ الجوانب الممیزة للدراسة عن الدراسات السا�قة.  ٢-١-٣   

 ١٥ تدقیق الحسا�ات ومفاهیمه. ٢-٣

 ١٥ .النشأة التار�خیة لتدقیق الحسا�ات ١-٢-٣   

 ١٦ تعر�ف التدقیق �شكل عام. ٢-٢-٣   

 ١٧ تعر�ف تدقیق الحسا�ات. ٣-٢-٣   

 ١٩ أهداف تدقیق الحسا�ات. ٤-٢-٣   

 ٢٢ أهمیة تدقیق الحسا�ات. ٥-٢-٣   

 ٢٤ أنواع تدقیق الحسا�ات. ٦-٢-٣   

 ٢٨ تدقیق الحسا�ات في سور�ة. ٧-٢-٣   

 ٢٩ أهمیتها، العوامل المؤثرة علیها. جودة التدقیق المحاسبي، مفهومها، ٣-٣

 ٢٩ تعر�ف جودة التدقیق المحاسبي. ١-٣-٣   

 ٣٤ أهمیة جودة التدقیق. ٢-٣-٣   

 ٣٥ العوامل المؤثرة على جودة التدقیق. ٣-٣-٣   

 ٣٨ ، معاییرها، إجراءاتها.٢٠١٨لعام  ISO19011المواصفة المعیار�ة  ٤-٣

 ٣٨ ISOالمیة للمقاییس الـ التعر�ف �المنظمة الع ١-٤-٣   

 ٣٩ ISO 19011التعر�ف �المواصفة  ٢-٤-٣   

 ٣٩ ISO19011:2011عن اإلصدار  ISO 19011:2018ما �میز اإلصدار  ٣-٤-٣   

 ٤٦ ISO 19011:2018بنود ومحتو�ات المواصفة  ٤-٤-٣   

 ٥٢ ISO 19011:2018مبادئ التدقیق الواردة في المعیار  ٥-٤-٣   

 ٥٤ ISO 19011:2018إجراءات تنفیذ التدقیق وفقا للمعیار  ٦-٤-٣   



 ح

 ٧٢ الفصل الرا�ع: الجزء العملي / تحلیل البیانات

 ٧٣ منهجیة الدراسة. ١-٤

 ٧٣ مجتمع وعینة الدراسة. ٢-٤

 ٧٣ أداة الدراسة. ٣-٤

 ٧٤ صدق وثبات االستبانة. ٤-٤

 ٧٤ صدق فقرات االستبانة. ١-٤-٤   

 ٧٦ فقرات االستبانة. ثبات ٢-٤-٤   

 ٧٧ المعالجات اإلحصائیة. ٥-٤

 ٧٨ النتائج التفصیلیة لتحلیل البیانات. ٦-٤

 ٧٨ .تحلیل الصفات الشخصیة ألفراد العینة ١-٦-٤   

 ٨١ .تحلیل فقرات محاور الدراسة وفرضیاتها ٢-٦-٤   

 ٩٠ الفصل الخامس: النتائج والتوصیات

 ٩١ النتائج. ١-٥

 ٩٢  ات.التوصی ٢-٥

 ٩٣ المراجع

 ٩٣ المراجع العر�یة

 ٩٥ المراجع األجنبیة

 ٩٥ مواقع االنترنت

 ٩٦ المالحق

 ٩٦ االستبانة التي تم توز�عها الكترونیاً  –الملحق أ 

 



 خ

 قائمة األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 ٥٤ توز�ع إجراءات التدقیق على مراحل حلقة الجودة ١

 ٦٥ مراحل عملیة نموذجیة نظرة عامة على ٢

 قائمة الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 ١٩ التطور التار�خي ألهداف التدقیق ١

 ٧٥ الصدق الداخلي لفقرات االستبانة ٢

 ٧٦ معامالت االرتباط بین محاور االستبانة والمعدل الكلي لالستبانة ٣

 ٧٦ معامل ثبات ألفا �رونباخ ٤

 ٧٧ الخماسي والفترات الخاصة �ه والوزن النسبي مقیاس لیكرت ٥

 ٧٨ نتائج تحلیل أجو�ة سؤال جنس المحاسب ٦

 ٧٩ نتائج تحلیل أجو�ة سؤال عمر المحاسب ٧

 ٧٩ نتائج تحلیل أجو�ة سؤال المؤهل العلمي للمحاسب ٨

 ٨٠ نتائج تحلیل أجو�ة سؤال ممارسة المهنة للمحاسب ٩

 ٨١ عدد سنوات خبرة للمحاسبنتائج تحلیل أجو�ة سؤال  ١٠

 ٨٢ للعینة الواحدة للمحور األول وفقراته tنتائج اختبار  ١١

 ٨٥ للعینة الواحدة للمحور الثاني وفقراته tنتائج اختبار  ١٢

 ٨٧  للعینة الواحدة للمحور الثالث وفقراته tنتائج اختبار  ١٣



 الفصل األول: مقدمة عامة
 

۱ 
 

 الفصل األول: مقدمة عامة

uction: General Introd(1)Chapter  

 
 ملخص الفصل:

 یتضمن هذا الفصل مقدمًة عامًة عن المشروع �امًال.

 

 مخطط الفصل:

   المقدمة. ١-١

 

 

   



 الفصل األول: مقدمة عامة
 

۲ 
 

 :المقدمة ١-١

لوحظ في اآلونة األخیرة (في السنوات الثالثة السا�قة) ز�ادة االهتمام �الحصول على شهادة مدقق 

التوجه إلى القطاع المصرفي للحصول على  الحسا�ات المعتمد قانونًا (محاسب قانوني)، ومع ازد�اد

خدمات التسهیالت المصرفیة �مختلف أنواعها ولشتى القطاعات، وحیث أن أحد أهم العوامل للحصول 

على التسهیالت المصرفیة هو التحلیل المالي للبیانات المالیة المدققة من قبل أحد مدققي الحسا�ات 

 دمة المقدمة من قبل مدققي الحسا�ات �شكل عام في سور�ة.المعتمدین قانونًا، فقد ازدادت أهمیة الخ

ونتیجة ألهمیة القرارات التي تتخذ �االعتماد على مخرجات عملیة تدقیق الحسا�ات، �ان البد من تسلیط 

الضوء على العوامل التي تؤثر في جودة هذه الخدمة وخاصة بوجهة نظر مقدمي الخدمة أنفسهم ومحاولة 

مبادئ المواصفة تطبیق لقیاس أهمیة  ٢٠١٨لعام  ISO19011ءات المواصفة ر�طها �مبادئ و�جرا

و�جراءاتها لدى مدققي الحسا�ات على أرض الواقع، فما عملیة تدقیق الحسا�ات إال عملیة تدقیق خارجیة 

 یتم تنفیذها من قبل مدققي الحسا�ات المعتمدین للحصول على بیانات مالیة موثوقة وذات جودة عالیة.

تم اجراء دراسة میدانیة توضح العوامل المؤثرة في جودة خدمة تدقیق الحسا�ات من وجهة نظر فقد لذلك 

       واإلجراءات الواردة في المواصفة تطبیق المبادئالمحاسبین القانونیین في سور�ة، ودراسة أهمیة 

ISO19011  ٢٠١٨لعام.



 الفصل الثاني: اإلطار العام للبحث

۳ 
 

 الفصل الثاني: اإلطار العام للبحث

Chapter (2): General Framework of Research 

 

 
 ملخص الفصل:

یتضمن هذا الفصل عرضًا لعناصر خطة البحث، مشكلة البحث، أهدافه، أهمیته األكاد�میة والتطبیقیة، 

 محددات ومتطلبات تنفیذه، وتصمیم البحث.

 

 مخطط الفصل:

 مشكلة البحث. ١-٢

 أهداف البحث. ٢-٢

 أهمیة البحث. ٣-٢

 البحث.محددات ومتطلبات انجاز  ٤-٢

 تصمیم البحث. ٥-٢

 

 

 

 



 الفصل الثاني: اإلطار العام للبحث

٤ 
 

 مشكلة البحث: ١-٢

تعددت العوامل المؤثرة على جودة تدقیق الحسا�ات، والتي من بینها حجم مكتب المراجعة، سمعة مكتب 

التدقیق، أتعاب عملیة التدقیق، والتزام مكتب التدقیق �المعاییر المتعارف علیها، استقالل المدقق وخبرته 

محل التدقیق ومدى قوة نظام الرقا�ة الداخلي فیها، وقد تم التطرق لهذه العوامل العملیة، وحجم الشر�ة 

وعوامل أخرى إضافیة في الكثیر من الدراسات السا�قة التي حاولت تحلیل تأثیرها على جودة عملیة 

لخاصة ا التدقیق المحاسبي، ولكن لم یتم االنتباه للمعاییر واإلجراءات الواردة في مواصفات الجودة الدولیة

آخر إصداراتها، لذلك سوف تحاول  2018لعام  ISO 19011�عملیات التدقیق، والتي �كون اإلصدار 

 الدراسة اإلجا�ة على التساؤالت التالیة:

لعام  ISO19011ماهي المعاییر واإلجراءات الخاصة �عملیات التدقیق الواردة في المواصفة  .١

 ؟2018

دقیق الحسا�ات في وجهة نظر المحاسبین القانونیین في ماهي أهم العوامل المؤثرة على جودة ت .٢

 سور�ة؟

بوجهة  2018لعام  ISO19011ماهي أهمیة تطبیق المعاییر واإلجراءات الواردة في المواصفة  .٣

 نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة؟

 

 البحث: أهداف ٢-٢

 �سعى البحث لتحقیق األهداف التالي:

 الجودة في عملیة تدقیق الحسا�ات.تدقیق الحسا�ات و  يتحدید مفهوم  .١

 ISO19011تحدید المعاییر واإلجراءات الخاصة �عملیات التدقیق الواردة في المواصفة  .٢

 .2018لعام 

تحدید أهم العوامل المؤثرة في جودة خدمة تدقیق الحسا�ات من وجهة نظر المحاسبین  .٣

 القانونیین في سور�ة.



 الفصل الثاني: اإلطار العام للبحث
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 2018لعام  ISO 19011الواردة في المواصفة تحدید أهمیة تطبیق المعاییر واإلجراءات  .٤

 من وجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة.

 البحث: أهمیة ٣-٢

 تتجلى أهمیة البحث في جانبین هما:

 أهمیة البحث األكاد�میة: .١
، مع إعطاء لمحة عن 2018لعام  ISO 19011محاولة لتفسیر وشرح معاییر و�جراءات المواصفة 

تدقیق الحسا�ات، �شكل �ساهم على خلق آلیة لالعتماد على هذه المعاییر مفهوم جودة عملیة 

 واإلجراءات في تنفیذ عملیات تدقیق الحسا�ات في سور�ة من قبل المحاسبین القانونیین المعتمدین.
 أهمیة البحث التطبیقیة: .٢

دولیة لتتمثل أهمیة المشروع في تسلیط الضوء على ضعف االعتماد على المعاییر واإلجراءات ا

في عمل المحاسبین  ٢٠١٨لعام  ISO 19011الخاصة �جودة عملیات التدقیق الواردة في المواصفة 

القانونیین في سور�ة، �الشكل الذي �ساهم على لفت نظر المحاسبین القانونیین إلى ضرورة االعتماد 

ف ز�ادة التدقیق بهدعلى المعاییر واإلجراءات الواردة في المواصفات الدولیة الخاصة �جودة عملیات 

 جودة الخدمات المقدمة من قبلهم.

 البحث: تنفیذ حدود ٤-٢

 من المحددات والمتطلبات التي أثرت على تنفیذ البحث:

 زمنیة: حدود .١
 نتیجة لضیق الفترة الزمنیة التي �جب خاللها جمع البیانات وتحلیلها.

 

 

 



 الفصل الثاني: اإلطار العام للبحث
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 جغرافیة: حدود .٢
ماد انونیین في سور�ة في شتى المناطق، وسوف یتم االعتسوف تشمل الدراسة المیدانیة المحاسبین الق

ات االلكترونیة لتجاوز المعوقات الخاصة �المناطق الجغرافیة وصعو�ة الوصول إلى االستبانعلى 

 عینة تشمل جمیع المناطق.

 موضوعیة: حدود .٣
ي تغطي تسوف یتم االعتماد على األعضاء المسجلین في جمعیة المحاسبین القانونیین في سور�ة وال

 النسبة األكبر من المحاسبین القانونیین المعتمدین في سور�ة.

 متطلبات قانونیة: .٤
موافقة جمعیة المحاسبین القانونیین في سور�ة على االعتماد على صفحة الجمعیة و�یاناتهم في 

 الوصول إلى المحاسبین القانونیین في سور�ة والوصول إلى النسبة األكبر منهم.

 ث:البح تصمیم ٤-٢

 اإلطار النظري: •
 سوف یتم تأسیس قاعدة نظر�ة تتعلق �مجالین:

شرح مفهوم الجودة �شكل عام وتطوره، �اإلضافة لشرح مفهوم الجودة في عملیات تدقیق  .١

 الحسا�ات �شكل عام.

الخاصة �عملیات  2018لعام  ISO 19011شرح للمعاییر واإلجراءات الواردة في المواصفة  .٢

 التدقیق.

تماد على الدراسات والمراجع المختصة في هذین المجالین للوصول إلى قاعدة نظر�ة وسوف یتم االع

 روع.وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة والتوصیات في نها�ة المش االستبانةیتم االعتماد علیها في بناء 

 الدراسة المیدانیة: •
ات تمثل وجهة للحصول على بیان Questionnairesات االلكترونیة االستباناالعتماد على  .١

 Likertنظر عینة من المحاسبین القانونیین في سور�ة، وسوف یتم استخدام مقیاس لیكرت 

تضمن أ�ضا ات والتي ستاالستبانالخماسي في تقییم أهمیة العوامل التي سوف یتم ذ�رها في 

 .٢٠١٨لعام  ISO 19011المعاییر واإلجراءات المذ�ورة في المواصفة 
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�استخدام مؤشرات النزعة  Uni-dimensionalالبعد للبیانات القیام بتوصیف أحادي  .٢

) الستخراج األهمیة النسبیة لكل من العوامل المذ�ورة Meanالمر�ز�ة (المتوسط الحسابي 

 بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة. االستبانةفي 

 ISO 19011صفة لمعاییر واإلجراءات الواردة في الموالتطبیق ااستنتاج األهمیة النسبیة  .٣

 بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة. 2018لعام 

 فرضیات البحث: •
تتأثر جودة عملیة التدقیق المحاسبي بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة �عدة  .١

 عوامل تختلف في أهمیتها على جودة عملیة التدقیق.

جودة ل ذو أهمیة 2018لعام  ISO19011الواردة في المواصفة  �عتبر تطبیق مبادئ التدقیق .٢

 عملیة تدقیق الحسا�ات بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة.

 ذو أهمیة 2018لعام  ISO19011الواردة في المواصفة  �عتبر تطبیق اجراءات التدقیق .٣

 جودة عملیة تدقیق الحسا�ات بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة.ل
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 الدراسات المرجعیة واإلطار النظري الفصل الثالث: 

Chapter (3): Reference Studies and 

Theoretical Framework 
 

 ملخص الفصل:

یتضمن هذا الفصل عرضًا للدراسات المرجعیة السا�قة والتي قار�ت موضوع البحث، �اإلضافة إلى إطاٍر 

افة ق الحسا�ات وجودتها، �اإلضنظرٍي شامل یهدف إلى خلق القاعدة النظر�ة المرتبطة �مفاهیم تدقی

 وشرٌح عام للمعاییر واإلجراءات الواردة فیها. 2018لعام  ISO19011لشرح للمواصفة 

 

 مخطط الفصل:

 .الدراسات المرجعیة السا�قة ١-٣

 .الجوانب المشتر�ة للدراسة مع الدراسات السا�قة ١-١-٣   

 . ةالجوانب الممیزة للدراسة عن الدراسات السا�ق ٢-١-٣   

 .تدقیق الحسا�ات ومفاهیمه ٢-٣

 .النشأة التار�خیة لتدقیق الحسا�ات ١-٢-٣  

 .تعر�ف التدقیق �شكل عام ٢-٢-٣  

 .تعر�ف تدقیق الحسا�ات ٣-٢-٣  

 .أهداف تدقیق الحسا�ات ٤-٢-٣  

 .أهمیة تدقیق الحسا�ات ٥-٢-٣  

 .أنواع تدقیق الحسا�ات ٦-٢-٣  
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 .�ةتدقیق الحسا�ات في سور  ٧-٢-٣  

 .جودة التدقیق المحاسبي، مفهومها، أهمیتها، العوامل المؤثرة علیها ٣-٣

 .تعر�ف جودة التدقیق المحاسبي ١-٣-٣  

 .أهمیة جودة التدقیق ٢-٣-٣  

 .العوامل المؤثرة على جودة التدقیق ٣-٣-٣  

 .، معاییرها، إجراءاتها٢٠١٨لعام  ISO19011المواصفة المعیار�ة  ٤-٣

 ISO�ف �المنظمة العالمیة للمقاییس الـ التعر  ١-٤-٣  

 ISO 19011التعر�ف �المواصفة  ٢-٤-٣  

 ISO 19011:2011عن اإلصدار  ISO 19011:2018ما �میز اإلصدار  ٣-٤-٣  

 ISO 19011:2018بنود ومحتو�ات المواصفة  ٤-٤-٣  

 ISO 19011:2018مبادئ التدقیق الواردة في المعیار  ٥-٤-٣  

 ISO 19011:2018نفیذ التدقیق وفقا للمعیار إجراءات ت ٦-٤-٣
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 :الدراسات المرجعیة ١-٣

لقد تمت مقار�ة موضوع المشروع من قبل عدة دراسات عر�یة نذ�ر أهمها �حسب ترتیبها الزمني من 

 األحدث إلى األقدم:

 العوامل المؤثرة على جودة التدقیق من وجهة نظر مدققي دراسة سماح أسامة النعسان " )١

"، رسالة للحصول على درجة الماجستیر، �لیة غزة قطاع-دراسة میدانیة  حسا�ات الخارجیینال

 ٢٠١٨التجارة في الجامعة اإلسالمیة في غزة، فلسطین، 

دققي م نظر سة الى التعرف على العوامل المؤثرة على جودة تدقیق الحسا�ات من وجهةراهدفت الد

وتم  لتحلیلي،ا الوصفي في تحلیل البیانات على المنهجاعتمدت الباحثة حیث الحسا�ات الخارجیین. 

ة من عشوائیة مؤلف تم أخذ عینة حیث ،راسةالدتصمیم استبانة علمیة محكمة وتوز�عها على عینة 

وقد  استبانة. ٥٢استرداد  ، وتمراسةالد عینة أفرادمفردة. وقد تم توز�ع االستبانة على جمیع  ٨٠

ى جودة عل وجود عدة عوامل لها تأثیر إ�جابي �بیر نتائج أهمهاالى مجموعة من ال الدراسةتوصلت 

یة، والتأهیل المهن المتعلقة �مكتب التدقیق، وفر�ق العمل، والكفاءة تدقیق الحسا�ات، ومنها العوامل

 الدراسةت وخلص التدقیق. الموضوعیة واالستقاللیة، وعوامل متعلقة �أتعاب العلمي للمدقق، وتوافر

 من خالل التطبیق مها ضرورة محافظة مدقق الحسا�ات على الكفاءة في العمل�عدة توصیات أه

العمالء  لضمان حصول التطو�ر�ة والبرامجت راالمهنیة وتنمیتها �الدو  والمهاراتلمستمر للمعرفة ا

ه �أهمیة جودة التدقیق لما ل على الخدمة المهنیة �جودة عالیة، و�ضرورة تعر�ف مدققي الحسا�ات

تقر�ر المستفیدة من ال األطراف ابي على االرتقاء �مستوى أداء المهنة وتحقیق تطلعاتمن أثر ا�ج

 من تحقیق أعلى مستوى جودة.

العوامل المؤثرة في تغییر مدقق الحسا�ات الخارجي من وجهة دراسة ماهر عیاش األمین " )٢

لدراسات للبحوث وا "، مجلة جامعة تشر�نمیدانّیة في البیئة السور�ة/ دراسة/ نظر مدققي الحسا�ات

 :٢٠١٧) ٦) العدد (٣٩سلسلة العلوم االقتصاد�ة والقانونیة المجلد ( –العلمیة 

مة هى أسباب تغییر مدقق الحسا�ات الخارجي في الشر�ات المسالالتعرف ع إلى الدراسة هدفت هذه

یتم �شكل  یرلتأكد من أن التغیام، و هالحسا�ات الخارجیین أنفس ة نظر مدققيهالعامة السور�ة من وج

 ون وجود أ�ة ضغوط أو تدخالت.له د�عم واء الشخصیة، وأن المدقق �قومهقانوني ولیس حسب األ

ى عینة لا عهكأداة لجمع البیانات، وتوز�ع ذا الغرضهتّم تصمیم استبانة لراسة داف الدهوتحقیقًا أل
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الت اإلحصائیة یلتحلن لتتكون من المدققین الخارجیین. وقد أخضعت إجا�ات المستجو�ی التي الدراسة

ت لوتوص ة.ا النسبیهمیتهذه العوامل وفقًا ألهالفرضیات. وتم تبو�ب  المناسبة الختبار مدى صحة

إلى تغییر  تؤدي) العمیل (التدقیقأن األسباب المرتبطة �الشر�ة محل  إلى النتائج اآلتیة: الدراسة

، لخارجيا دقیق تؤدي إلى تغییر المدققأن األسباب المرتبطة بتطبیق معاییر الت، و المدقق الخارجي

أن تغییر  ، �اإلضافة إلىأن األسباب المرتبطة �مكاتب التدقیق تؤدي إلى تغییر المدقق الخارجيكما 

 .)األر�اح(ى نتائج أعمال الشر�ةلالمدقق الخارجي ال یؤثر ع

 �التوصیات اآلتیة: راسةوقد اختتمت الد

  رافأطة نظر هأسباب تغییر المدقق الخارجي من وج أخرى حول دراسات �إجراءضرورة القیام 

 الشر�ات، ومكاتب التدقیق... �داراتمین، و همسالالعامة ل یئةهأخرى، �ال

 یق، وذلك ة المحاسبة والتدقئیهقة بلفي تطو�ر القوانین والتعمیمات المتع االستمرارى لع العمل

 مدقق الخارجي.لالالزمة ل لتوفیر الحما�ة

 یق.ى المدققین ومكاتب التدقلجمعیة المحاسبین القانونیین في الرقا�ة ع ز�ادة وتفعیل دور 

 ةدراس ئراالعوامل المؤثرة في جودة مهنة محافظي الحسا�ات في الجز  دراسة شابي هنیة، " )٣

"، مذ�رة مقدمة �جزء من متطلبات نیل شهادة الماستر – �سكرة- حالة عینة من محافظي الحسا�ات

، �لیة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر، -فحص محاسبي–في علوم التسییر تخصص 

 .٢٠١٦، الجزائر، -�سكرة–جامعة محمد خضیر 

مراجعة ال �جودة رتقاءاالمعرفة الدور الذي یلعبه مراقبي الحسا�ات في  هدفت هذه الدراسة إلى

�ق نات والمعلومات عن طر بواسطة مكاتب المراجعة لوال�ة �سكرة، وقد جمعت البیا الخارجیة المؤدات

التحلیل  �أسلو�ین الوصفي والتحلیلي، نتائج االستبانةأجزاء، ثم تحلیل  المقسم إلى ثالث االستبانة

 :يما یلأوضحت 

 سا�ات عملیة المراجعة من أول محاولة.حجودة المراجعة هي أن یتقن مراقب ال •

 توجد عدة عوامل تؤثر على جودة المراجعة الخارجیة من بینها: •

o .حجم وسمعة المكتب 

o .عدد سنوات الخبرة 

o والحیاد. االستقالل 
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توجد برامج تساعد على تحسین الجودة �ما یوجد أ�ضا �عض المعاییر لتحسین جودة المراجعة  •

 الخارجیة.

دراسة فراس خضیر الز�یدي، "العوامل المؤثرة في جودة أعمال التدقیق من وجهة نظر مراقبي  )٤

)، ٣"، مجلة المثنى للعلوم اإلدار�ة واالقتصاد�ة، المجلد (-میدانیة دراسة–الحسا�ات العراقیین 

 .٢٠١٤) لسنة ٧العدد (

راقبي ممكاتب في  تعمال التدقیق المؤداأ هذه الدراسة الى تحدید العوامل المؤثرة في جودة  هدفت

 ضى �ع�االعتماد عل تصمیمها متحقیق هذا الهدف من خالل استبانة تم د تراقیین وقالحسا�ات الع

حسا�ات وقد توصلت الدراسة الى ب مراق ٦٠من  مكونةة عینة الدراس �انتالدراسات السا�قة وقد 

 أهمها:جملة من النتائج 

دلة أواالختبارات الجوهر�ة ان �حصل على  مالحسا�ات عند تنفیذه اختبارات االلتزا بعلى مراق •

حول  ه�أعتمد علیها في ابداء ر من الوصول الى نتائج معقولة � تمكنهومناسبة  �افیةوقرائن 

 البیانات المالیة.

ائن دلة االثبات والقر أالمواضیع و  كافة هوراق عملأالحسا�ات ان یوثق ضمن  بعلى مراق ب�ج •

 األساسیة.وفقا للمبادئ  ة التدقیقمالتي تؤ�د انجاز مه

حول  هعلى مراقب الحسا�ات أن یلخص نتائج عمله بوثیقة مكتو�ة (التقر�ر) وأن �عطي رأ� •

 البیانات المالیة �شكل دقیق ومر�ز.

 ةاستراتیجیالعوامل المؤثرة على  ، "حسام مصطفى أبو عیاشدراسة سلیمان حسن عطیة &  )٥

"، المجلة العر�یة للمحاسبة، المجلد السادس عشر، عمل مكاتب التدقیق في األردن: دراسة میدانیة

 .٢٠١٣العدد الثاني، د�سمبر 

التدقیق  العمل لدى مكاتب استراتیجیةلتعرف على العوامل التي تؤثر على هدفت هذه الدراسة إلى ا

في األردن وهذه العوامل هي: تنوع أنشطة الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب، والتأهیل (التعلیم 

والخبرة) للعاملین في المكاتب، وتطبیق ضوا�ط جودة أعمال التدقیق، واالندماج المحلي أو االرتباط 

قیق عالمي. ولتحقیق هذا الهدف تم إعداد استبانة وزعت على عینة من مجتمع الدراسة �مكتب تد

وهي جمیع المكاتب التي �عمل فیها محاسبان قانونیا فأكثر، أما وحدة  مرخصاً  ) مكتباً ٢٨شملت (

المعاینة فكانت الشر�ك والمدیر في مكتب التدقیق، و�عد تطبیق رزمة البرامج اإلحصائیة للعلوم 

) لتحلیل البیانات توصلت الدراسة إلى أن العوامل المذ�ورة أعاله تؤثر �صورة SPSSجتماعیة (اال
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عمل مكاتب التدقیق في األردن، حیث احتلت العوامل المرتبطة �التأهیل (التعلیم  استراتیجیةهامة على 

، تالها العوامل ةاالستراتیجیوالخبرة) للعاملین في مكاتب التدقیق المرتبة األولى في التأثیر على 

�مكتب تدقیق عالمي في المرتبة الثانیة، واحتلت العوامل  رتباطاالالمرتبطة �االندماج المحلي أو 

تقد�م  متعلى نتائج الدراسة  المرتبطة بتنوع أنشطة خدمات مكاتب التدقیق المرتبة األخیرة. و�ناءً 

سب ما ردن، وتطبیق معاییر الجودة حالتدقیق في األ التوصیات التالیة: تشجیع االندماج بین مكاتب

نصت علیه معاییر التدقیق الدولیة، وتبنى استراتیجیة التخصص في التدقیق من أجل تحسین المر�ز 

 ورفع مستوى جودة مهنة التدقیق في األردن. التدقیقلمكاتب التنافسي 

ع في قطا الحسا�ات مدى تطبیق رقا�ة الجودة في مكاتب تدقیقدراسة أمیر جمال القیق، " )٦

"، رسالة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة دراسة میدانیة)( غزة

 .٢٠١٢والتمو�ل، �لیة التجارة قسم المحاسبة والتمو�ل، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، 

هدافها أ و  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبیق مفهوم رقا�ة جودة أعمال التدقیق وضوا�طها

ا تم ولتحقیق أهداف الدراسة واختبار فرضیاته عن العوامل المؤثرة فیها. فضالً وأهمیة االلتزام بها، 

فها، تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدا استبانةحیث صممت  ة،والثانو�االعتماد على البیانات األولیة 

. %٨٢،٧أي بنسبة استرداد  استبانة ٧٢مجتمع الدراسة وقد تم استرداد  استبانة على ٨٧وقد وزعت 

رضیاتها، ف كما تم االعتماد على أسلوب التحلیل الوصفي لوصف متغیرات الدراسة وتحلیلها واختبار

صلت الدراسة إلى عدة نتائج وقد تو . اإلحصائي لتحلیل البیانات SPSS وقد استخدم الباحث برنامج

تحقیق ل یم المهني الداخلي إال أنه غیر �افٍ التنظ لدى مكاتب التدقیق العاملة �قطاع غزة ا: یتوفرأهمه

ضًال فتطو�ر المتطلبات المهنیة للقائمین على مهنة التدقیق  رقا�ة الجودة، �ما أظهرت الحاجة إلى

إلجراءات الرقا�ة واإلشراف على األداء �ما أظهرت اعتراء ضوا�ط تقد�م  عن االهتمام والمتا�عة

عض � استمرار�ة العالقة المهنیة معهم الء والمحافظة علىاالستشار�ة وضوا�ط قبول العم الخدمات

ى عدد من وقد خلصت الدراسة إل النواقص أهمها ما یتعلق �طول فترة ارتباط مكتب التدقیق �عمالئه.

 ى الالزمة لمهنة التدقیق، والنهوض بها إلى المستو  یالء المز�د من العنا�ةإالتوصیات أهمها: ضرورة 

مان ة في المهنة لضالحسا�ات �مواكبة التطورات السر�ع همیة قیام مدققيالالئق بین المهن، وأ 

ع، مع ضرورة إعادة النظر في القوانین المنظمة للمهنة في الحتیاجات المجتم مالءمتهااستمرار�تها و 

وضع ى �شكل خاص العمل علوتعدیلها �حیث یتم معالجة مواضع النقص والقصور فیها و  فلسطین

ضوا�ط العامة وتطبیق ال مكاتب تدقیق الحسا�ات بوجوب اتباع ة ومباشرة تلزمنصوص قانونیة صر�ح
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مقررات مواد تدقیق الحسا�ات في  لرقا�ة الجودة، وتضمین موضوع رقا�ة جودة التدقیق ضمن

المهنة �المراجعة الدور�ة لنظام رقا�ة الجودة  الجامعات الفلسطینیة، مع قیام الجهات المشرفة علي

المهني داخل المكتب تتضمن السیاسات واإلجراءات التي  لتدقیق �إعداد مدونة للسلوكوقیام مكاتب ا

ضوا�ط �أهمیة اتباع تلك ال مع توعیة المدققین مهنیاً  الالزمة لذلك، تكفل تطبیق الضوا�ط العامة

 وتطبیقها.

ع من وجهة نظر المراج العوامل المؤثرة على �فاءة مراجعة الحسا�ات، "�طرس میالةدراسة  )٧

 .٢٠١٠) لعام ٦(دراسة میدانیة)"، مجلة االقتصاد والمجتمع العدد ( الخارجي

 م ومدىعا �شكلمراجع الحسا�ات  �فاءةللعوامل المؤثرة على  عرض شاملهدفت الدراسة الى 

جعة هذه العوامل �النسبة لمرا أثر وضحت الدراسةأما �المتعارف علیها  اییر المراجعةعا �مطهارتبا

 بسلو أالحسا�ات وقد اعتمد الباحث على  و�ر مهنة مراجعةطسور�ا وأهمیتها بهدف تالحسا�ات في 

وقد  مكتب ١١للحسا�ات �عملون في  اً مراجع )٣٦( نمة كونعینة الدراسة م �انتاالستبانة وقد 

 مراجعة �فاءةعلى  العوامل التي تؤثر مهأ ن من أهمها أ توصلت الدراسة الى جملة من النتائج 

 �المعاییر العامة ومعاییر العمل وثیقاً  اً طارتبا طالمراجع الخارجي ترتب وجهة نظرالحسا�ات من 

 التدقیق. �معاییر اً ضعیف طاً المیداني وارتبا

 الجوانب المشتر�ة للدراسة مع الدراسات السا�قة: ١-١-٣

 تحدید العوامل المؤثرة على جودة عملیات التدقیق المحاسبي بناًء على وجهة نظر المحاسبین •

 القانونیین.

ات لدراسة أهمیة العوامل بناًء على وجهة نظر المحاسبین االستباناعتماد الدراسة على أسلوب  •

 القانونیین في دولة محددة.

 الدراسات السا�قة: ولدراسة الفروق بین ا ٢-١-٣

 الخاصة �عملیات التدقیق. ٢٠١٨لعام  ISO19011تحدید معاییر و�جراءات المواصفة  •

من وجهة نظر  ٢٠١٨لعام  ISO19011المعاییر واإلجراءات الواردة في المواصفة دراسة أهمیة  •

 المحاسبین القانونیین في سور�ة.
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 :تدقیق الحسا�ات ومفاهیمه ٢-٣

 :النشأة التار�خیة لتدقیق الحسا�ات ١-٢-٣

تستمد مهنة التدقیق نشأتها من حاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة البیانات المحاسبیة التي 

ذه الحاجة ، وقد ظهرت هد من مطا�قة تلك البیانات للواقع، والتأكقراراته اتخاذعلیها في  �عتمد

الحكومات، حیث تدل الوثائق التار�خیة على أن حكومات قدماء المصر�ین والیونان  أوال لدى

ود لقیا �ان المدقق وقتها �ستمع إلىالمدققین للتأكد من صحة الحسا�ات العامة. و  كانت تستخدم

 والسجالت، للوقوف على مدى صحتها.في الدفاتر المثبتة 

ات المشروع على الوحدات الحكومیة و�ذاحیث ومنذ العصر القد�م، �انت المحاسبة مقتصرة 

غش  العائلیة، و�ان الهدف من خاللها هو الوصول إلى الدقة، ومنع حدوث أي تالعب أو

التي �انت  للحسا�ات �االستماعلفترة �كتفي المدقق خالل هذه ا، حیث �ان �الدفاتر المحاسبیة

، ومع بدا�ة انفصال ١علیه، على أن �قف على مدى صحة هذه المعلومات بناء على تجر�ته تتلى

 الملكیة عن إدارة اإلدارة تزایدت الحاجة للمدققین.

تحدة، موعند ظهور الشر�ات المساهمة الكبیرة �التزامن مع الثورة الصناعیة الكبرى في المملكة ال

مما عنى االنفصال التام بین المالك واإلدارة، زاد إلحاح المساهمین في طلب المدققین وذلك 

حفاظا على أموالهم المستثمرة، وقد تم االستجا�ة لتلك المطالب من خالل صدور قانون الشر�ات 

 ، والذي أوجب على الشر�ات المساهمة تدقیق حسا�اتها من قبل مدقق١٨٦٢البر�طاني سنة 

 مستقل.

لیستمر التطور في مهنة تدقیق الحسا�ات لیومنا هذا نتیجة لظهور الشر�ات الكبرى واالعتماد 

على نظام الرقا�ة الداخلیة بدرجة �بیرة في عملیة التدقیق، لیصبح الغرض الرئیسي لعملیة تدقیق 

ین عدالة تب الحسا�ات هو تقر�ر المدقق المستقل والمحاید فیما إذا �انت البیانات المحاسبیة

 ٢المر�ز المالي.

 

                                                           
 .١٤، ص ١٩٩٦طبعة الرا�عة، دار النهضة العر�یة، لبنان، إدر�س عبد السالم اشتیوي، المراجعة معاییر و�جراءات، ال ١
 .١٩، ص ٢٠٠٦هادي التمیمي، مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظر�ة والعملیة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، األردن،  ٢
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 تعر�ف التدقیق �شكل عام: ٢-٢-٣

 البد لنا أوال من تعر�ف التدقیق وذلك قبل تقد�م تعر�ف للتدقیق المحاسبي.

) �ستمع، حیث Tohear) والتي تعني (Audir( كلمة تدقیق مشتقة من اللغة الالتینیة من �لمة

عندما �شك في وجود خیانة �عین شخص  )المالك(في العصور القد�مة �ان صاحب العمل أنه 

من الحسا�ات و�ان هذا الشخص �جلس مع محاسب رب العمل لیستمع إلى ما �قوله  للتحقق

 ١المحاسب �خصوص الحسا�ات الخاصة �العمل.

نشاط مستقل للتقییم یتم اللجوء إلیه لمساعدة اإلدارة العلیا في المنظمات كما ُعرف على أنه 

 .  ٢أعمالها �فاعلیةالكبیرة على إدارة 

: أنها Institute of Internal Auditors (IIA)عرفه مجمع المدققین الداخلیین األمر�كي وقد 

وظیفة یؤدیها موظفین من داخل المشروع تتناول الفحص االنتقادي لإلجراءات والسیاسات 

تأكد من ك بهدف الوالتقییم المستمر للخطط والسیاسات اإلدار�ة واجراءات الرقا�ة الداخلیة. وذل

 . ٣تنفیذ هذه السیاسات اإلدار�ة

فقد ورد فیه تعر�ف التدقیق �أنه: عملیة نظامیة مستقلة  ISO 9000:2000أما المعیار الدولي 

 . ٤وموثقة للحصول على دلیل التدقیق وتقییمه �موضوعیة لتحدید مدى اإل�فاء �معاییر التدقیق

 ISO 19011:2002 �طرح المواصفة القیاسیة ISOقامت المنظمة الدولیة للتقییس إلى أن 

 :٥ف التدقیق �الشكل التالي�ر التي قامت بتعو 

هي عملیة منهجیة، مستقلة، موثقة، تجري للحصول على دلیل التدقیق، وتقییمه �طر�ق 

 موضوعیة لتحدید مدى استیفاء معیار التدقیق.

میز یق إلى عملیة منهجیة تتحیث نالحظ من تعر�ف المواصفة للتدقیق �أنها قد حولت التدق

 �عناصر تمیزها وتحددها، وقد قامت المواصفة بتحدید هذه العناصر وهي:

 : هو المنشأة أو الشخص الذي �طلب التدقیق.Audit Clientطالب التدقیق  •

 : هي المنشأة التي یتم التدقیق علیها.Auditeeالمدقق علیه  •
                                                           

 .١٣، ص٢٠٠٩األردنیة الهاشمیة،  المملكة، دار المسیرة للنشر والتوز�ع، عمان، ٢المطارنة، غسان، تدقیق الحسا�ات المعاصر، طـ  ١
 .٢٠٠٩، دار صفاء للنشر والتوز�ع، عمان، ١جمعة، أحمد حلمي، االتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكید، ط  ٢
 .٢٠٠٧، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندر�ة، ١سرا�ا، محمد السید، أصول وقواعد المراجعة والتدقیق الشامل، ط  ٣
، ١٩٠١١:٢٠٠٢والقزاز، إسماعیل ابراهیم، تدقیق أنظمة إدارة الجودة والبیئة �موجب إرشادات المواصفة القیاسیة اآلیزو  عبد المالك، عادل، ٤

 .٢٠٠٤مكتب المشهداني للطباعة واالستنساخ، �غداد، 
٥ ISO 19011:2002 (E/Ar)  ،٢، ص٢٠٠٢الترجمة المعتمدة. 
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قیق، و�صفة عامة �شمل مجال التدقیق : هو مدى وحدود التدAudit Scopeمجال التدقیق  •

وصف لألماكن ووحدات المنشأة واألنشطة والعملیات �اإلضافة إلى الفترة الزمنیة 

 المستغرقة.

: هي مجموعة من السیاسات واإلجراءات أو المتطلبات Audit Criteriaمعاییر التدقیق  •

 التي تستخدم �مرجع عند مقارنة دلیل التدقیق.

 و الشخص الذي لد�ه الكفاءة للقیام �عملیة التدقیق.: هAuditorالمدقق  •

في عام  ISO19011وقد قامت المنظمة الدولیة للتقییس �إصدار نسخة جدیدة من المواصفة 

 قامت فیها بتعر�ف التدقیق على أنه: ٢٠١٨

عملیة منهجیة ومستقلة وموثقة للحصول على أدلة موضوعیة وتقییمها �شكل موضوعي لتحدید 

 .١اء معاییر التدقیقمدى استیف

 تعر�ف تدقیق الحسا�ات: ٣-٢-٣

لقد تعددت التعار�ف التي قامت بتعر�ف عملیة تدقیق الحسا�ات �شكل عام ونورد فیما یلي 

 أهمها:

تدقیق الحسا�ات هو عملیة تجمیع وتقو�م أدلة اإلثبات وتحدید و�عداد التقار�ر عن مدى  •

 ًا. و�جب أن تتم عملیة تدقیق الحسا�ات بواسطةالمعلومات ومعاییر محددة مقدم التوافق بین

 .٢)محاید( شخص فني مستقل

فحص األنظمة الرقابیة والبیانات والمستندات و�ذلك  ،كما عرف تدقیق الحسا�ات �أنه •

المحاسبیة الخاصة �المؤسسة أو المنظمة فحصا نظامیا ومطا�قا للمواصفات  الدفاتر

ة منطقي ومحاید یدل دالل برأيروج من هذا الفحص والخ المعترف بها، والمعاییر العالمیة

القوائم المالیة للمنشأة أو المؤسسة لما هو موجود على أرض  واضحة عن مدى تطابق

تصو�ر تلك القوائم لنتائج أعمال تلك المؤسسة من ر�ح  ي على مدىرأالواقع و�دل هذا ال

 .٣القوائم المالیةالتي تمثلها تلك  أو خسارة وذلك خالل فترة زمنیة معینة تلك

                                                           
1 ISO 19011:2018(E) - Third edition 2018-07  

 .٢٣، ص٢٠١١، دار المیسرة للنشر والتوز�ع، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة، ١زر�قات وآخرون، علم تدقیق الحسا�ات النظري، طـ  ٢
 .٩، ص٢٠١٠، دار البدا�ة ناشرون وموزعون، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة، ١الحدرب، زهیر، علم تدقیق الحسا�ات، طـ  ٣



 الدراسات المرجعیة واإلطار النظري : الثالثلفصل ا 

۱۸ 
 

وعرف أ�ضًا �أنه، عملیة فحص من قبل شخص مؤهل ومستقل إلبداء الرأي حول مدى  •

 .١انتظام وعدالة المیزانیة العمومیة وحسا�ات النتائج في مؤسسة معینة

كما عرف على أنه، المراجعة التي تتم من طرف خارج المؤسسة �غیة فحص البیانات،  •

على تقییم نظام الرقا�ة الداخلیة من أجل ابداء رأي فني  والسجالت المحاسبیة، والوقوف

محاید حول صحة، وصدق المعلومات المحاسبیة الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبیة 

المولد لها، وذلك إلعطائها المصداقیة حتى تنال القبول، والرضى لدى مستعملي هذه 

 .٢تثمرون، البنوكالمعلومات من األطراف الخارجیة خاصة المساهمون، المس

وُعرف على أنه، عملیة منظمة لجمع وتقییم موضوعي لألدلة الخاصة �مزاعم اإلدارة �شأن  •

نتائج األحداث والتصرفات االقتصاد�ة للمشروع لتحدید مدى تماشي هذه النتائج مع 

 .٣المعاییر القائمة وتوصیل النتائج إلى مستخدمیها المعنیین بها

الرئیسیة المستقلة، والحیاد�ة التي تهدف إلى فحص القوائم المالیة وعرف أ�ضا �أنه، األداة  •

 .٤في المؤسسة

 و�وجهة نظر الباحث، و�االعتماد على التعار�ف السا�قة، فإنه �مكن تعر�ف تدقیق الحسا�ات 

�أنه عملیة منهجیة یتم تنفیذها من قبل جهة مؤهلة ومستقلة، بهدف فحص البیانات المالیة 

دفاتر المحاسبیة الخاصة �المنظمة إلبداء الرأي حول صحة ومصداقیة والمستندات وال

المعلومات المالیة المقدمة من طرف المنظمة ومدى التزام المنظمة �المعاییر المالیة والمحاسبیة 

 المعتمدة.

 :٥حیث یتمحور التدقیق المحاسبي حول �ل من

ت �المنشأة أو الفحص: وهو التأكد من سالمة وصحة تسجیل العملیات التي تم -

 المشروع، وذلك من خالل القیام �فحص عینات من عملیات التسجیل التي تمت.
                                                           

1  -Mokhtar Belaiboud ،pratique de l audit conforme aux normes IAS/IFRS et au SCF ،bert edition،alger ،
2011 ،p10. 

عبد الفتاح الصحن، محمد سمیر الصبان، شر�فة علي حسن، أسس المراجعة (األسس العلمیة والعملیة)، الدار الجامعیة، القاهرة، مصر،  ٢
 .٣٠، ص٢٠٠٤

سید شحاتة، مراجعة الحسا�ات في بیئة الخصخصة وأسواق رأس المال والتجارة االلكترونیة، الدار عبد الوهاب نصر علي، شحاتة ال ٣
 .١٢، ص٢٠٠٤الجامعیة، اإلسكندر�ة، مصر، 

 .٤١، ص٢٠٠٢محمد السید سرا�ا، أصول وقواعد المراجعة والتدقیق، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، مصر،  ٤
 .٩، ص٢٠١٠الحدرب، مرجع سبق ذ�ره،  ٥
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التحقق: و�قصد �التحقق مدى إمكانیة الحكم على مدى مالءمة القوائم المالیة  -

فترة زمنیة معینة، لتكون هذه القوائم معّبرة عن األعمال التي تمت  للمنشأة في نها�ة

 الزمنیة التي تم فحصها. ترةفي المنشأة خالل تلك الف

التقر�ر: �قصد �التقر�ر هنا، أنه و�ناء على الفحص الذي تم لمدى صحة تسجیل  -

 ثم التحقق الذي تم للقوائم المالیة عن الفترة المحاسبیة، ومنالدفاتر  البیانات في

فني محترف �قدم  رأيهذا یتم تثبیت ذلك من خالل  الزمنیة المحددة، �عد �ل

 �حیث �مكن للغیر من الداخل والخارج یلخص نتیجة الفحص والتحقق�طر�قة �ي 

 الحكم على الوضع المالي للمشروع.

 أهداف تدقیق الحسا�ات: ٤-٢-٣

 لقد تطورت أهداف التدقیق المحاسبي تار�خیا، و�مكن لنا توضیح ذلك من خالل الجدول التالي:
 التطور التار�خي ألهداف التدقیق. :١جدول رقم 

 لهدف من التدقیقا الفترة
مستوى التحقق أو 

 الفحص

أهمیة الرقا�ة 

 الداخلیة

 غیر مهمة تفصیلي اكتشاف الغش واالختالس ١٨٥٠قبل 

١٩٠٥ – ١٨٥٠ 
اكتشاف الغش والخطأ 

 واالختالس

�عض االختبارات تفصیل 

 مبدئي
 غیر مهمة

١٩٣٣ – ١٩٠٥ 
تحدید عدالة المر�ز المالي 

 واكتشاف الغش والخطأ
 ي تفصیليفحص اختبار 

درجة اهتمام 

 �سیطة

١٩٤٠ – ١٩٣٣ 
تحدید عدالة المر�ز المالي 

 واكتشاف الغش والخطأ
 بدا�ة االهتمام اختباري 

١٩٦٠ – ١٩٤٠ 
تحدید عدالة المر�ز المالي 

 واكتشاف الغش والخطأ
 اختباري 

اهتمام قوي 

 وجوهري 

 حتى اآلن ١٩٦٠

مراقبة الخطط، تقییم نتائج 

یة األعمال، تحقیق الرفاه

 االجتماعیة وغیرها

 اختباري 

أهمیة جوهر�ة 

للبدء �عملیة 

 التدقیق

 ،دار المسیرة للنشر، األردن النظر�ة)،تدقیق الحسا�ات المعاصر (الناحیة  المطارنة،المصدر: غسان فالح 

 .١٨ص ، ٢٠٠٦
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 :١حیث �مكن لنا أن نحدد األهداف الرئیسیة لتدقیق الحسا�ات فیما یلي

 یرالفني المحاید على صدق تعب رأيتدقیق الحسا�ات هو إبداء ال ملیةالهدف األساسي من ع -١

القوائم المالیة لنتائج األعمال والمر�ز المالي وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها في 

 الفترة المالیة �كل أ�عادها الماد�ة. نها�ة

في  رالقصو جه العجز أو إمداد إدارة المنشأة �المعلومات عن نظام الرقا�ة الداخلیة و�یان أو  -٢

النظام. إن من واجبات المدقق الخارجي أن یبین إلدارة المنشأة أي عجز أو قصور أو  هذا

�موجب توصیات یرفعها إلیها من أجل تحسین أداء هذا النظام، وقد أید ذلك المجمع  خلل

 .١٩٧٧ الصادرة في عام )٢٠( بین القانونیین �موجب توصیته رقماألمر�كي. للمحاس

 إمداد الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالیة مثل المستثمر�ن والدائنین والبنوك والدوائر -٣

الحكومیة المعنیة �البیانات المالیة وذلك لتقر�ر ما إذا �انوا یرغبون في منح تسهیالت 

جعة الخطر السنوي بناء على البیانات المالیة التي راللمنشأة أم ال، و�اختصار م ائتمانیة

ا عن صدور تلك التقار�ر المالیة وتوقیعه علیه المستقل،الحسا�ات الخارجي  تمدها مدقق�ع

 یز�د درجة االعتماد علیها. یز�د الثقة بها �ما

من األهداف الفرعیة والتي تعتبر حلقة الوصل  كما �مكن لنا أن نحدد للتدقیق المحاسبي عدداً 

 :٢یليبین معاییر التدقیق و�جراءاته، وهي تتمثل فیما 

 الوجود والتحقق: -١

�سعى مدقق الحسا�ات في المؤسسة االقتصاد�ة إلى التأكد من أن جمیع األصول والخصوم 

وجمیع العناصر الواردة في المیزانیة وفي القوائم المالیة الختامیة موجودة فعال، حیث أن 

لعي مخزون السالمعلومات الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبیة تقر مثال �النسبة إلى ال

مبلغ معین عند تار�خ معین و�میة معینة، فیسعى المراجع إلى التحقق من هذه المعلومات 

 من خالل الجرد الفعلي أو المادي.

 

 

                                                           
 .١٤-١٣، ص ٢٠٠٣، مكتبة الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، ٢جر�وع، یوسف، أساسیات اإلطار النظري في مراجعة الحسا�ات، طـ  ١
، ٢٠٠٩، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة، ١أحمد حلمي، المدخل إلى التدقیق والتأكید الحدیث، دار صفاء للنشر والتوز�ع، طـ جمعة،  ٢

 .٣٦ص
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 التقییم والتخصیص: -٢

یهدف التدقیق من خالل هذا البند إلى ضرورة تقییم األحداث المحاسبیة وفقا للطرق 

طرق اهتالك االستثمارات أو إطفاء المصار�ف اإلعداد�ة وتقییم المحاسبیة المعمول بها �

المخزونات ثمة تخصیص هذه العملیة في الحسا�ات المعینة، و�انسجام مع المبادئ 

 المحاسبیة المقبولة قبوال عاما.

 ابداء الرأي الفني: -٣

اسبیة ح�سعى المدقق من خالل عملیة التدقیق إلى ابداء رأي فني محاید حول المعلومات الم

الناتجة عن النظام المولد لها، لذلك ینبغي على هذا األخیر، وفي إطار ما تملیه عملیة 

 التدقیق القیام �الفحص والتحقق من العناصر اآلتیة:

 .التحقق من اإلجراءات والطرق المطبقة 

 .مراقبة عناصر األصول 

 .مراقبة عناصر الخصوم 

 .التأكد من التسجیل السلیم للعملیات 

 واإلفصاح:العرض  -٤

تسعى األطراف الطالبة للمعلومات المحاسبیة إلى الحصول على معلومات ذات مصداقیة 

ومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة من خالل إفصاح هذه األخیرة على مخرجات نظام 

المعلومات المحاسبیة والمتمثلة في المعلومات التي أعدت وفقا لمعاییر الممارسة المهنیة 

ا �شكل سلیم یتماشى والمبادئ المحاسبیة، إن هذه المعلومات تعتبر قابلة للفحص وتم تجهیزه

من طرف المراجع لیثبت صحة الخطوات التي تمت داخل النظام المولد لها من جهة ومن 

 جهة أخرى لیتأكد من مصداقیتها من خالل التمثیل الحقیقي لوضع معین داخل المؤسسة.

ة والحاجات المالیة مع مرور الوقت، ظهرت أهداف حدیثة ونتیجة لتطور الحیاة االقتصاد�

 :١متطورة للتدقیق المحاسبي، تتمثل فیما یلي

تي األسباب الودراسة الخطة ومتا�عة تنفیذها والتعرف على ما حققته من أهداف  مراقبة -١

 .دون الوصول إلى الهدف المرسوم حالت

 ها.تقییم نتائج األعمال �النسبة إلى ما �ان مستهدفا من -٢
                                                           

 .١٩، ص٢٠٠٩، مرجع سبق ذ�رهرنة، غسان، المطا ١
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في جمیع نواحي النشاط  اإلسرافتحقیق اقصى �فا�ة إنتاجیة ممكنة عن طر�ق منع  -٣

 �المشروع.

 تحقیق أقصى قدر ممكن من الرفاهیة االقتصاد�ة واالجتماعیة للمواطنین. -٤

 أهمیة تدقیق الحسا�ات: ٥-٢-٣

لمستفیدة اتستمد عملیة التدقیق المحاسبي أهمیتها من الفوائد التي �مكن أن تحققها لألطراف 

 منها، و�التالي فإنه �مكن ألهمیة عملیة التدقیق المحاسبي أن یتم تقسیمها للجوانب التالیة:

 :١أهمیة التدقیق المحاسبي للعمیل -١

 تتمثل جوانب األهمیة للعمیل �ما یلي:

 ر�ة.دو  فتراتمصدر أساسي للمعلومات المعتمدة من خالل ملخصات القوائم المالیة على  •

 والموردین.اإلقراض لى القروض من البنوك ومؤسسات أساس للحصول ع •

 إضافیة عن طر�ق تحلیل اقتصادي لمر�زه التمو�لي. لالستثماراتأساس  •

 الضر�بیة وتحدید مقدار الضر�بة. اإلقراراتأساس إلعداد  •

 أساس لتحدید سالمة المر�ز المالي. •

 .ة ایراداتهقر�ر وتحدید ر�حیة العملیات وقو أساس لت •

على الموظفین وصحة الدفاتر واالشراف الضوا�ط والرقا�ة الداخلیة  أساس لتوفیر •

 والسجالت.

 أهمیة التدقیق المحاسبي لحملة األسهم الحالیین والمحتملین: -٢

اإلدارة عن المالك عزز من  وانفصالاإلقلیمي  االمتدادإن ظهور شر�ات المساهمة ذات 

 مثل ألموال المساهمین ومنع حدوثالتدقیق، فكان ال بد من طرف �ضمن التسییر األ أهمیة

�ما أن تقر�ر مدقق الحسا�ات �ساهم في جلب مستثمر�ن جدد �ضمن  وتالعبات، اختالس

 لهم أكبر عائد ممكن.

 :٢أهمیة التدقیق المحاسبي إلدارة المنظمة -٣

تعتمد إدارة المشروع على البیانات المحاسبیة �شكل أساسي في عملیات الرقا�ة والتخطیط، 

لم تستند هذه اإلدارة على أساس سلیم فإن التخطیط لن �كون دقیق و�التالي ال  لذلك إذا
                                                           

 .٢٥، ص ٢٠١٠، مكتبة العر�ي للنشر والتوز�ع، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة، ١)، طـ ١الوقاد، ود�ان، تدقیق الحسا�ات ( ١
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لذلك فإن اإلدارة �حاجة إلى درجة عالیة من الثقة في البیانات المالیة  �مكن االعتماد علیه،

 خالل عملیة التدقیق. ال �مكن أن تتوفر إال من

 :١أهمیة التدقیق المحاسبي للعاملین في المنظمة -٤

 ملهم،عور�حیة أر�اب  �استقرارجموعات المماثلة لهم مهتمون �المعلومات المتعلقة هم والم

أنهم مهتمون �المعلومات التي تمكنهم من تقییم قدرة المشروعات على دفع مكافآتهم  كما

 وتوفر فرص العمل. ومنافع التقاعد

 :٢أهمیة التدقیق المحاسبي للموردین والدائنین -٥

العتماد على تقر�ر مدقق الحسا�ات و�التأكد من سالمة وصحة �قوم المورد أو الدائن �ا

لى الوفاء ي والقدرة عالمالیة وتحلیل هذه القوائم من أجل التعرف على قوة المر�ز المال القوائم

لخصومات التي ا البدء في منح االئتمان التجاري والتوسع فیه. وتتفاوت نسبة قبل زام�االلت

 الي.المر�ز الم تمنحها وفقا لقوة

 :٣أهمیة التدقیق المحاسبي للز�ائن -٦

 خاصة عندو  االقتصاد�ة،الوحدة  استمرار�ةهذه الشر�حة �المعلومات ینحصر �معرفة  اهتمام

معها �معامالت طو�لة األجل، و�ذا �انوا معتمدین علیها �مورد رئیسي وأساسي  ارتباطهم

 المواد األولیة. للبضاعة أو

 :٤ت اإلقراض والمصارفأهمیة التدقیق المحاسبي لمؤسسا -٧

وهذا یتعلق �منح تمو�ل قصیر األجل للمشروعات للوفاء �احتیاجاتها وتوسعاتها، لهذا فإنها 

وتحلیل القوائم المالیة ومدى قوتها قبل الشروع في منح االئتمان  راسةتقر�ر المدقق لد تعتمد

ر في ة الخطوتعتمد �أساس للتوسع فیه أو اإلحجام عنه عن طر�ق تقییم درج المصرفي

 المصرفي. منح االئتمان
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 أهمیة التدقیق المحاسبي لبعض األجهزة الحكومیة: -٨

تعتمد �عض أجهزة الدولة على بیانات المؤسسات المعتمدة من المدقق المستقل في العدید 

 من األغراض منها مراقبة النشاط االقتصادي، ورسم السیاسات االقتصاد�ة للدولة. 

 :١ي لمصلحة الضرائبأهمیة التدقیق المحاسب -٩

 الروتینیة، جراءاتالیة المعتمدة لتقلیل االئب على الحسا�ات والقوائم المار تعتمد مصلحة الض

وحصولها على الكشف الضر�بي في الوقت المناسب وسرعة تحدید الوعاء الضر�بي 

 وتحصیل الضر�بة.

 :٢أهمیة التدقیق المحاسبي لنظام المحاكم -١٠

إلى معلومات تساعده في تقییم الموقف المالي للمؤسسة ألغراض  �حتاج نظام المحاكم أحیانا

 حاالت اإلفالس، وتقییم األصول الضرور�ة وفي أغراض الدعاوي القضائیة.

 أنواع تدقیق الحسا�ات: ٦-٢-٣

تمتلك عملیة التدقیق المحاسبي (كونها نوع من أنواع عملیات التدقیق) عددا من المحددات التي 

 ددات هي:تمیزها، وهذه المح

 .إلزام عملیة التدقیق 

 .أهداف عملیة التدقیق 

 .مدى الفحص (حجم االختبارات) الذي تشمله العملیة 

 .توقیت العملیة 

 .نطاق عملیة التدقیق 

 .(المدقق) القائم �عملیة التدقیق 
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 لذلك فإن لعملیة التدقیق المحاسبي أنواعا تختلف �حسب المحددات المذ�ورة، وهذه األنواع هي:

 األنواع من حیث إلزام عملیة التدقیق: .١

 :١�قسم التدقیق من ناحیة اإللزام القانوني إلى توعین أساسیین هما

 تدقیق الزامي: -أ

التدقیق التي �حتم القانون القیام �ه، حیث یلتزم المشروع �ضرورة تعیین  ووه

رتب تحسا�اته واعتماد القوائم المالیة الختامیة له. ومن ثم ی مدقق خارجي لتدقیق

المخالف تحت طائلة العقو�ات المقررة. ومن  على عدم القیام بتلك التدقیق وقوع

  المساهمة. ، تدقیق حسا�ات شر�اتاإللزاميأمثلة التدقیق 

 تدقیق اختیاري: -ب

قانوني �حتم القیام بها، ففي المنشآت الفرد�ة  إلزامالتدقیق الذي یتم دون  ووه

خدمات المدقق الخارجي في تدقیق قد یتم االستعانة � وشر�ات األشخاص،

 الختامیة. حسا�ات المشروع واعتماد قوائمه المالیة

 األنواع من حیث هدف عملیة التدقیق: .٢

 :٢�قسم التدقیق من حیث هدف عملیة التدقیق إلى

 تدقیق مالي: -أ

هو فحص الدفاتر والمستندات والبیانات المحاسبیة وأنظمة الرقا�ة الداخلیة 

تقر�ر وال فني محاید و�شمل الفحص برأيبهدف الخروج  ةالخاصة �منشأة معین

 .والتحقق

 تدقیق اداري: -ب

هو التأكد من أن اإلدارة تسعى �المنشاة لتحقیق أقصى عائد ممكن �أقل تكلفة 

 ممكنة.

 تدقیق األهداف: -ت

�عني التحقق من أن األهداف الموضوعة للمنشأة مسبقا قد تحققت �الفعل 

 حسین األداء.هو ت والهدف من هذا التدقیق

                                                           
 .٣٦، ص ٢٠١٢، دار التعلیم الجامعي، اإلسكندر�ة، مصر، ١صبان، إبراهیم، أصول التدقیق الخارجیة، طـ  ١
 .٢٦، ص ٢٠١٢، مرجع سبق ذ�رهنظمي، العزب،  ٢
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 تدقیق قانوني: -ث

هو التأكد من تطبیق الشر�ة للنصوص القانونیة وتقیدها �عقدها التأسیسي 

تطبیقها لألنظمة المالیة واإلدار�ة التي أصدرتها  ونظامها الداخلي و�ذلك

 المختلفة.الحكومات 

 تدقیق اجتماعي: -ج

خدمة هیة و هو التحقق من قیام المشروع بواجبه اتجاه المجتمع بتحقیق الرفا

 المجتمع.

 األنواع من حیث حجم االختبارات في عملیة التدقیق: .٣

 :١�قسم التدقیق من حیث حجم االختبارات إلى

 تدقیق شامل: -أ

هو التدقیق الذي �قوم المدقق من خالله بتدقیق جمیع الدفاتر والسجالت 

�معنى تدقیق جمیع المفردات محل الفحص وقد �ان  والمستندات والحسا�ات،

للتأكد من خلو الدفاتر والسجالت  ١٩٣٣النوع من التدقیق متبع حتى عام هذا 

 من األخطاء والتالعب والتزو�ر.

 تدقیق اختباري: -ب

لیة لیقوم �عم )عینة(هو التدقیق الذي �قوم المدقق �اختیار عدد من المفردات 

للنتائج یتم تعمیم النتائج على المجتمع الذي أخذت منه  الفحص وعند الوصول

م مع ازد�اد  ١٩٣٣التدقیق اال �عد عام  وع منینة. ولم یتم استخدام هذا النالع

لیة. �أنظمة الرقا�ة الداخ منها المتزایدحجم المشروعات وتعقد عملیاتها واالهتمام 

 وعند استخدام المدقق لنظام العینات فانه یتم تحدید حجم العینة على عدة

 المنشأة.الداخلیة المتبع في  ، منها فحص المدقق لنظام الرقا�ةراتاعتبا

 

 

 

 

                                                           
 .٣١، ص ٢٠٠٩، مرجع سبق ذ�رهالمطارنة، غسان،  ١
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 األنواع من حیث توقیت عملیة التدقیق: .٤

 :١�قسم التدقیق من حیث توقیت عملیة التدقیق إلى نوعین هما

 تدقیق مستمر: -أ

وهذا النوع من التدقیق �ستمر خالل الفترة المالیة للمشروع حیث یتم تدقیق 

خاص التدقیق النهائي ال ءإجراحدة ثم یتم في نها�ة العام  حسا�ات �ل شهر على

حساب المتاجرة واالر�اح والخسائر  �إعداد قوائم نتیجة األعمال المتمثلة في

 وقائمة المر�ز المالي.

 تدقیق نهائي: -ب

یود ق اجراءوهو التدقیق الذي یتم في نها�ة العام أي �عد اقفال الحسا�ات و 

وال  یزانیةالمتدقیق قوائم نتیجة األعمال و�طلق علیه ب التسو�ات الجرد�ة واعداد

 تستمرعام الالعام بل قد تتم خالل  �عني ذلك أن هذه العملیة تتم فقط في نها�ة

 بتدقیق قوائم نتیجة األعمال في نها�ة العام. تنتهيحتى 

 األنواع من حیث نطاق عملیة التدقیق: .٥

 :٢�قسم التدقیق من حیث النطاق إلى نوعین أساسیین هما

 تدقیق �امل: -أ

تدقیق الكامل هو التدقیق التي �خول للمدقق إطار غیر محددًا المقصود �ال

ل الشخصي في تحدید درجة التفاصی رأ�هوفیها �ستخدم  للعمل الذي سیؤد�ه،

 ضرارأ�عتبر المدقق مسئوال عن أ�ة  فیما �قوم �ه من أعمال، وفي هذه الحالة

یة المهنممارسته  تنشأ عن تهاونه في أي ناحیة من نواحي العمل الناتجة عن

 والعنا�ة المطلو�ة منه القیام بها.

 تدقیق جزئي: -ب

هو العمل الذي �قتصر فیه عمل المدقق على �عض العملیات المعینة �مثا�ة 

الذي توضع فیه �عض القیود على نطاق الفحص، وال  ذلك النوع من التدقیق

تنشأ أو یتم  أضرارالتدقیق عن أي  �كون المدقق مسئوال في هذا النوع من

                                                           
 .٢٥، ص٢٠٠٩صفاء للنشر والتوز�ع، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة، ، دار ١الرماحي، نواف، مراجعة المعامالت المالیة، طـ  ١
 .١٨، ص ٢٠٠٣، مكتبة الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، ٢جر�وع، یوسف، أساسیات اإلطار النظري في مراجعة الحسا�ات، طـ  ٢
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 تكون الحدود تشافها �الرجوع إلى الدفاتر والسجالت أو مستندات معینةاك

 المفروضة على المدقق قد منعته من فحصها.

 األنواع من حیث القائم �عملیة التدقیق: .٦

 :١�قسم التدقیق من حیث القائم �العملیة إلى نوعین أساسیین هما

 التدقیق الداخلي: -أ

تنظیم معین، یهدف إلى تدقیق عبارة عن نشاط تقییمي یتم من خالل  ووه

والمستندات �شكل مستمر �أساس لخدمة اإلدارة وهو  وفحص العملیات والقیود

ألخرى، فعالیة أسالیب الرقا�ة ا �عتبر �مثا�ة رقا�ة إدار�ة تمارس لقیاس وتقییم

 و�تم من خالل هیئة داخلیة أي مدققین موظفین لدى المنشأة.

 التدقیق الخارجي: -ب

نیة از المی( لخارجي �شكل أساسي إلى تقر�ر أن البیانات المالیةیهدف التدقیق ا

تمثل الوضع الحقیقي ألعمال المنشأة  )والحسا�ات الختامیة األخرى  العمومیة،

لتدقیق ا مالیة، و�مثل هذاالمبینة في البیانات ال أو المؤسسة خالل الفترة المالیة

 المحاید المستقل. رأيال

 ور�ة:تدقیق الحسا�ات في س ٧-٢-٣

لسور�ة اإ�ان الوحدة ١٩٥٨ة المحاسبة والم ا رجعة عام أما في سور�ة فقد صدر أول تنظیم لمین

الذي  ١٩٦١/ لعام ١٤٤ر رقم/ار / المعدل �الق ١١٠٩رقم/  الجمهوري ر ار �موجب الق المصر�ة

 االقتصاد، والتسجیل في وزارةى إجازة من للذلك الحصول ع ، واشترطالمهنةذه هنظم ممارسة 

 ًا.سنو� المذ�ورة الوزارة هجدول المحاسبین القانونیین الذي تضع

ورفع  عةوالمراجنة المحاسبة هدف إلى تنظیم مهوتأسست جمعیة المحاسبین القانونیین التي ت

اث مة في األ�حه، وتحسین أسالیب العمل المحاسبي والمسا�رامتهاى لع ا والمحافظةهمستوا 

دف هب ١٩٦٧المالیة عام  للرقا�ةاز المر�زي هالج ما أحدثا. �هاالقتصاد�ة والمالیة وتشجیع

 ا.هزة التنفیذ�ة فیهى أموال الدولة، و�فاءة األجلرقا�ة عتحقیق ال

                                                           
 .٢٦، ص ٢٠١٠، مرجع سابق ذ�رهالحدرب، زهیر،  ١
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الذي أعاد تنظیم مینة  ٢٠٠٩/ لعام  ٣٣س المحاسبة والتدقیق رقم/ لوقد صدر قانون مج

طبیق ات ذات العالقة بتهلجا من خالل تسع وتسعین مادة، إذ ألزم اهفتناول المحاسبة والتدقیق،

 الدولیة، ومعاییر التدقیق الدولیة، ومعاییر التقییم معاییر المحاسبة ومعاییر التقار�ر المالیة

ي إطار البالد، وذلك ف اهدهیة والدولیة، التي تشلالمح راتالدولیة في ضوء المستجدات والمتغی

 لس.ا المجهخطة محددة زمنیًا �ضع

سبي، مفهومها، أهمیتها، العوامل المؤثرة جودة التدقیق المحا ٣-٣

 :علیها

 :تعر�ف جودة التدقیق المحاسبي ١-٣-٣

 المدارس النظر�ة في تعر�ف جودة التدقیق المحاسبي -

 على الرغم من أهمیة مفهوم جودة التدقیق، إال أنه لم یرد تعر�ف واضح وشامل ومتفق علیه

 إلیه من وجهات نظر متعددة ومختلفة،من قبل الباحثین والدارسین و�رجع ذلك إلى النظر 

 :١ز بین مدرستین أساسیتینو�الرغم من هذا اختالف الواقع �مكن التمیی

 :٢) لجودة التدقیقAngelo-Deالمدرسة األولى: تعر�ف دي أنجلو (  -١

و�عتبر تعر�ف دي أنجلو لجودة التدقیق من أكثر التعر�فات التي لقیت قبوال عاما في 

رفت جودة التدقیق �أنها: احتمال قیام المدقق �اكتشاف أي خرق مجال التدقیق، حیث ع

 في النظام المحاسبي للعمیل والتقر�ر عن هذا الخرق.

وقد ر�طت دي أنجلو احتمال أن �قوم المدقق �التقر�ر عن األخطاء �استقالل المدقق. 

كتشاف او�التالي وفقا لهذا التعر�ف، فإن جودة التدقیق تعني ز�ادة قدرة المدقق على 

التضلیل في القوائم المالیة من خالل قوة االستقالل. �ما قسمت الجودة إلى قسمین: 

ضلیل موضوعیة المدقق وتصرفه �شأن الت� یتعلق أما الثاني ،�أهلیة المدقق األول یتعلق

 في القوائم المالیة.

                                                           
1 Tritschler, Jonas, "Audit Quality, Association between published reporting errors and audit firm 
characteristics", 1st ED, Austria: Springer Gabler, 2014, P.10.  
2  De-Angelo, L., Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics, Issue 3, 1981, 
P.186. 
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�ر المالي ر كما ر�ط تعر�ف دي أنجلو ما بین جودة التدقیق وجودة التقار�ر المالیة. فالتق

عرضها و  )االنتهاكات( جودة تدقیق عالیة في حال اكتشف المدقق �افة الخروقات �مثل

و�ناء على ذلك تعتبر دي انجلو مستوى التأكد �عدم وجود أخطاء جوهر�ة  في تقر�ره

 معروضة ضمن تقر�ر المدقق، مقیاسا لجودة التدقیق. غیر مكتشفة وغیر

 المثال:ومن أتباع هذه المدرسة على سبیل 

 Plamrose 1988 - Trueman & Titman 1986 - Knechel 2009. 

ة علیها القوائم المالی تحتوي و�رى الباحث أن اكتشاف األخطاء وعملیات الغش التي 

الوحید الذي �مكن من خالله الحكم على جودة التدقیق، �ما أن اكتشاف  لیس المعیار

 ف األساسي من عملیة التدقیق.المالیة لیس الهد األخطاء والغش في القوائم

 المدرسة الثانیة: مستوى االلتزام �المعاییر: -٢

من وجهة نظر هذه المدرسة �حقق المدقق جودة عالیة إذا �ان عمله یتوافق �شكل �امل 

قیق �معاییر التد زامكافة المعاییر ذات الصلة. في هذا السیاق، فإن مستوى االلت مع

 تباع هذه المدرسة على سبیل المثال:، ومن أجودة التدقیق �عكس مستوى 

Copley et al., 1993 – Krishnan et al., 2001 – Wiemann 2011           

–  Mc Connell et al., 1998 – Aldhizer et al., 1999 – Niemann 2004. 

ر المدقق �المعایی تزامجودة عملیة التدقیق �مدى الولكن الباحث یرى أن الحكم على 

ت المهنیة ام �المعاییر واإلصدار از قط لیس �افًیا، حیث �مثل االلتالمهنیة ف تواإلرشادا

 الحد األدنى لجودة األداء.

 تعر�ف جودة التدقیق من وجهة نظر المنظمات المهنیة والدولیة: -

 :ISQC1المعاییر الدولیة لرقا�ة الجودة  -١

آت ) من منشISQC1 )International Standard on Quality Controlتطلب 

و�دهم بتأكید لتز التدقیق والمدققین المستقلین إنشاء والحفاظ على نظام لرقا�ة الجودة مصمم 

القانونیة ذات  ولمتطلبات معقول �أن المنشأة وموظفیها �متثلون للمعاییر المهنیة والتشر�عات

طة الظروف المحی العالقة وأن التقار�ر التي تصدر عن المنشأة أو الشر�ك مناسبة ضمن

 .١مبه

                                                           
1 ISSAB, Handbook of International Quality Control, Auditing Review, Other Assurance, and Related 
Services Pronouncement, International Auditing and Assurance Board, Volume 1, 2014, P.42. 
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ستة مجاالت لسیاسات و�جراءات رقا�ة  ISQC1ومن أجل ضمان جودة التدقیق وضعت 

الجودة للمنشأة و�جب أن تكون تلك السیاسات واإلجراءات موثقة وتبلغ لموظفي المنشأة، 

 :١وهذه المجاالت هي

 :المجال األول: مسؤولیات القیادة عن الجودة ضمن المنشأة 

رة منشأة التدقیق هي المسؤولة عن نظام رقا�ة حیث یر�ز المعیار على ألن إدا

الجودة في المنشأة وعلیها تأسیس سیاسات و�جراءات لترو�ج ثقافة الجودة داخل 

المنشأة وأن تؤ�د تلك السیاسات واإلجراءات �أن عمل التدقیق �متثل للمعاییر 

سؤولیة م المهنیة والمتطلبات التشر�عیة والقانونیة المطبقة، وأن على اإلدارة تحمل

تشغیلیة للموظفین الذین لدیهم خبرة فعالة ومناسبة وقدرات �النسبة لنظام رقا�ة 

 الجودة لتطو�ر سیاسات و�جراءات مناسبة.

 :المجال الثاني: المتطلبات األخالقیة 

) �جب IFAC )The International Federation of Accountantsوفقا لـ 

تزو�دها بتأكید معقول �أن المنشأة على المنشأة تأسیس سیاسات و�جراءات ل

 IESBAوموظفیها �متثلون للمتطلبات األخالقیة ذات العالقة، �ما �حدد قانون 

)International Ethics Standards Board for Accountants المبادئ (

 األساسیة ألخالقیات المهنة �خمسة مبادئ:

 النزاهة. .أ

 الموضوعیة. .ب

 الكفاءة المهنیة. .ت

 السر�ة. .ث

 ك المهني.السلو  .ج

 :المجال الثالث: قبول واستمرار العالقات مع العمالء وتحدید المهمات 

ر ار على المدققین األخذ �عین االعتبار العناصر التالیة عند القبول واالستم ب�ج

 التدقیق أو المهمات: �النسبة لعملیة

 الكفاءة والقدرات والمواهب. •

                                                           
1  ISSAB, 2014, P.45-P.61. 



 الدراسات المرجعیة واإلطار النظري : الثالثلفصل ا 

۳۲ 
 

 نزاهة العمیل. •

 استمرار�ة العالقة مع العمیل. •

 النسحاب من المهمة.ا •

 اعتبارات محددة لمنظمات تدقیق القطاع العام. •

 :المجال الرا�ع: الموارد البشر�ة 

من منشأة التدقیق وضع سیاسات و�جراءات مصممة لتزو�دها  ISQC1تطلب 

بتأكید معقول �أنه لدیها عدد �اف من الموظفین ذوي الكفاءة والقدرات وملتزمین 

تطو�ر الكفاءة من خالل طرق متنوعة مثل التعلیم  �المبادئ األخالقیة، و�مكن

المهني، التطو�ر والتدر�ب المهني المستمر، الخبرة العملیة، التدر�ب من قبل أفراد 

 ذوي خبرة، التعلیم المستقل للموظفین الذین �حتاجونه لیصبحوا مستقلین.

 :المجال الخامس: تنفیذ (أداء) المهمات 

وضع سیاسات و�جراءات مصممة لتزو�دها من منشأة التدقیق  ISQC1تطلب 

بتأكید معقول �أن المهمات یتم تنفیذها طبقا للمعاییر المهنیة والمتطلبات التنظیمیة 

القانونیة المعمول بها، وأن منشأة التدقیق أو الشر�ك �صدر تقار�ر مناسبة في 

 الظروف القائمة، و�جب أن تتضمن هذه السیاسات واإلجراءات ما یلي:

 في تطو�ر االتساق في جودة أداء المهمة.مسائل  •

 مسؤولیات اإلشراف. •

 مسؤولیات التدقیق. •

 توفر استشارات مناسبة وموارد فعالة. •

تتطلب تدقیق رقا�ة الجودة على المهمة لكافة عملیات التدقیق للقوائم المالیة  •

 للشر�ات المسجلة.

 توثیق تدقیق رقا�ة الجودة على المهمة. •

 قبة:المجال السادس: المرا 

من منشأة التدقیق وضع آلیة للمراقبة مصممة لتزو�دها بتأكید  ISQC1تطلب 

معقول �أن السیاسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقا�ة الجودة مناسبة ومالئمة 

 وتعمل �فعالیة، و�جب على هذه اآللیة أن تقوم �ما یلي:
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 مراقبة سیاسات و�جراءات رقا�ة الجودة للمنشأة. •

 الغ عن حاالت القصور.التقییم واإلب •

 التعامل �شكل مناسب مع الشكاوى واالدعاءات. •

 لجودة التدقیق: IAASBإطار مجلس معاییر التأكید والتدقیق الدولي  -٢

  IAASBمعاییر التأكید والتدقیق الدولي  عمم مجلس

)The International Auditing and Assurance Standards Board( لخال 

جودة التدقیق، قسم فیها جودة التدقیق إلى األقسام  جدیدة حول ، مسودة٠١٤٢شهر شباط 

 :١التالیة

 عامل المدخالت والذي یتم تصنیفه ضمن ثالث مجموعات: .أ

 المجموعة األولى: القیم واألخالق والمواقف للمدققین. •

المجموعة الثانیة: المعرفة والخبرة للمدققین والقت المخصص لهم إلنجاز  •

 عملیة التدقیق.

 وعة الثالثة: فعالیة عملیة التدقیق و�جراءات رقا�ة الجودة.المجم •

 عملیة التدقیق. .ب

 عامل المخرجات. .ت

التفاعالت المتبادلة بین األطراف األساسیة لعملیة التدقیق والمتمثلة �كل من المدقق  .ث

 واإلدارة ومستخدمي القوائم المالیة والمسؤولین عن الحو�مة.

لممارسات التجار�ة والقانون التجاري، القوانین عوامل أخرى تؤ�د على الجودة هي: ا .ج

والتشر�عات ذات العالقة �التقار�ر المالیة، اإلطار المعیاري الخاص �إعداد التقار�ر 

المالیة، حو�مة الشر�ات، نظم المعلومات، توقیت التقار�ر المالیة، الموقف من 

تي تحدد شكل السلطة، الئحة المدققین، جذب المواهب وعوامل ثقافیة أوسع وال

 التفاعالت بین أصحاب المصلحة الرئیسیین وتعمل على تطو�ر جودة التدقیق.

 

 

                                                           
1IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing E=Review, Other Assurance, and Related 
Services Pronouncement, International Auditing and Assurance Board, Volume 1, 2014, PP. 1-60.  
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 :١ PCAOBتعر�ف هیئة اإلشراف على الشر�ات المدرجة في السوق المالي �أمر�كا  -٣

) أن جودة PCAOB )Public Company Accounting Oversight Boardاعتبرت 

 تالیة: النزاهة، الموضوعیة، الذ�اء، الكفاءة، الخبرةعمل منشأة التدقیق �ستند على النقاط ال

والدافع للموظفین الذین �قومون �العمل و�اإلشراف وتدقیق العمل، التطابق مع المعاییر 

المهنیة، تبني نظاما لرقا�ة الجودة إلعطاء الثقة �أنها تمارس ارتباطاتها وفق المعاییر المهنیة 

 المناسبة.

 توافر الشروط التالیة: بمستوى عال من جودة التدقیق �ج لضمانفإنه  الباحث يرأو�

اتخاذ المدقق جمیع اإلجراءات الالزمة لضمان عمل منشأة التدقیق وفقا لمبادئ النزاهة  •

 والموضوعیة والكفاءة والخبرة.  

لتدقیق، ا المدقق الصارم �كافة معاییر التدقیق المتعارف علیها، ومعاییر الرقا�ة على جودة التزام •

 یة.القوائم المال �اإلضافة إلى اإلفصاح عن األخطاء وعملیات الغش التي تم اكتشافها في

 أن تلبي عملیة التدقیق احتیاجات ورغبات مستخدمي القوائم المالیة. •

 أهمیة جودة التدقیق: ٢-٣-٣

یة لقضائا االهتمام بتحسین جودة التدقیق خالل السنوات الماضیة وذلك �سب ز�ادة الدعاوى تزاید 

عتمد �ثیر � التدقیق وخصوصا في الوال�ات المتحدة األمر�كیة حیث بالمرفوعة ضد منشآت ومكات

وهناك  اتهمقرار  المدقق في اتخاذ رأيمن مستخدمي القوائم المالیة للشر�ات الخاضعة للتدقیق على 

یحة ء غیر صحآرا المقدم للظروف التي قدم حولها أو إعطاء الرأيدائماً مخاطر تتعلق �عدم مالئمة 

 .٢مما یز�د من خطر التعرض للدعاوى القضائیة

 افر ام األطممكاتب التدقیق تسعى لتحقیق مستوى عالي من جودة التدقیق إلخالء مسؤولیتها أ كما أن

جراءات إالمستفیدة من نتائج التدقیق، إذ إنها تساعد المكاتب في تجنب العقو�ات المهنیة والقانونیة 

والدولیة  لیة�المعاییر التدقیقیة المح زامق من خالل التأكید على االلتأعمال التدقی مخالفة أو تقصیر في

لعمل لدى ا وقواعد السلوك المهني والتعلیمات والقوانین ذات الصلة ومن خالل تقو�م المدقق لمخاطر

                                                           
1 AICPA, Rules of Conduct: Integrity and Objectivity, Responsibilities to Clients, & Other Responsibilities, 
rule 202: Compliance with standards, 2011. 

دراسة میدانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  –حمیدات، محمد، تقییم جودة تدقیق الحسا�ات في األردن والعوامل المحددة لها  ٢
 .٣٠، ص٢٠٠٢الیرموك، �لیة االقتصاد والعلوم اإلدار�ة، المملكة األردنیة الهاشمیة، 
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هنیة ذات لما الز�ون واتباع سیاسات ذات �فاءة للتعیین والترقیات والتي ستر�ز على استقطاب الكوادر

على نحو و  الموضوعیة، امتالكهمالمستوى العالي في التأهیل والخبرة وفي تخصصات متعددة مع 

 برامجل الفنیة والمهنیة لكوادرها من خالل التخطیط الجید راتمماثل السعي لتحدیث وتطو�ر القد

 .١التدر�ب المهني المعدة

 العوامل المؤثرة على جودة التدقیق: ٣-٣-٣

 :٢العوامل المؤثرة على جودة التدقیق، نذ�ر أهمها هناك عدد من

 أتعاب المدقق: -١

عند البدء في مفاوضات تخص الخدمات المهنیة �مكن أن �حدد مدقق الحسا�ات األتعاب التي 

المدققین أتعا�ا أقل من أخر ال �عتبر �حد ذاته عمال ال  أحدمناسبة، وحقیقة أن �حدد یراها 

لى �المبادئ االساسیة ع زاماألتعاب المعروضة على االلت ستوى ذلك فقد تؤثر م أخالقیا. ومع

تهدید المصلحة الشخصیة على الكفاءة المهنیة والعنا�ة الالزمة إذا �انت  سبیل المثال ینشأ

للغا�ة �حیث قد �كون من الصعب أداء العملیة وفقا للمعاییر الفنیة  األتعاب المعروضة متدنیة

 السعر. ذلكوالمهنیة المعمول بها مقابل 

 مؤهالت المدقق العلمیة والعملیة: -٢

 من المؤهالت التي �شترط توافرها في مدقق الحسا�ات:

أن �كون حاصال على أحد المؤهالت التالیة، شهادة الدبلوم العالي في تدقیق الحسا�ات،  •

شهادة البكالور�وس في المحاسبة من احدى الجامعات أو ما �عادلها أو �ان مكتسبا حق 

 ة في النقا�ة.العضو�

شراف اأن �كون قد عمل مدقق حسا�ات تحت التمر�ن في دیوان الرقا�ة المالیة أو تحت  •

شخص مجاز �ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنتین من تار�خ حصوله على التأهیل 

 والعملي. العلمي

 أن یؤدي الیمین أمام نقیب المحاسبین والمدققین. •

                                                           
وامل المؤثرة في جودة التدقیق "دراسة تحلیلیة آلراء عینة من المدققین في جامعة القادسیة، �حث مقدم إلى �لیة اإلدارة راضي، نوال، تحلیل الع ١

 .٤، ص٢٠١٠واالقتصاد، جامعة القادسیة، العراق، 
قطاع غزة، رسالة -میدانیة النعسان، سماح أسامة، العوامل المؤثرة على جودة التدقیق من وجهة نظر مدققي الحسا�ات الخارجیین دراسة  ٢

 .٤٥-٤٢، ص ٢٠١٨للحصول على درجة الماجستیر، �لیة التجارة في الجامعة اإلسالمیة في غزة، فلسطین،
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 استقالل المدقق: -٣

باته رغم وأن یؤدي واج �اآلخر�نق الحسا�ات شخصیة ذاتیة تجعله ال یتأثر �جب أن �كون لمدق

ز بین التمییو�مكن ضغط �قع علیه ورغم التعارض بین مصالحه الشخصیة وواجباته،  أي

 راق المالیة األمر�كیة:تقالل قامت بوضعها هیئة األو مفهومین لالس

ع هني أن یتجرد المدقق من أي دواف�عني االستقالل الذالمفهوم األول االستقالل الذهني:  •

الفني المحاید، حیث أن ذلك ینسجم مع رأ�ه أو ضغوط أو مصالح خاصة عند إبداء 

 ذهنیة ال �مكن وضع معاییر النظر�ة الذاتیة الشخصیة فهي ترى أن االستقالل حالة

 االستقالل الذهني ال واضحة لها أو مقاییس محددة ألن هذه المعاییر قد تتغیر، ولكن

ي ف یتغیر مفهومه حیث أنه �جب على المدقق أن �كون أمینا ونز�ها یلتزم الصدق

 شهادته و�كشف عن الحقیقة في تقر�ره.

 افر �قصد �االستقالل الظاهري ان �كون هناك أعالمفهوم الثاني: االستقالل الظاهري:  •

 أي الشر�ة على المدقق وعدم وجودإدارة وقواعد مهنیة تضمن عدم السیطرة من قبل 

لة الموضوعیة على أنه مسأ ارتباط لمصالحه مع ادارة الشر�ة. وهذا ما تنظر له النظر�ة

مدقق استقالل ال موضوعیة �عیدة عن شخصیة المدقق وتفكیره وال �جب أن تنظر الى

نها أ نفسه على أنها مسألة ذهنیة یترك الحكم فیها للمدقق نفسه و�نما �جب النظر على

 قواعد ومعاییر محددة. مسألة موضوعیة تحكمها

 عوامل متعلقة �مكتب التدقیق: -٤

كغیرها من المنشآت والمؤسسات فإن منشأة التدقیق �جب أن تدار �شكل سلیم وأن �كون لها 

تنظیمي یوضح توز�ع المسؤولیات والصالحیات، و�ختلف الهیكل التنظیمي من منشأة  هیكل

أن یتم  و�مكن .عة العمل الذي �قوم �هملكیة وطبیاخرى حسب حجم المكتب ونوع ال تدقیق إلى

ر�اء أو �قسم �شكل أخر �حیث �كون هناك مجلس للش و�داري،التدقیق إلى قسم فني  تقسیم مكتب

الهامة مثل  اراتر و�قوم الشر�اء �اتخاذ الق تحدید الشر�اء المسؤولین تجاه العمالء، یتم من بینهم

التقار�ر  على مع العمالء القدامى والموافقة ارر لتدقیق وقبول العمالء واالستما التخطیط لمكتب

  تقصیر. الخر�ن إذا ما حصل هناك إهمال أوالمسؤولیة أمام اون وهم الذین یتحمل
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 و�النسبة للعوامل المتعلقة �مكتب التدقیق والتي تؤثر على جودة التدقیق هي:

لتطورات لم �أحدث ااإلجراءات المتخذة من قبل مكتب التدقیق لجعل فر�ق التدقیق على ع •

 المهنیة والتكنولوجیة في أداء المهنة.

 إجراءات الرقا�ة على الجودة في مكتب التدقیق. •

 خبرة مكتب التدقیق في التعامل مع الجهات المشرفة. •

 سمعة مكتب التدقیق. •

 شروط مكتب التدقیق في االنضمام لفر�ق العمل. •

 الدعاوي القضائیة المقامة ضد المكتب. •

 هنیة والعنا�ة الالزمة:الكفاءة الم -٥

 :ینالتالیة على المحاسبین المهنی زاماتلعنا�ة الالزمة تفرض االلتإن قاعدة الكفاءة المهنیة وا

المهنیة �المستوى المطلوب لضمان حصول العمالء  راتالمحافظة على المعرفة والمها •

 أصحاب العمل على الخدمة المهنیة ذات الكفاءة العالیة. أو

�كل اجتهاد وعنا�ة وفقا للمعاییر الفنیة والمهنیة المعمول بها عند تقد�م تأد�ة المهام  •

 المهنیة. الخدمات

 كما تتطلب الخدمة المهنیة التي تتسم �الكفاءة ممارسة الحكم الصائب في تطبیق المعرفة •

المهنیة في أداء تلك الخدمة. و�مكن تقسیم الكفاءة المهنیة إلى مرحلتین  راتوالمها

والثانیة المحافظة على الكفاءة  الحصول على الكفاءة المهنیة، األولى منفصلتین،

 المهنیة.

 عوامل متعلقة �فر�ق التدقیق: -٦

إلتمام عملیة التدقیق من خالل فر�ق العمل، ونتیجة ألن المسؤولیة الناجمة عن تقصیر  رانظ

مطلبا  یق �عتبرة التدقأعضاء الفر�ق تتحملها منشأة التدقیق فإن انتقاء المدققین للعمل �منشأ أحد

لعمل ل تعیین المدققین اجراءات. ونتیجة ألهمیة �فاءة لضمان جودة أداء عملیة التدقیق حیو�ا

 اراتارت إصدین المدققین ولقد أشبتعی راالمنظمات المهنیة اهتماما �بیالتدقیق فقد اهتمت  �منشأة

فاء لتي تتضمن اختیار مدققین أكا راءاتالمحاسبین القانونین األمر�كیین إلى أهمیة االج مجمع

 الت المطلو�ة لكل وظیفة �كلخالل تخطیط االحتیاجات من المدققین مع تحدید المؤه وذلك من

 ى اداري في منشأة التدقیق.مستو 
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 خبرة مكاتب التدقیق �الصناعة التي ینتمي إلیها العمیل: -٧

ز�د یق یا المنشأة محل التدقمما ال شك فیه أن خبرة مكاتب التدقیق �الصناعة التي تنتمي الیه

احتمال خلو القوائم المالیة التي تم تدقیقها من األخطاء الجوهر�ة، مما �عني ارتفاع جودة  من

 التدقیق.

 مدى إدراك مدقق الحسا�ات ألهمیة تحقیق الجودة في العملیة التدقیقیة: -٨

 مكنةم و�أعلى جودة أي أن یدرك مدقق الحسا�ات �أن یتم أداء عملیة التدقیق �الشكل المطلوب

 ألنه یتوقع المستخدمین الخارجیین للقوائم المالیة من مخرجات عملیة التدقیق المتمثلة في تقر�ر

 دة المطلو�ةوأدائها �الجو  على هذا التقر�ر، راراتهمم �عتمدون في اتخاذ قالمدقق الجودة التامة ألنه

 یدعم سمعته وشهرته وموقفه التنافسي في مجال عمله.

 

، معاییرها، ٢٠١٨لعام  ISO19011المواصفة المعیار�ة  ٤-٣

 :إجراءاتها

 :ISOـ التعر�ف �المنظمة العالمیة للمقاییس ال ١-٤-٣

 والتي تعني المساواة. Isosمشتقة من الكلمة اإلغر�قیة  ISOكلمة 

دولة في معهد المهندسین  ٢٥عندما التقى مندو�ون من  ١٩٤٦في عام  ISOبدأت قصة حیث 

ید المعاییر الدولي وتوحلتسهیل التنسیق تعمل وقرروا إنشاء منظمة دولیة جدیدة ین في لندن المدنی

 . الصناعیة

 عملیاتها رسمًیا. ،ISO الجدیدة،بدأت المنظمة  ١٩٤٧فبرایر  ٢٣ تار�خ فيو 

 معیاًرا دولًیا �غطي جمیع جوانب التكنولوجیا ٢٢٦٦٣أكثر من  ت المنظمةنشر  الحین،منذ ذلك و 

 نیع تقر�ًبا.والتص

فنیة ولجان فرعیة لرعا�ة تطو�ر المعاییر.  لجنة ٧٨٢ودولة  ١٦٤أعضاء من  تمتلك المنظمةالیوم و 

 في جنیف �سو�سرا. ISOشخًصا بدوام �امل في األمانة المر�ز�ة لـ  ١٣٥�عمل أكثر من حیث 
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 :ISO 19011 �المواصفةالتعر�ف  ٢-٤-٣

 من قبل المنظمة العالمیة للمقاییس. ٢٠٠٢األول من عام تم نشر هذه المواصفة أول مرة في تشر�ن 

إرشادات حول مبادئ التدقیق و�دارة برامج التدقیق یوفر  ISO 19011: 2002 حیث �ان االصدار 

�اإلضافة إلى إرشادات حول  البیئیة،و�جراء عملیات تدقیق نظام إدارة الجودة ومراجعات نظام اإلدارة 

هذا ینطبق على جمیع المنظمات التي تحتاج إلى إجراء عملیات و  جودة والبیئة.كفاءة مدققي نظام إدارة ال

 .١تدقیق داخلیة أو خارجیة لجودة و/أو أنظمة اإلدارة البیئیة أو إلدارة برنامج التدقیق

، حیث 19011:2011تم نشر اإلصدار الثاني من هذا المعیار  ٢٠١١في شهر تشر�ن الثاني من عام 

�ما في ذلك مبادئ التدقیق و�دارة برنامج التدقیق  التدقیق،إرشادات حول أنظمة إدارة یوفر هذا اإلصدار 

ار�ین في المش �اإلضافة إلى توجیهات �شأن تقییم �فاءة األفراد اإلدارة،و�جراء عملیات تدقیق نظام 

 ق التدقیق.ر �ما في ذلك الشخص الذي یدیر عملیة التدقیق البرنامج ومدققي الحسا�ات وف التدقیق،عملیة 

�نطبق على جمیع المنظمات التي تحتاج إلى إجراء عملیات تدقیق داخلیة أو خارجیة ألنظمة اإلدارة و 

على أنواع أخرى من عملیات  ISO 19011: 2011من الممكن تطبیق و  أو إدارة برنامج التدقیق.

 .٢�شرط إیالء اعتبار خاص للكفاءة المحددة الالزمة التدقیق،

، حیث ISO 19011:2018تم نشر اإلصدار الثالث من هذا المعیار  ٢٠١٨من عام وفي شهر تموز 

�ما في ذلك مبادئ التدقیق و�دارة برنامج التدقیق  التدقیق،هذه الوثیقة إرشادات حول أنظمة إدارة تقدم 

عملیة  ي�اإلضافة إلى إرشادات حول تقییم �فاءة األفراد المشار�ین ف اإلدارة،و�جراء عملیات تدقیق نظام 

هذا و  التدقیق. تشمل هذه األنشطة الفرد (األفراد) الذین یدیرون برنامج التدقیق والمدققین وفرق التدقیق.

ینطبق على جمیع المنظمات التي تحتاج إلى تخطیط و�جراء عملیات تدقیق داخلیة أو خارجیة ألنظمة 

رط أنواع أخرى من عملیات التدقیق، �ش �مكن تطبیق هذا المستند علىو  اإلدارة أو إدارة برنامج التدقیق.

 .٣إیالء اعتبار خاص للكفاءة المحددة الالزمة

 :ISO 19011:2011عن اإلصدار  ISO 19011:2018ما �میز اإلصدار  ٣-٤-٣

 : ٤ ISO1 19011:2018ورد في مقدمة اإلصدار 

                                                           
1 https://www.iso.org/standard/31169.html ; accessed in 29/06/2019. 
2 https://www.iso.org/standard/50675.html ; accessed in 29/06/2019. 
3 https://www.iso.org/standard/70017.html ; accessed in 29/06/2019. 
4 ISO 19011:2018(E) – P. vi 

https://www.iso.org/standard/31169.html
https://www.iso.org/standard/31169.html
https://www.iso.org/standard/50675.html
https://www.iso.org/standard/50675.html
https://www.iso.org/standard/70017.html
https://www.iso.org/standard/70017.html
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نظام اإلدارة تم نشر عدد من معاییر  ،٢٠١١منذ نشر اإلصدار الثاني من هذه الوثیقة في عام 

والعدید منها له هیكل مشترك ومتطلبات أساسیة متطا�قة ومصطلحات عامة وتعر�فات  الجدیدة،

اإلضافة � اإلدارة،هناك حاجة إلى النظر في اتباع نهج أوسع لتدقیق نظام  لذلك،أساسیة. نتیجة 

ل لتخطیط حلیإلى توفیر توجیه أكثر عمومیة. �مكن أن توفر نتائج التدقیق مدخالت لجانب الت

 و�مكن أن تسهم في تحدید احتیاجات وأنشطة التحسین. األعمال،

ي ذلك �ما ف مجتمعة،�شكل منفصل أو  التدقیق،�مكن إجراء التدقیق وفًقا لمجموعة من معاییر 

 على سبیل المثال ال الحصر:

 اإلدارة؛المتطلبات المحددة في واحد أو أكثر من معاییر نظام  •

 المعنیة؛ت المحددة من قبل األطراف السیاسات والمتطلبا •

 والتنظیمیة؛المتطلبات القانونیة  •

 األخرى؛واحد أو أكثر من عملیات نظام اإلدارة المحددة من قبل المنظمة أو األطراف  •

خطة (خطط) نظام اإلدارة المتعلقة بتوفیر مخرجات محددة لنظام اإلدارة (مثل خطة الجودة  •

 وخطة المشروع).

ة إرشادات لجمیع أحجام وأنواع المؤسسات ومراجعات الحسا�ات ذات النطاقات تقدم هذه الوثیق

دًة من المنظمات عا الكبیرة،�ما في ذلك تلك التي تجرى من قبل فرق التدقیق  المختلفة،والمقاییس 

نبغي سواء في المؤسسات الكبیرة أو الصغیرة. ی الفردیون،وتلك التي �قوم بها المراجعون  الكبیرة،

 هذا التوجیه حسب االقتضاء لنطاق برنامج التدقیق وتعقیده وحجمه. تكییف

تر�ز هذه الوثیقة على عملیات المراجعة الداخلیة (الطرف األول) وعملیات التدقیق التي تجر�ها 

المؤسسات على مقدمي خدماتها الخارجیین واألطراف الخارجیة المهتمة األخرى (الطرف الثاني). 

ثیقة مفیدة أ�ًضا لعملیات التدقیق الخارجیة التي تتم ألغراض أخرى غیر �مكن أن تكون هذه الو 

 شهادة نظام إدارة الجهة الخارجیة.

�انت على    ISO19011:2018هناك العدید من التغییرات الرئیسیة التي ظهرت في اإلصدار 

 الشكل التالي:

 التدقیق؛النهج القائم على المخاطر إلى مبادئ  إضافة- ١

 التدقیق؛�ما في ذلك مخاطر برنامج  التدقیق،التوجیه �شأن إدارة برنامج  توسیع- ٢
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 التدقیق؛وخاصة القسم الخاص بتخطیط  التدقیق،التوجیه �شأن إجراء  توسیع- ٣

 للمدققین؛متطلبات الكفاءة العامة  توسیع- ٤

 )؛المصطلحات لتعكس العملیة ولیس الكائن ("الشيء" تعدیل- ٥

�حتوي على متطلبات الكفاءة لمراجعة تخصصات نظام إدارة معین (نظًرا الملحق الذي  حذف- ٦

لن �كون من العملي إدراج متطلبات الكفاءة لجمیع  الفردي،للعدد الكبیر من معاییر نظام اإلدارة 

 )؛التخصصات

لتقد�م إرشادات حول مفاهیم التدقیق (الجدیدة) مثل سیاق المنظمة والقیادة  /A/الملحق  توسیع- ٧

 االلتزام والمراجعات االفتراضیة واالمتثال وسلسلة التور�د.و 

 وفیما یلي شرح لكل تغییر من التغییرات السا�قة:

 :١إضافة بند جدید على مبادئ عملیة التدقیق وهو "النهج القائم على المخاطر" -١

لنهج اوهو نهج التدقیق الذي �أخذ في االعتبار المخاطر والفرص، حیث تم التأكید على أن یؤثر 

القائم على المخاطر �شكل جوهري على تخطیط عملیات التدقیق و�جرائها واإلبالغ عنها من أجل 

ضمان تر�یز عملیات التدقیق على األمور ذات األهمیة �النسبة لعمیل التدقیق ولتحقیق أهداف 

 برنامج التدقیق.

اء و انحراف عن المتوقع سو ، �أنه تأثیر عدم الیقین، حیث أن هذا التأثیر ه٢وقد تم تعر�ف الخطر

كان إ�جابیا أو سلبیا، وحالة عدم الیقین هي حالة، حتى لو �انت جزئیة، من نقص المعلومات 

 المتعلقة �الحدث أو فهمه أو معرفته �حدث ما ونتائجه وما إلى ذلك.

 اإلضافة لإلرشادات في بند إدارة برنامج المراجعة والذي یتضمن مخاطر برنامج المراجعة، -٢

ث تم التنبیه على أن یتم التخطیط لبرنامج التدقیق �الشكل الذي �ضمن إعطاء األولو�ة لتوز�ع حی

 الموارد واألسالیب لمسائل نظام اإلدارة ذات درجة المخاطرة العالیة ومستوى أداء منخفض.

كما أنه تمت إضافة نوع آخر من المعلومات التي �جب أن یتضمنها برنامج التدقیق، هذا النوع 

تمثل في المخاطر والفرص المرتبطة ببرنامج التدقیق نفسه، �اإلضافة لوجوب تحدید اإلجراءات م

 .٣الالزمة لمعالجتها

                                                           
1 ISO 19011:2018 (E); P.6 
2ISO 19011:2018 (E); P.4  
3 ISO 19011:2018 (E); P.7 
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دید حیث تم التأكید على تح اإلضافة لإلرشادات في بند وضع برنامج التدقیق والتخطیط له، -٣

جهة ق الوتقییم مخاطر برنامج التدقیق وفرصه، حیث أن هناك مخاطر وفرص مرتبطة �سیا

الخاضعة للتدقیق والتي �مكن أن ترتبط ببرنامج التدقیق و�مكن أن تؤثر على تحقیق أهدافه، حیث 

أنه �جب على إدارة برنامج التدقیق أن تحد المخاطر والفرص المقدمة إلى عمیل التدقیق وأخذها 

 الشكل المناسب.ها ��االعتبار عند تطو�ر برنامج التدقیق وتحدید متطلباته وموارده لكي یتم معالجت

حیث �مكن أن تكون هذه المخاطر مرتبطة �عملیة التخطیط لبرنامج التدقیق، موارد برنامج التدقیق، 

اختیار فر�ق التدقیق، التواصل، التنفیذ، مراقبة ومراجعة وتحسین برنامج التدقیق، وتوافر وتعاون 

 ا.الجهة الخاضعة للتدقیق وتوافر األدلة الواجب أخذ عینات منه

ما فرص تحسین برنامج التدقیق فتشمل، السماح �إجراء عملیات تدقیق متعددة في ز�ارة واحدة، 

تقلیل الوقت والمسافات التي تسافر إلى الموقع، مواءمة مستوى �فاءة فر�ق التدقیق مع مستوى 

یسیین ئالكفاءة الالزمة لتحقیق أهداف التدقیق، ومواءمة مواعید التدقیق مع توافر الموظفین الر 

 .١للمراجعة

تم التأكید  حیث تمت ز�ادة المتطلبات العامة الخاصة �كفاء المدققین المنفذین لعملیة التدقیق، -٤

 .على المدققین و�فاءاتهم

وك تقییم الكفاءة �انتظام من خالل عملیة تأخذ �عین االعتبار السلفقد تم التأكید على ضرورة أن یتم 

تدر�ب و ة والمهارات المكتسبة من خالل التعلیم وخبرة العمل الشخصي والقدرة على تطبیق المعرف

، ق وأهدافهاحتیاجات برنامج التدقیأن تأخذ هذه العملیة في االعتبار  ، علىالمدققین وخبرات التدقیق

و�جب أن تتم عملیة تقییم �فاءة المدقق �شكل مخطط وموثق لتوفیر نتیجة موضوعیة ومتسقة 

 هذه العملیة أر�ع خطوات رئیسیة هي: وعادلة وموثقة، �حیث تتضمن

 تحدید الكفاءة المطلو�ة للوفاء �احتیاجات برنامج التدقیق. .أ

 وضع معاییر التقییم. .ب

 تحدید طر�قة التقییم المناسبة. .ت

 اجراء التقییم. .ث

 

 

                                                           
1 ISO 19011:2018 (E); P.P 9-10. 
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 وقد تم تقسیم المعارف والمهارات التي �جب أن �متلكها المدققون إلى قسمین اثنین هما:

ارف والمهارات العامة لمراجعي نظام اإلدارة، حیث أن المعرفة والمهارات المع القسم األول: •

 المطلو�ة تم تحدیدها �المجاالت التالیة: 

  مبادئ التدقیق والعملیات واألسالیب: تمكن المعرفة والمهارات في هذا المجال المدقق من التأكد

ى، المراجع أن �كون قادرا عل، �حیث �جب على ات التدقیق �طر�قة متسقة ومنتظمةمن إجراء عملی

 لمراجعة؛افهم أنواع المخاطر والفرص المرتبطة �التدقیق ومبادئ النهج القائم على المخاطر في 

األولو�ة  إعطاء علیه؛إجراء التدقیق خالل الجدول الزمني المتفق  تخطیط وتنظیم العمل �فعالیة؛

هیًا وخطیًا (إما شخصًیا أو من خالل التواصل �فعالیة شف األهمیة؛والتر�یز على المسائل ذات 

راقبة ، وم، واالستماعجمع المعلومات من خالل المقابالت الفعالة )؛استخدام المترجمین الفور�ین

فهم مدى مالءمة ونتائج استخدام  ومراجعة المعلومات الموثقة ، �ما في ذلك السجالت والبیانات؛

البدا�ة إلى  مراجعة عملیة من التقنیین والنظر فیها؛ فهم آراء الخبراء تقنیات أخذ العینات للتدقیق؛

 النها�ة، �ما في ذلك العالقات المتبادلة مع العملیات األخرى والوظائف المختلفة، حسب االقتضاء؛

تأكید �فا�ة ومالءمة أدلة التدقیق لدعم نتائج  التحقق من أهمیة ودقة المعلومات التي تم جمعها؛

ظ على سر�ة الحفا وثیق أنشطة المراجعة ونتائج التدقیق و�عداد التقار�ر؛ت المراجعة واستنتاجاتها؛

 وأمن المعلومات.

  معاییر نظام اإلدارة والمراجع األخرى: المعرفة والمهارات في هذا المجال تمكن المراجع من فهم

رها من یمعاییر نظام اإلدارة أو غ، و�نبغي أن تغطي ما یلي التدقیق،نطاق التدقیق وتطبیق معاییر 

طبیق معاییر ت الوثائق المعیار�ة أو التوجیهیة/الداعمة المستخدمة لوضع معاییر أو أسالیب التدقیق؛

العالقات والتفاعالت بین  نظام اإلدارة من قبل الجهة الخاضعة للتدقیق وغیرها من المنظمات؛

ر أو تطبیق المعایی متعددة؛عملیات نظام (أنظمة) اإلدارة؛ فهم أهمیة وأولو�ة المعاییر أو المراجع ال

 المراجع على حاالت التدقیق المختلفة.

  المنظمة وسیاقها: تمكن المعرفة والمهارات في هذا المجال المراجع من فهم بنیة الجهة الخاضعة

لمعنیة احتیاجات وتوقعات األطراف ا، للتدقیق وممارساتها وغا�اتها اإلدار�ة و�نبغي أن تغطي ما یلي

 نوع التنظیم والحكم والحجم والهیكل والوظائف والعالقات؛ ي تؤثر على نظام اإلدارة؛ذات الصلة الت

ع وضمفاهیم وعملیات و�دارة األعمال العامة والمصطلحات ذات الصلة، �ما في ذلك التخطیط و 

 الجوانب الثقافیة واالجتماعیة للمدقق. األفراد؛و�دارة  المیزانیات
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 المعمول بها والمتطلبات األخرى: تمكن المعرفة والمهارات في  المتطلبات القانونیة والتنظیمیة

هذا المجال المدقق من إدراك متطلبات المنظمة والعمل داخلها. �جب أن تغطي المعرفة والمهارات 

الخاصة �السلطة القضائیة أو أنشطة الجهة الخاضعة للتدقیق والعملیات والمنتجات والخدمات 

 المصطلحات القانونیة األساسیة؛ یة والتنظیمیة وو�االتها الحاكمة؛المتطلبات القانون، التالیة

 .المقاوالت والمسؤولیة

لخاصة �قطاع الكفاءة ا��جب أن تتمتع فرق التدقیق �فاءة المدققین �قطاع معین:  القسم الثاني: •

، حیث �شمل اختصاص المدقق في قطاع عینة من أنظمة اإلدارة والقطاعاتمعین لتدقیق أنواع م

 معین ما یلي:

  وتطبیقها؛متطلبات ومبادئ نظام اإلدارة 

  أساسیات االنضباط (القطاعات) والقطاع (القطاعات) المتعلقة �معاییر نظم اإلدارة المطبقة من

 .قبل الجهة الخاضعة للتدقیق

  تطبیق أسالیب وتقنیات وعملیات وممارسات خاصة �قطاع معین لتمكین فر�ق التدقیق من تقییم

 .ضمن نطاق التدقیق المحدد وتولید نتائج واستنتاجات التدقیق المناسبة المطا�قة

  القطاع، �حیث �مكن للمراجع تحدید وتقییم المخاطر�المبادئ واألسالیب والتقنیات ذات الصلة 

 .والفرص المرتبطة �أهداف التدقیق

ن ال متعدیل المصطلحات المستخدمة في هذا اإلصدار لتعكس منهج العملیة �شكل عام بد -٥

، وذلك Reportبدال من مصطلح  Reportingمثال استخدام مصطلح  مبدأ االجراء ونتائجه،

بهدف تسلیط الضوء على أهمیة العملیة التي سبقت مرحلة اصدار التقر�ر، بدال من أن �كون 

 االهتمام منصبا فقط على التقر�ر الذي هو نتیجة عملیة �املة تسبق اصداره.

�اإلصدار الثاني، والذي �ان متعلقا �المتطلبات المحددة الخاصة  / الخاصAحذف الملحق / -٦

فنتیجة لتعدد أنواع نظم اإلدارة  �التدقیق على نظام إدارة محدد أو نوع محدد من أنظمة اإلدارة،

 الموجودة، لم �عد من المجدي وضع ملحق �ضم جمیع أنوع نظم اإلدارة.
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 إرشادات حول مفاهیم مرتبطة �عملیة التدقیق، في اإلصدار الثالث لیقدم /A/تعدیل الملحق  -٧

حیث تضمن الملحق شرحا لثمانیة عشر مفهوما تتعلق بتخطیط عملیة التدقیق واجراءاتها، �انت 

 على الشكل التالي:

 .طرق اجراء التدقیق 

  .استخدام نهج العملیة في التدقیق 

 .الحكم المهني 

 .نتائج األداء 

 .التحقق من المعلومات 

 ت.أخذ العینا 

 .تدقیق االلتزام بنظام اإلدارة 

 .سیاق عملیة التدقیق 

 .تدقیق القیادة وااللتزام 

 .تدقیق المخاطر والفرص 

 .التدقیق ومفهوم دورة الحیاة 

 .تدقیق سلسلة لتور�د 

 .اعداد وثائق التدقیق 

 .اختیار مصادر المعلومات 

 .ز�ارة موقع الجهة الخاضعة للتدقیق 

  اضیة.تدقیق األنشطة والمواقع االفتر 

 .اجراء المقابالت 

 .نتائج التدقیق 

 

 

 

 



 الدراسات المرجعیة واإلطار النظري : الثالثلفصل ا 

٤٦ 
 

 :ISO 19011:2018بنود ومحتو�ات المواصفة  ٤-٤-٣

 تتألف المواصفة من البنود التالیة:

 التمهید. -

 المقدمة. -

 النطاق. .١

 المراجع المعیار�ة. .٢

 المصطلحات والتعار�ف. .٣

 التدقیق المشترك ٣-٣ التدقیق المختلط ٢-٣ التدقیق ١-٣

 خطة التدقیق. ٦-٣ نطاق التدقیق. ٥-٣ التدقیق.برنامج  ٤-٣

 دلیل التدقیق. ٩-٣ الدلیل الموضوعي. ٨-٣ معاییر التدقیق. ٧-٣

 عمیل التدقیق. ١٢-٣ استنتاجات التدقیق. ١١-٣ نتائج التدقیق. ١٠-٣

 المدقق. ١٥-٣ فر�ق التدقیق. ١٤-٣ الجهة الخاضعة للتدقیق. ١٣-٣

 نظام اإلدارة. ١٨-٣ لمراقب.ا ١٧-٣ الخبیر التقني. ١٦-٣

 عدم المطا�قة. ٢١-٣ المطا�قة. ٢٠-٣ الخطر. ١٩-٣

 العملیة. ٢٤-٣ المتطلبات. ٢٣-٣ الكفاءة. ٢٢-٣

 الفعالیة. ٢٦-٣ األداء. ٢٥-٣

 

 مبادئ التدقیق. .٤

ب. العرض العادل: االلتزام  النزاهة: أساس االحتراف. .أ

 �اإلبالغ �صدق ودقة.

الواجبة: ج. العنا�ة المهنیة 

تطبیق االجتهاد والحكم في 

 التدقیق
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ه. االستقالل: أساس حیاد التدقیق وموضوعیة استنتاجات  د. السر�ة: أمن المعلومات.

 التدقیق

الطر�قة المنطقیة للوصول إلى استنتاجات مراجعة موثوقة وقابلة للتكرار  و. النهج القائم على األدلة:

 .في عملیة مراجعة منهجیة

 ج القائم على المخاطر: نهج التدقیق الذي �أخذ في االعتبار المخاطر والفرص.ز. النه

 

 إدارة برنامج التدقیق: .٥

  عام ١-٥         

  تحدید أهداف برنامج التدقیق. ٢-٥         

  تحدید وتقییم مخاطر برنامج التدقیق وفرصه. ٣-٥         

 انشاء برنامج التدقیق ٤-٥         

١-٤-٥ 

أدوار ومسؤولیات الفرد (األفراد) 

 .الذین یدیرون برنامج التدقیق

٢-٤-٥ 

) إدارة األفرادكفاءة الفرد (

 .برنامج التدقیق

٣-٤-٥ 

 .تحدید مدى برنامج التدقیق

 تحدید موارد برنامج التدقیق. ٤-٤-٥

 تنفیذ برنامج التدقیق. ٥-٥         

١-٥-٥  

 عام.

٢-٥-٥ 

ر ییتحدید أهداف ونطاق ومعا

 المراجعة الفرد�ة.

٣-٥-٥ 

 اختیار طرق التدقیق وتحدیدها.

٤-٥-٥ 

 اختیار أعضاء فر�ق التدقیق.

٥-٥-٥ 

اسناد مسؤولیات التدقیق 

 الفردي لقائد فر�ق التدقیق.

٦-٥-٥ 

 إدارة نتائج برنامج التدقیق.
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 إدارة وحفظ سجالت برنامج التدقیق. ٧-٥-٥

 مراقبة برنامج التدقیق ٦-٥         

 مراجعة وتحسین برنامج التدقیق ٧-٥         

 

 اجراء التدقیق. .٦

 عام. ١-٦        

 بدء التدقیق. ٢-٦        

١-٢-٦ 

 عام.

٢-٢-٦ 

إقامة اتصال مع الجهة 

 الخاضعة للتدقیق.

٣-٢-٦ 

 تحدید جدوى التدقیق.

 أنشطة التدقیق.اعداد  ٣-٦        

 معلومات الموثقة.اجراء مراجعة لل ١-٣-٦

 التخطیط للتدقیق. ٢-٣-٦

١-٢-٣-٦ 

 النهج القائم على المخاطر للتخطیط.

٢-٢-٣-٦ 

 تفاصیل تخطیط التدقیق.

  اسناد العمل إلى فر�ق التدقیق. ٣-٣-٦

  اعداد المعلومات الموثقة للتدقیق. ٤-٣-٦

 تنفیذ أنشطة التدقیق. ٤-٦         

١-٤-٦ 

 عام.

٢-٤-٦  

ار ومسؤولیات تعیین أدو 

 المرشدین والمراقبین.

٣-٤-٦  

 إجراء الجلسة االفتتاحیة.
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٤-٤-٦ 

 التواصل أثناء التدقیق.

٥-٤-٦  

تدقیق توافر المعلومات 

 والوصول إلیها.

٦-٤-٦  

مراجعة المعلومات الموثقة أثناء 

 التدقیق.

٧-٤-٦ 

 الجمع والتحقق من المعلومات.

٨-٤-٦ 

 تحدید نتائج التدقیق.

٩-٤-٦ 

 تحدید استنتاجات التدقیق.

١-٩-٤-٦ 

 التحضیر للجلسة الختامیة.

٢-٩-٤-٦ 

 محتوى استنتاجات التدقیق.

١٠-٤-٦ 

 عقد الجلسة الختامیة.

 اعداد وتوز�ع تقر�ر التدقیق. ٥-٦         

١-٥-٦ 

 إعداد تقر�ر التدقیق.

٢-٥-٦ 

 توز�ع تقر�ر التدقیق.

 اتمام التدقیق. ٦-٦         

 تنفیذ متا�عة التدقیق. ٧-٦         

 

 كفاءة وتقییم المدققین .٧

 عام. ١-٧         

 تحدید �فاءة المدقق. ٢-٧         

 عام. ١-٢-٧
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 السلوك الشخصي. ٢-٢-٧

 المعرفة والمهارات. ٣-٢-٧

١-٣-٢-٧ 

 عام.

٢-٣-٢-٧  

المعارف والمهارات العامة 

 لمراجعي نظام اإلدارة.

٣-٣-٢-٧ 

 ءة المدققین فياالنضباط و�فا

 قطاع محدد.

٤-٣-٢-٧ 

 الكفاءة العامة لقائد فر�ق التدقیق.

٥-٣-٢-٧ 

 المعرفة والمهارات الالزمة لمراجعة التخصصات المتعددة.

 تحقیق �فاءة المدقق. ٤-٢-٧

 تحقیق �فاءة قائد فر�ق التدقیق. ٥-٢-٧

 وضع معاییر تقییم المدقق. ٣-٧         

 طر�قة تقییم المدقق المناسبة.اختیار  ٤-٧         

 اجراء تقییم المدقق. ٥-٧         

 الحفاظ على �فاءة المدقق وتحسینها. ٦-٧         

 

 Aالملحق 

         A-1 .تطبیق طرق التدقیق 

         A-2 .نهج العملیة للتدقیق 

         A-3 .الحكم المهني 

         A-4 .نتائج األداء 

         A-5 .التحقق من المعلومات 

         A-6 .أخذ العینات 
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A-6-1 

 عام

A-6-2 

أخذ العینات على أساس 

 الحكم

A-6-3 

 أخذ العینات احصائیا

         A-7 امتثال التدقیق داخل نظام اإلدارة 

         A-8 .سیاق التدقیق 

         A-9 .تدقیق القیادة وااللتزام 

         A-10 ق المخاطر والفرص.تدقی 

         A-11 .دورة الحیاة 

         A-12 .تدقیق سلسلة التور�د 

         A-13 .اعداد وثائق عمل التدقیق 

         A-14 .اختیار مصدر المعلومات 

         A-15 .ز�ارة موقع الجهة الخاضعة للتدقیق 

         A-16 ة.تدقیق األنشطة والمواقع االفتراضی 

         A-17 .اجراء المقابالت 

         A-18 .نتائج التدقیق 

A-18-1 

 تحدید نتائج التدقیق.

A-18-2 

 تسجیل المطا�قة.

A-18-3 

 تسجیل عدم المطا�قة.

A-18-4  

 التعامل مع النتائج المتعلقة �معاییر متعددة.
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 :ISO 19011:2018١مبادئ التدقیق الواردة في المعیار  ٥-٤-٣

سبعة مبادئ للتدقیق، تساعد في جعل التدقیق أداة فعالة  ISO 19011:2018رد في المعیار و 

وموثوقة لدعم سیاسات وضوا�ط اإلدارة، وذلك من خالل توفیر المعلومات التي �مكن أن تعمل من 

ة لأجل تحسین أدائها، حیث أن االلتزام بهذه المبادئ شرط أساسي لتقد�م استنتاجات التدقیق ذات الص

والكافیة، ولتمكین المدققین الذین �عملون �شكل مستقل عن �عضهم البعض، من الوصول إلى 

 استنتاجات مماثلة في ظروف مماثلة.

 وقد �انت المبادئ السبعة على الشكل التالي:

 النزاهة: أساس االحتراف: .١

 �جب على المدققین والفرد (األفراد) الذین یدیرون برنامج التدقیق ما یلي:

 والمسؤولیة؛مع الصدق  أخالقیا،داء عملهم أ -

 بذلك؛القیام �أنشطة التدقیق فقط إذا �انت مختصة للقیام  -

 تعامالتهم؛أي أن نكون منصفین وغیر متحیز�ن في جمیع  نز�هة،أداء أعمالهم �طر�قة  -

 أن تكون حساسة ألي تأثیرات قد تمارس على حكمهم أثناء إجراء التدقیق. -

 االلتزام �اإلبالغ �صدق ودقة: العرض العادل: .٢

�جب أن تعكس نتائج التدقیق واستنتاجات المراجعة وتقار�ر التدقیق أنشطة التدقیق �صدق ودقة. 

عوائق �بیرة واجهتها أثناء التدقیق وتباعدت دون حل �جب اإلبالغ عن اآلراء بین فر�ق التدقیق 

یة وفي الوقت المناسب وواضحة والمراجع. �جب أن تكون االتصاالت صادقة ودقیقة وموضوع

 و�املة.

 العنا�ة المهنیة الواجبة: تطبیق االجتهاد والحكم في التدقیق: .٣

�جب على المدققین توخي العنا�ة الواجبة وفًقا ألهمیة المهمة التي یؤدونها والثقة التي �ضعها علیهم 

ة القیام �عملهم مع العنا�عمیل التدقیق واألطراف المعنیة األخرى. یتمثل أحد العوامل المهمة في 

 المهنیة الواجبة في القدرة على إصدار األحكام المنطقیة في جمیع حاالت التدقیق.

                                                           
1ISO 19011:2018(E)- PP:4-5  
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 السر�ة: أمن المعلومات: .٤

�جب أن �مارس المراجعون السلطة التقدیر�ة في استخدام وحما�ة المعلومات التي یتم الحصول علیها 

مات التدقیق �شكل غیر الئق لتحقیق مكاسب شخصیة أثناء أداء واجباتهم. ال ینبغي استخدام معلو 

أو �طر�قة تضر �المصالح المشروعة للمراجع. یتضمن هذا المفهوم  التدقیق،من قبل المدقق أو عمیل 

 المعالجة الصحیحة للمعلومات الحساسة أو السر�ة.

 االستقالل: أساس حیاد التدقیق وموضوعیة استنتاجات التدقیق: .٥

�جب أن و  ممكًنا،عون مستقلین عن النشاط الذي تتم مراجعته حیثما �ان ذلك �جب أن �كون المراج

 لداخلي،ایتصرفوا في جمیع الحاالت �طر�قة خالیة من التحیز وتعارض المصالح. �النسبة إلى التدقیق 

�جب أن �كون المدققون مستقلین عن الوظیفة التي یتم تدقیقها إن أمكن ذلك. �جب على المدققین 

لى الموضوعیة طوال عملیة التدقیق للتأكد من أن نتائج واستنتاجات المراجعة تستند فقط الحفاظ ع

 إلى أدلة التدقیق.

قد ال �كون من الممكن للمراجعین الداخلیین أن �كونوا مستقلین تماًما  الصغیرة،�النسبة للمؤسسات 

 .تشجیع الموضوعیةولكن �جب بذل �ل جهد ممكن إلزالة التحیز و  تدقیقه،عن النشاط الجاري 

 النهج القائم على األدلة: .٦

 ،الطر�قة المنطقیة للوصول إلى استنتاجات مراجعة موثوقة وقابلة للتكرار في عملیة مراجعة منهجیة

�جب أن تكون أدلة التدقیق قابلة للتحقق. �جب أن تستند �شكل عام إلى عینات من المعلومات �حیث 

ل فترة زمنیة محدودة و�موارد محدودة. �جب استخدام االستخدام حیث تتم عملیة التدقیق خال المتاحة،

حیث یرتبط ذلك ارتباًطا وثیًقا �الثقة التي �مكن وضعها في استنتاجات  العینات،المناسب ألخذ 

 التدقیق.

 النهج القائم على المخاطر: نهج التدقیق الذي �أخذ في االعتبار المخاطر والفرص .٧

لى المخاطر �شكل جوهري على تخطیط عملیات التدقیق و�جرائها �جب أن یؤثر النهج القائم ع

واإلبالغ عنها من أجل ضمان تر�یز عملیات التدقیق على األمور ذات األهمیة �النسبة لعمیل التدقیق 

 ولتحقیق أهداف برنامج التدقیق.
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 :ISO 19011:2018١إجراءات تنفیذ التدقیق وفقا للمعیار  ٦-٤-٣

من االرشادات حول اعداد واجراء التدقیق. وقد بنیت هذه االرشادات على حلقة  لقد قدم المعیار عددا

ْط  Plan – Do – Check – Actد�مینج للجودة  ن) والتي  –تحقق أو افحْص  –نفِّْذ  –(خطِّ حسِّ

تعتبر أساسا لكل األنظمة التي تهدف في النها�ة لتحقیق الجودة، و�بین الشكل التالي توز�ع هذه 

 على مراحل الحلقة: اإلجراءات

 ) توز�ع إجراءات التدقیق على مراحل حلقة الجودة١الشكل (

 
 ٢تدفق العملیة للتدقیق – ISO19011:2018المصدر 

 

 

 

 

                                                           
1 ISO 19011:2018(E) – PP: 18-28. 
2 ISO 19011:2018(E) – P8. 
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 البنود التي وردت في المواصفة والتي تخص هذه اإلجراءات:بذ�ر اآلن  نقوموسوف 

 بدء التدقیق: .١

 یة:ق التدقیق، و�تضمن هذا االجراء المراحل التالتعتبر مسؤولیة إجراء التدقیق على عاتق قائد فر�

 إقامة اتصال مع الجهة الخاضعة للتدقیق: .١,١

 �جب على قائد فر�ق التدقیق التأكد من إجراء اتصال مع الجهة الخاضعة للتدقیق من أجل:

 تأكید قنوات االتصال مع ممثلي الجهات الخاضعة للتدقیق؛ )أ

 التدقیق؛تأكید سلطة إجراء  )ب

ومات ذات الصلة �شأن أهداف التدقیق ونطاقه ومعاییره وطرق تكو�نه وتكو�ن تقد�م المعل )ت

 �ما في ذلك أي خبراء تقنیین؛ التدقیق،فر�ق 

طلب الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ألغراض التخطیط �ما في ذلك المعلومات حول  )ث

 معالجتها؛المخاطر والفرص التي حددتها المنظمة و�یفیة 

قانونیة والتنظیمیة المعمول بها والمتطلبات األخرى ذات الصلة تحدید المتطلبات ال )ج

 �األنشطة والعملیات والمنتجات والخدمات الخاصة �الجهة الخاضعة للتدقیق؛

تأكید االتفاق مع الجهة الخاضعة للتدقیق فیما یتعلق �مدى الكشف عن المعلومات السر�ة  )ح

 ومعالجتها؛

 ا�ات �ما في ذلك الجدول الزمني؛اتخاذ الترتیبات الالزمة لمراجعة الحس )خ

تحدید أي ترتیبات خاصة �الموقع للوصول أو الصحة والسالمة أو األمن أو السر�ة أو  )د

 غیرها؛

 دقیق؛التاالتفاق على حضور المراقبین والحاجة إلى أدلة أو مترجمین فور�ین لفر�ق  )ذ

 حدد؛المالتدقیق تحدید أي مجاالت اهتمام أو مخاوف أو مخاطر على المدقق فیما یتعلق � )ر

 .حل المشكالت المتعلقة بتكو�ن فر�ق التدقیق مع جهة التدقیق أو عمیل التدقیق
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 تحدید جدوى التدقیق: .١,٢

 �جب تحدید جدوى التدقیق لتوفیر ثقة معقولة في إمكانیة تحقیق أهداف التدقیق.

 ینبغي أن یراعي تحدید الجدوى عوامل مثل توفر ما یلي:

 التدقیق؛للتخطیط و�جراء معلومات �افیة ومناسبة  )أ

 للتدقیق؛تعاون �اٍف من الجهة الخاضعة  )ب

 الوقت والموارد الكافیة إلجراء التدقیق. )ت

 مالحظة: تشمل الموارد الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المناسبة والكافیة.

لخاضعة الجهة ا �االتفاق مع التدقیق،ینبغي اقتراح بدیل لعمیل  ممكًنا،عندما ال �كون التدقیق 

 للتدقیق.

 إعداد أنشطة التدقیق: .٢

 إجراء مراجعة للمعلومات الموثقة: ٢,١

 �جب مراجعة نظام اإلدارة الموثق للمعلومات الخاصة �الجهة الخاضعة للتدقیق من أجل:

  جمع المعلومات لفهم عملیات الجهة الخاضعة للتدقیق و�عداد أنشطة التدقیق ووثائق

 والوظائف؛لى سبیل المثال على العملیات ع المطبقة،أعمال التدقیق 

  إنشاء نظرة عامة على مدى المعلومات الموثقة لتحدید المطا�قة الممكنة لمعاییر التدقیق

 .مثل أوجه القصور المحتملة،واكتشاف مجاالت االهتمام 

 ،إلدارةاعلى سبیل المثال ال الحصر: مستندات وسجالت نظام  الموثقة،�جب أن تتضمن المعلومات 

�اإلضافة إلى تقار�ر التدقیق السا�قة. �جب أن تأخذ المراجعة في االعتبار سیاق منظمة الجهة 

�ما في ذلك حجمها وطبیعتها وتعقیدها والمخاطر والفرص المرتبطة بها. �جب  للتدقیق،الخاضعة 

 أن تأخذ في االعتبار أ�ًضا نطاق التدقیق ومعاییره وأهدافه.
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 تخطیط التدقیق: ٢,٢

 القائم على المخاطر للتخطیط:النهج  ٢,٢,١

ینبغي أن �عتمد رئیس فر�ق التدقیق نهًجا قائًما على المخاطر لتخطیط المراجعة استناًدا إلى المعلومات 

 الموجودة في برنامج التدقیق والمعلومات الموثقة التي قدمتها الجهة الخاضعة للتدقیق.

التدقیق على عملیات الجهة المدققة وأن �جب أن �أخذ تخطیط التدقیق في االعتبار مخاطر أنشطة 

یوفر األساس لالتفاق بین عمیل التدقیق وفر�ق التدقیق والمراجع فیما یتعلق �إجراء التدقیق. �جب أن 

 �سهل التخطیط جدولة أنشطة التدقیق وتنسیقها �كفاءة من أجل تحقیق األهداف �فعالیة.

طر و�ذلك خ وتعقیدها،قیق نطاق المراجعة �جب أن �عكس مقدار التفاصیل الواردة في خطة التد

 �جب على قائد فر�ق التدقیق مراعاة ما یلي: للمراجعة،عدم تحقیق أهداف التدقیق. عند التخطیط 

 تكو�ن فر�ق التدقیق و�فاءته العامة؛ 

 تقنیات أخذ العینات المناسبة؛ 

  التدقیق؛فرص لتحسین فعالیة و�فاءة أنشطة 

  للتدقیق؛الناتجة عن التخطیط غیر الفعال مخاطر تحقیق أهداف التدقیق 

 .المخاطر التي تتعرض لها الجهة الخاضعة للتدقیق نتیجة إجراء التدقیق 

�مكن أن تنجم المخاطر التي یتعرض لها المدقق عن وجود أعضاء فر�ق التدقیق یؤثر سلًبا على 

ا أو بنیتها خدماتها أو موظفیه ترتیبات المدقق الخاصة �الصحة والسالمة والبیئة والجودة ومنتجاتها أو

 األساسیة (مثل التلوث في مرافق الغرفة النظیفة).

ة وأ�ة ینبغي إیالء اهتمام خاص للتفاعالت بین العملیات التشغیلی المشتر�ة،�النسبة لعملیات التدقیق 

 أهداف وأولو�ات متنافسة لمختلف أنظمة اإلدارة.

 تفاصیل تخطیط التدقیق: ٢,٢,٢

ولیة بین عملیات التدقیق األ المثال،على سبیل  التدقیق،ق ومحتوى تخطیط �مكن أن �ختلف نطا

و�ذلك بین عملیات التدقیق الداخلیة والخارجیة. �جب أن �كون تخطیط التدقیق مرًنا �ما  والتالیة،

 �كفي للسماح �التغییرات التي قد تصبح ضرور�ة مع تقدم أنشطة التدقیق.
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 شیر إلى ما یلي:�جب أن �عالج تخطیط التدقیق أو �

  التدقیق؛أهداف 

  و�ذلك العملیات التي یتعین  ووظائفها،�ما في ذلك تحدید المنظمة  التدقیق،نطاق

 تدقیقها؛

  موثقة؛معاییر التدقیق وأي معلومات مرجعیة 

  المواقع (الماد�ة واالفتراضیة) والتوار�خ والوقت المتوقع ومدة أنشطة التدقیق التي یتعین

 للتدقیق؛ذلك االجتماعات مع إدارة الجهة الخاضعة  �ما في إجراؤها،

  الحاجة إلى أن �قوم فر�ق التدقیق �التعرف على تسهیالت وعملیات التدقیق الخاصة

�الجهة الخاضعة للتدقیق (على سبیل المثال عن طر�ق القیام �جولة في الموقع (المواقع) 

 )؛أو مراجعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الماد�ة،

  ما في ذلك مدى الحاجة إلى أخذ عینات التدقیق للحصول  المستخدمة،طرق التدقیق�

 �افیة؛على أدلة تدقیق 

  و�ذلك المرشدین والمراقبین أو المترجمین  التدقیق،أدوار ومسؤولیات أعضاء فر�ق

 الفور�ین؛

  تخصیص الموارد المناسبة بناًء على النظر في المخاطر والفرص المتعلقة �األنشطة

 التي سیتم تدقیقها.

 حسب االقتضاء: االعتبار،�جب أن �أخذ تخطیط التدقیق في 

  للمراجعة؛تحدید ممثل (ممثلي) الجهة الخاضعة للتدقیق 

  لغة العمل واإلبالغ الخاصة �مراجعة الحسا�ات حیثما �ختلف ذلك عن لغة المدقق أو

 �الهما؛المدقق أو 

  التدقیق؛موضوعات تقر�ر 

 ما في ذلك الترتیبات المحددة للمواقع المراد  واالتصاالت،إلمداد ترتیبات النقل وا�

 تدقیقها؛
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  أي إجراءات محددة یتعین اتخاذها للتصدي للمخاطر التي تواجه تحقیق أهداف التدقیق

 الناشئة؛والفرص 

 المسائل المتعلقة �السر�ة وأمن المعلومات؛ 

  (مصادر) على سبیل المثال  أخرى،أي إجراءات متا�عة من مراجعة سا�قة أو مصدر

 المشروع؛استعراض  المستفادة،الدروس 

 أي أنشطة متا�عة للتدقیق المخطط؛ 

 .التنسیق مع أنشطة التدقیق األخرى، في حالة التدقیق المشترك 

�جب تقد�م خطط التدقیق إلى الجهة الخاضعة للتدقیق. �جب حل أي مشكالت متعلقة �خطط التدقیق 

 الفرد (األفراد) الذین یدیرون برنامج التدقیق. األمر،و�ذا لزم  المراجع،و بین رئیس فر�ق التدقیق 

 اسناد العمل إلى فر�ق التدقیق: ٢,٣

لفر�ق أن �سند إلى �ل عضو من أعضاء ا التدقیق،�التشاور مع فر�ق  التدقیق،�جب على قائد فر�ق 

سلطة اتخاذ  ء،االقتضاوعند  محددة،مسؤولیة مراجعة عملیات أو أنشطة أو وظائف أو مواقع 

القرارات. �جب أن تأخذ هذه المهام في االعتبار حیاد�ة وموضوعیة و�فاءة المدققین واالستخدام 

و�ذلك األدوار والمسؤولیات المختلفة لمراجعي الحسا�ات ومدققي الحسا�ات الداخلیین  للموارد،الفعال 

 والخبراء التقنیین.

ص بواسطة رئیس فر�ق التدقیق من أجل تخصی اء،االقتضحسب  التدقیق،�جب عقد اجتماعات فر�ق 

مهام العمل وتحدید التغییرات الممكنة. �مكن إجراء تغییرات على مهام العمل مع تقدم التدقیق من 

 أجل ضمان تحقیق أهداف التدقیق.

 إعداد المعلومات الموثقة للتدقیق: ٢,٤

 هام التدقیق الخاصة بهم�جب على أعضاء فر�ق التدقیق جمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة �م

�استخدام أي وسیلة مناسبة. �مكن أن تتضمن المعلومات الموثقة  للمراجعة،و�عداد المعلومات الموثقة 

 للتدقیق على سبیل المثال ال الحصر:

  الرقمیة؛قوائم المراجعة الماد�ة أو 

  العینات؛مراجعة تفاصیل 
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 .المعلومات السمعیة البصر�ة 

نتیجة  والتي �مكن أن تتغیر التدقیق،هذه الوسائط إلى تقیید نطاق أنشطة �جب أال یؤدي استخدام 

 للمعلومات التي یتم جمعها أثناء التدقیق.

�جب االحتفاظ �المعلومات الموثقة المعدة للتدقیق والناجمة عن ذلك على األقل حتى االنتهاء من 

مال ظ �المعلومات الموثقة �عد إكأو �ما هو محدد في برنامج التدقیق. تم توضیح االحتفا التدقیق،

التدقیق. �جب حما�ة المعلومات الموثقة التي تم إنشاؤها أثناء عملیة التدقیق والتي تتضمن معلومات 

 سر�ة أو ملكیة خاصة في جمیع األوقات من قبل أعضاء فر�ق التدقیق.

 إجراء أنشطة التدقیق: .٣

 تعیین أدوار ومسؤولیات المرشدین والمراقبین: .٣,١

فق األدلة والمراقبون فر�ق التدقیق �الموافقات من قائد فر�ق التدقیق و/أو عمیل التدقیق و/أو قد ترا

جب � ذلك،إذا لزم األمر. �جب أال تؤثر أو تتدخل في إجراء التدقیق. إذا تعذر التأكد من  المراجع،

 لتدقیق.ا أن �كون لرئیس فر�ق التدقیق الحق في حرمان المراقبین من الحضور خالل �عض أنشطة

ینبغي إدارة أي ترتیبات للوصول والصحة والسالمة والبیئة واألمن والسر�ة بین  للمراقبین،�النسبة 

 عمیل التدقیق والمراجع.

ناًء على فر�ق التدقیق والتصرف ب للتدقیق،المعینة من قبل الجهة الخاضعة  األدلة،ینبغي أن تساعد 

 م تعیینهم له. �جب أن تشمل مسؤولیاتهم ما یلي:طلب رئیس فر�ق التدقیق أو المراجع الذي ت

  مواقع؛والمساعدة المدققین في تحدید األفراد للمشار�ة في المقابالت وتأكید التوقیت 

 ترتیب الوصول إلى مواقع محددة من الجهة الخاضعة للتدقیق؛ 

 الصحة و  ضمان معرفة واحترام القواعد المتعلقة �الترتیبات الخاصة �الموقع الخاصة �النفاذ

والسالمة والبیئیة واألمنیة والسر�ة والقضا�ا األخرى من قبل أعضاء فر�ق التدقیق والمراقبین 

 ومعالجة أي مخاطر؛

 مشاهدة التدقیق نیا�ة عن الجهة الخاضعة للتدقیق، عند االقتضاء؛ 

 .تقد�م التوضیح أو المساعدة في جمع المعلومات، عند الحاجة 
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 إجراء الجلسة االفتتاحیة: .٣,٢

 الغرض من الجلسة االفتتاحیة هو:

  طة ، فر�ق التدقیق) على خالجهة الخاضعة للتدقیقتأكید موافقة جمیع المشار�ین (مثل

 التدقیق؛

 تقد�م فر�ق التدقیق وأدوارهم؛ 

 .التأكد من أن جمیع أنشطة التدقیق المخطط لها �مكن القیام بها 

المهام  المسؤولین عن االقتضاء،وعند  دقیق،للت�جب عقد اجتماع افتتاحي مع إدارة الجهة الخاضعة 

 �جب توفیر فرصة لطرح األسئلة. االجتماع،أو العملیات التي یتعین تدقیقها. خالل 

 حاالت،ال�جب أن تكون درجة التفاصیل متسقة مع معرفة المدقق �عملیة المراجعة. في �ثیر من 

ة من ون الجلسة االفتتاحیة ببساطقد تتك صغیرة،على سبیل المثال التدقیق الداخلي في مؤسسة 

 اإلبالغ عن إجراء تدقیق وتوضیح طبیعة التدقیق.

قد �كون االجتماع رسمًیا و�جب االحتفاظ �سجالت الحضور. �جب  األخرى،�النسبة لحاالت التدقیق 

 أن یترأس االجتماع رئیس فر�ق التدقیق.

 حسب االقتضاء: یلي،ینبغي النظر في تقد�م ما 

  ؛أدوارهم�ما في ذلك المراقبون واألدلة والمترجمون الفور�ون ومخطط  ن،آخرو مشار�ون 

 .طرق التدقیق إلدارة المخاطر على المنظمة والتي قد تنجم عن وجود أعضاء فر�ق التدقیق 

 حسب االقتضاء: التالیة،�جب النظر في تأكید البنود 

 أهداف التدقیق ونطاقه ومعاییره؛ 

  ر�خ ووقت مثل تا للتدقیق،ى ذات الصلة مع الجهة الخاضعة خطة التدقیق والترتیبات األخر

الجلسة الختامیة وأي اجتماعات مؤقتة بین فر�ق التدقیق و�دارة الجهة الخاضعة للتدقیق 

 الزم؛وأي تغییر (تغییرات) 

 .قنوات اتصال رسمیة بین فر�ق التدقیق والمراجع 

  التدقیق؛اللغة المستخدمة أثناء 
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  المراجعة؛للتدقیق على علم �التقدم المحرز أثناء إ�قاء الجهة الخاضعة 

  التدقیق؛توفر الموارد والتسهیالت التي �حتاجها فر�ق 

  المعلومات؛المسائل المتعلقة �السر�ة وأمن 

  ترتیبات الوصول والصحة والسالمة واألمن والطوارئ وغیرها من الترتیبات ذات الصلة

 التدقیق؛لفر�ق 

 كن أن تؤثر على سیر التدقیق.األنشطة في الموقع التي �م 

 حسب االقتضاء: التالیة،ینبغي النظر في تقد�م المعلومات �شأن البنود 

  وجدت؛إن  التقدیر،طر�قة اإلبالغ عن نتائج التدقیق �ما في ذلك معاییر 

 الشروط التي �مكن �موجبها إنهاء التدقیق؛ 

 كیفیة التعامل مع النتائج المحتملة أثناء التدقیق؛ 

 ما في ذلك المراجعة،م للتغذ�ة المرتدة من المدقق �شأن نتائج أو استنتاجات أي نظا� 

 الشكاوى أو الطعون.

 التواصل أثناء التدقیق: .٣,٣

أثناء التدقیق، قد �كون من الضروري اتخاذ ترتیبات رسمیة لالتصال داخل فر�ق التدقیق، و�ذلك مع 

یما ة الخارجیة (مثل الهیئات التنظیمیة)، ال سجهة التدقیق، وعمیل التدقیق، ور�ما مع األطراف المعنی

 عندما تتطلب المتطلبات القانونیة والتنظیمیة اإلبالغ اإللزامي عن عدم المطا�قة.

�جب أن �جتمع فر�ق التدقیق دورً�ا لتبادل المعلومات وتقییم تقدم التدقیق و�عادة تعیین العمل بین 

 أعضاء فر�ق التدقیق، حسب الحاجة.

قیق، �جب على قائد فر�ق التدقیق اإلبالغ �شكل دوري عن التقدم المحرز، وأي نتائج مهمة أثناء التد

وأي مخاوف إلى العمیل الخاضع للتدقیق والمراجعة، حسب االقتضاء. �جب اإلبالغ عن األدلة التي 

تم جمعها أثناء التدقیق والتي تشیر إلى وجود خطر فوري و�بیر دون تأخیر إلى الجهة الخاضعة 

للتدقیق، وعند االقتضاء، إلى عمیل التدقیق. �جب اإلشارة إلى أي قلق �شأن مشكلة خارج نطاق 

 التدقیق و�بالغ رئیس فر�ق التدقیق بها، إلمكانیة االتصال �عمیل التدقیق والمراجع.
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عندما تشیر أدلة التدقیق المتاحة إلى أن أهداف التدقیق غیر قابلة للتحقیق، �جب على قائد فر�ق 

لتدقیق اإلبالغ عن األسباب إلى عمیل التدقیق والمدقق لتحدید اإلجراء المناسب. قد یتضمن هذا ا

 اإلجراء تغییرات في تخطیط التدقیق أو أهداف التدقیق أو نطاق التدقیق أو إنهاء التدقیق.

ة ط�جب مراجعة وقبول أي حاجة إلى إدخال تغییرات على خطة التدقیق والتي قد تتضح مع تقدم أنش

ى ) یدیر برنامج التدقیق وعمیل التدقیق، و�قدم إلأفرادالتدقیق، حسب االقتضاء، من ِقبل �ل فرد (

 .الجهة الخاضعة للتدقیق

 تدقیق توافر المعلومات والوصول إلیها: .٣,٤

�ذلك المدة و  ومعاییره،تعتمد طرق التدقیق المختارة للتدقیق على أهداف التدقیق المحددة ونطاقه 

وقع هو المكان الذي تتوفر فیه المعلومات الالزمة لنشاط التدقیق المحدد لفر�ق التدقیق. والموقع. الم

 قد �شمل هذا المواقع الماد�ة والظاهر�ة.

مكان وتوقیت و�یفیة الوصول إلى معلومات التدقیق أمر �الغ األهمیة للتدقیق. هذا مستقل عن مكان 

�جب تحدید طرق  المشكالت،استناًدا إلى هذه  إنشاء المعلومات و/أو استخدامها و/أو تخز�نها.

ألسالیب قد تعني ظروف التدقیق أن ا أ�ًضا،التدقیق �مكن استخدام مز�ج من األسالیب. وفي التدقیق. 

 �حاجة إلى التغییر أثناء التدقیق.

 مراجعة المعلومات الموثقة أثناء إجراء التدقیق: .٣,٥

 بل الجهة الخاضعة للتدقیق من أجل:�جب مراجعة المعلومات الموثقة ذات الصلة من ق

  مع معاییر التدقیق؛ موثق،�قدر ما هو  النظام،تحدید توافق 

 .جمع المعلومات لدعم أنشطة التدقیق 

�مكن الجمع بین المراجعة وأنشطة التدقیق األخرى وقد �ستمر طوال عملیة التدقیق، شر�طة أال �كون 

 ذلك ضاًرا �فعالیة إجراء التدقیق.

توفیر المعلومات الموثقة الكافیة في غضون اإلطار الزمني المحدد في خطة التدقیق، �جب إذا تعذر 

لجهة الخاضعة واعلى قائد فر�ق التدقیق إبالغ �ل من األفراد (األفراد) الذین یدیرون برنامج التدقیق 

لة التدقیق واص. اعتماًدا على أهداف التدقیق ونطاقه، �جب اتخاذ قرار �شأن ما إذا �ان �جب مللتدقیق

 أو تعلیقه حتى یتم حل مخاوف المعلومات الموثقة.
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 جمع المعلومات والتحقق منها: .٣,٦

ذلك  �ما في ومعاییره،�جب جمع المعلومات ذات الصلة �أهداف التدقیق ونطاقه  التدقیق،أثناء 

اسبة و�جب نالمعلومات المتعلقة �الواجهات بین المهام واألنشطة والعملیات عن طر�ق أخذ العینات الم

 قدر اإلمكان. منها،التحقق 

�جب قبول فقط المعلومات التي �مكن أن تخضع لدرجة ما من التحقق �دلیل تدقیق. عندما تكون 

�جب على المراجع استخدام حكمه المهني لتحدید درجة االعتماد التي �مكن  منخفضة،درجة التحقق 

أثناء  لتدقیق،اى نتائج التدقیق. إذا �ان فر�ق وضعها �دلیل. �جب تسجیل أدلة التدقیق التي تؤدي إل

 فیجب الفرص،أو �المخاطر أو  متغیرة،على علم �أي ظروف جدیدة أو  الموضوعیة،جمع األدلة 

 على الفر�ق معالجتها وفًقا لذلك.

و�مثل الشكل التالي نظرة عامة على عملیة نموذجیة، من جمع المعلومات إلى الوصول إلى 

 ق.استنتاجات التدقی
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 ) نظرة عامة على مراحل عملیة نموذجیة٢الشكل ( 

 
 ISO19011:2018المصدر  – نظرة عامة على عملیة نموذجیة لجمع المعلومات والتحقق منها١

 ما یلي: الحصر،على سبیل المثال ال  المعلومات،تتضمن طرق جمع 

 المقابالت؛ 

 المالحظات؛ 

 .مراجعة المعلومات الموثقة 

 

 

 

                                                           
1 ISO 19011:2018 – P24 
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 دید نتائج التدقیق:تح .٣,٧

�جب تقییم أدلة التدقیق وفًقا لمعاییر التدقیق من أجل تحدید نتائج التدقیق. �مكن أن تشیر نتائج 

أن تتضمن  �جب التدقیق،التدقیق إلى المطا�قة أو عدم المطا�قة مع معاییر التدقیق. عند تحدید خطة 

جانب األدلة الداعمة وفرص التحسین وأي نتائج التدقیق الفرد�ة المطا�قة والممارسات الجیدة إلى 

 توصیات إلى الجهة الخاضعة للتدقیق.

 �جب تسجیل عدم المطا�قة وأدلة التدقیق الداعمة الخاصة بها.

�مكن تصنیف عدم المطا�قة وفًقا لسیاق المنظمة ومخاطرها. �مكن أن �كون هذا التقدیر �مًیا (على 

ثانوي �بیر). �جب مراجعتها مع الجهة  المثال،یل ) ونوعیة (على سب٥إلى  ١سبیل المثال من 

هومة عدم المطا�قة مفالخاضعة للتدقیق من أجل الحصول على اعتراف �أن أدلة التدقیق دقیقة وأن 

. �جب بذل �ل محاولة لحل أي آراء متباینة �شأن أدلة التدقیق أو النتائج. �جب تسجیل من قبلها

 التدقیق. المشكالت التي لم یتم حلها في تقر�ر

 �جب أن �جتمع فر�ق التدقیق حسب الحاجة لمراجعة نتائج التدقیق في المراحل المناسبة أثناء التدقیق.

 تحدید استنتاجات التدقیق: .٣,٨

 التحضیر للجلسة الختامیة: .٣,٨,١

 �جب أن �جتمع فر�ق التدقیق قبل الجلسة الختامیة من أجل:

o  التدقیقجمعها أثناء مراجعة نتائج التدقیق وأي معلومات أخرى مناسبة تم، 

 التدقیق؛مقابل أهداف 

o  مع مراعاة عدم الیقین المتأصل في عملیة  التدقیق،االتفاق على استنتاجات

 التدقیق؛

o  التدقیق؛إذا �انت محددة في خطة  التوصیات،إعداد 

o  حسب االقتضاء. التدقیق،مناقشة متا�عة 
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 محتوى استنتاجات التدقیق: .٣,٨,٢

 لتدقیق مشكالت مثل ما یلي:�جب أن تتناول استنتاجات ا

o  ما في ذلك فعالیة نظام اإلدارة في  اإلدارة،مدى التوافق مع معاییر التدقیق وقوة نظام�

تلبیة النتائج المقصودة وتحدید المخاطر وفعالیة اإلجراءات التي اتخذتها الجهة 

 المخاطر؛الخاضعة للتدقیق لمعالجة 

o  حسینه؛وتالتنفیذ الفعال لنظام اإلدارة وصیانته 

o  التدقیق؛تحقیق أهداف التدقیق وتغطیة نطاق التدقیق واستیفاء معاییر 

o  النتائج المماثلة التي تم التوصل إلیها في المجاالت المختلفة التي تم تدقیقها أو من

 تدقیق مشترك أو سابق لغرض تحدید االتجاهات.

سین أو تؤدي إلى توصیات للتحفإن استنتاجات التدقیق �مكن أن  التدقیق،إذا تم تحدیدها في خطة 

 أنشطة تدقیق مستقبلیة.

 عقد الجلسة الختامیة: .٣,٩

 �جب عقد اجتماع ختامي لتقد�م نتائج واستنتاجات التدقیق.

 �شمل،و �جب أن یرأس االجتماع الختامي رئیس فر�ق التدقیق و�حضره إدارة الجهة الخاضعة للتدقیق 

 ما یلي: االقتضاء،حسب 

  أو العملیات التي تم تدقیقها؛المسؤولون عن الوظائف 

 عمیل التدقیق؛ 

 أعضاء آخرون في فر�ق التدقیق؛ 

  الجهة المدقق األطراف المعنیة األخرى ذات الصلة وفًقا لما �حدده عمیل التدقیق و/أو

 .علیها

�جب على قائد فر�ق التدقیق تقد�م المشورة للمراقب عن المواقف التي  للتطبیق،إذا �ان ذلك قابًال 

أثناء التدقیق والتي قد تقلل الثقة التي �مكن وضعها في استنتاجات التدقیق. إذا تم تعر�فه  صودفت
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�جب على المشار�ین االتفاق على اإلطار الزمني  التدقیق،في نظام اإلدارة أو �االتفاق مع عمیل 

 لخطة عمل لمعالجة نتائج التدقیق.

اإلدارة في تحقیق أهداف الجهة الخاضعة  �جب أن تأخذ درجة التفصیل في االعتبار فعالیة نظام

 �ما في ذلك النظر في سیاقها والمخاطر والفرص. للتدقیق،

�جب أ�ًضا مراعاة معرفة الجهة الخاضعة للتدقیق �عملیة التدقیق خالل الجلسة الختامیة لضمان 

 توفیر المستوى الصحیح من التفاصیل للمشار�ین.

�ما في  ،�محاضرن �كون االجتماع رسمًیا و�جب االحتفاظ �مكن أ التدقیق،�النسبة لبعض مواقف 

�مكن أن �كون  الداخلي،على سبیل المثال التدقیق  أخرى،ذلك سجالت الحضور. في حاالت 

 االجتماع الختامي أقل رسمیة و�تألف فقط من اإلبالغ عن نتائج التدقیق واستنتاجات المراجعة.

 في الجلسة الختامیة:�جب توضیح ما یلي للمدقق  االقتضاء،حسب 

أ) اإلشارة إلى أن أدلة التدقیق التي تم جمعها تستند إلى عینة من المعلومات المتاحة وال تمثل 

 المدقق؛�الضرورة تمثیال �امال للفعالیة الكلیة لعملیات 

 اإلبالغ؛ب) طر�قة 

 علیها؛ج) �یفیة معالجة نتائج التدقیق على أساس العملیة المتفق 

 المناسب؛محتملة لعدم معالجة نتائج التدقیق على النحو د) العواقب ال

هـ) عرض نتائج التدقیق واستنتاجاته �طر�قة مفهومة ومعترف بها من قبل إدارة الجهة الخاضعة 

 للتدقیق؛

كاوى ومعالجة ش التصحیحیة،و) أي أنشطة ذات صلة �عد التدقیق (مثل تنفیذ ومراجعة اإلجراءات 

 وعملیة الطعن). التدقیق،

 المراجع،و �جب مناقشة أي آراء متباینة فیما یتعلق بنتائج أو استنتاجات التدقیق بین فر�ق التدقیق 

 �جب تسجیل هذا. حلها،وحلها إن أمكن. إذا لم یتم 

�مكن تقد�م فرص لتحسین التوصیات. �جب التأكید على أن  التدقیق،إذا تم تحدیدها بواسطة أهداف 

 التوصیات لیست ملزمة.
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 وتوز�ع التقر�ر:اعداد  .٤

 إعداد تقر�ر التدقیق: .٤,١

�جب على قائد فر�ق التدقیق اإلبالغ عن استنتاجات التدقیق وفًقا لبرنامج التدقیق. �جب أن یوفر 

 ا یلي:و�جب أن یتضمن أو �شیر إلى م للمراجعة،تقر�ر التدقیق سجًال �امًال ودقیًقا وموجًزا وواضًحا 

o  التدقیق؛أهداف 

o  تحدید المنظمة (الجهة الخاضعة للتدقیق) والوظائف أو العملیات  وخاصة التدقیق،نطاق

 تدقیقها؛التي تم 

o تحدید عمیل التدقیق؛ 

o  ؛من الجهة الخاضعة للتدقیقتحدید فر�ق التدقیق والمشار�ین في التدقیق 

o التوار�خ والمواقع التي أجر�ت فیها أنشطة التدقیق؛ 

o معاییر التدقیق؛ 

o لصلة؛نتائج التدقیق واألدلة ذات ا 

o استنتاجات التدقیق؛ 

o بیان حول درجة استیفاء معاییر التدقیق؛ 

o .أي آراء متباینة لم یتم حلها بین فر�ق التدقیق والمراجع 

o  عملیات التدقیق �طبیعتها هي عملیة أخذ عینات؛ على هذا النحو، هناك خطر من أن أدلة

 التدقیق التي تم فحصها لیست تمثیلیة.

 حسب االقتضاء: إلیه،دقیق أ�ًضا ما یلي أو �شیر �مكن أن یتضمن تقر�ر الت

o خطة التدقیق �ما في ذلك الجدول الزمني؛ 

o  ملخص لعملیة التدقیق، �ما في ذلك أي عقبات واجهتها قد تقلل من موثوقیة استنتاجات

 المراجعة؛

o التأكید على أن أهداف التدقیق قد تحققت في نطاق التدقیق وفًقا لخطة التدقیق؛ 
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o ي نطاق التدقیق لم تتم تغطیتها �ما في ذلك أي قضا�ا تتعلق بتوافر األدلة أو أي مناطق ف

 الموارد أو السر�ة، مع المبررات ذات الصلة؛

o ملخص �غطي استنتاجات التدقیق ونتائج التدقیق الرئیسیة التي تدعمها؛ 

o الممارسات الجیدة المحددة؛ 

o متا�عة خطة العمل المتفق علیها، إن وجدت؛ 

o یعة السر�ة للمحتو�ات؛بیان �الطب 

o .أي تداعیات على برنامج التدقیق أو عملیات التدقیق الالحقة 

 توز�ع تقر�ر التدقیق: .٤,٢

ال األسباب فیجب إرس تأخیره،�جب أن �صدر تقر�ر التدقیق خالل فترة زمنیة متفق علیها. إذا تم 

 دقیق.إلى الجهة الخاضعة للتدقیق واألفراد (األفراد) الذین یدیرون برنامج الت

 یق.وفًقا لبرنامج التدق االقتضاء،حسب  وقبوًال،�جب أن �كون تقر�ر التدقیق مؤرًخا ومراجًعا 

�جب توز�ع تقر�ر التدقیق على األطراف المعنیة ذات الصلة المحددة في برنامج التدقیق  ذلك،�عد 

 أو خطة التدقیق.

 لضمان السر�ة. ینبغي النظر في التدابیر المناسبة التدقیق،عند توز�ع تقر�ر 

 إكمال التدقیق: .٥

لیه مع أو �ما هو متفق ع المخططة،یتم االنتهاء من التدقیق عندما یتم تنفیذ جمیع أنشطة التدقیق 

قد �كون هناك موقف غیر متوقع �منع إكمال التدقیق وفًقا لخطة  المثال،عمیل التدقیق (على سبیل 

 التدقیق).

�ة علقة �التدقیق أو التخلص منها �االتفاق بین األطراف المشار �جب االحتفاظ �المعلومات الموثقة المت

 ووفًقا لبرنامج التدقیق والمتطلبات المعمول بها.

�جب على فر�ق التدقیق والفرد (األفراد) الذین یدیرون برنامج التدقیق عدم  ذلك،ما لم �فرض القانون 

خر إلى أي طرف آ التدقیق،ر�ر أو تق التدقیق،الكشف عن أي معلومات تم الحصول علیها أثناء 

دون موافقة صر�حة من عمیل التدقیق، وعند االقتضاء، موافقة الجهة الخاضعة للتدقیق. إذا �ان 
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 عة للتدقیقالجهة الخاضفینبغي إبالغ عمیل التدقیق و  مطلوً�ا،الكشف عن محتو�ات مستند التدقیق 

 في أسرع وقت ممكن.

اضعة الجهة الخحدید المخاطر والفرص لبرنامج التدقیق و �مكن للدروس المستفادة من التدقیق ت

 .للتدقیق

 إجراء متا�عة التدقیق: .٦

ات إلى الحاجة إلى التصحیحات أو إلى اإلجراء التدقیق،وفًقا ألهداف  التدقیق،�مكن أن تشیر نتائج 

اضعة خالتصحیحیة أو فرص التحسین. عادة ما یتم تحدید هذه اإلجراءات وتنفیذها من قبل الجهة ال

ء الفرد ینبغي على الجهة الخاضعة للتدقیق إ�قا االقتضاء،للتدقیق في إطار زمني متفق علیه. حسب 

 (األفراد) الذین یدیرون برنامج التدقیق و/أو فر�ق التدقیق على علم �حالة هذه اإلجراءات.

حقة. ة تدقیق ال�جب التحقق من إكمال وفعالیة هذه اإلجراءات. قد �كون هذا التحقق جزًءا من عملی

ینبغي إبالغ النتائج إلى الشخص الذي یدیر برنامج التدقیق و�بالغ عمیل التدقیق �مراجعتها من قبل 

 اإلدارة.
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 الجزء العملي / تحلیل البیانات: الرا�عالفصل 
Chapter (4): Practical Part / Data Analysis 

 ملخص الفصل:

المجتمع المدروس (المحاسبین القانونیین في سور�ة المسجلین في معلومات عن یتضمن هذا الفصل، 

شرحًا مختصرًا عن �یفیة تجمیع البیانات واألدوات جمعیة المحاسبین القانونیین)، هذا �اإلضافة ل

   للتحلیل.والنتائج التفصیلیة  في تحلیل البیانات المستخدمة

 

 مخطط الفصل:

 .منهجیة الدراسة ١-٤

 .الدراسةمجتمع وعینة  ٢-٤

 أداة الدراسة. ٣-٤

 صدق وثبات االستبانة. ٤-٤

 .صدق فقرات االستبانة ١-٤-٤  

 .ثبات فقرات االستبانة ٢-٤-٤  

 المعالجات اإلحصائیة. ٥-٤

 النتائج التفصیلیة لتحلیل البیانات. ٦-٤

 .یل الصفات الشخصیة ألفراد العینةتحل ١-٦-٤   

 .فرضیاتهال فقرات محاور الدراسة و تحلی ٢-٦-٤   
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 :منهجیة الدراسة ١-٤

ولقد  ،اسةر سة في تحلیل البیانات على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك لمناسبته لطبیعة الدرااعتمدت الد

تم جمع البیانات من خالل تصمیم استبیان الكتروني تم نشره على صفحة المجموعة المغلقة لجمعیة 

 ٠١/٠٨/٢٠١٩بتار�خ  Facebookاصل االجتماعي المحاسبین القانونیین في سور�ة على موقع التو 

عضوًا حتى تار�خ تنفیذ الدراسة،  ٩,٨٠٠وتشتمل على حوالي  ١٦/١٠/٢٠١٣والتي تم انشاؤها بتار�خ 

�ة العر�یة توزعهم الجغرافي في الجمهور  ختالف�اعدٍد من المحاسبین القانونیین  للوصول إلى أكبر سعیاً 

بحث وحصر وتجمیع المعلومات الالزمة في موضوع البحث، ومن ثم السور�ة، وذلك لدراسة مفردات ال

                                               – SPSS ات وتحلیلها �استخدام برنامجاالستبانتم تفر�غ نتائج 

)Statistical Package for Social Since ( اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائیة المناسبة

 صول لدالالت ذات قیمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.بهدف الو 

 :الدراسة مجتمع وعینة ٢-٤

یتمثل مجتمع الدراسة في المحاسبین القانونیین في سور�ة، و�حسب إحصائیة نقا�ة المحاسبین القانونیین 

 ٢٬٩٤٩محاسب مهني، منهم  ٤٬٤٦٦فإن عدد المنتسبین للنقا�ة هو  ٠٨/٠٨/٢٠١٩في سور�ة بتار�خ 

مكتباً موزعًا  ٩٨٧محاسب تحت التدر�ب، والمكاتب المرخصة بلغت  ٤٩١اسب غیر مزاول للمهنة، ومح

 على المحافظات السور�ة.

طلو�ة الماستجا�ة �املة اإلجا�ات ولم یتم استبعاد أ�ة واحدة نظرًا لتحقق الشروط  ٢٢٥وقد تم استالم 

 استبیان. ٢٢٥الخاضعة للدراسة ات االستبان، و�التالي �كون عدد االستبانةلإلجا�ة على 

 :أداة الدراسة ٣-٤

خمسة أسئلة تتضمن معلوماٍت عن المحاسب قسمین، القسم األول یتضمن  تم اعداد استبانة مكونة من

 ثالثة محاور �ما یلي:سؤاًال مقسمًة إلى  ٣٧الذي �قوم �اإلجا�ة عن األسئلة، والقسم الثاني یتضمن 

 :تتألف من خمسة عشر سؤاالً  ة في جودة تدقیق الحسا�اتالعوامل المؤثر  المحور األول. 

  المحور الثاني: أهمیة تطبیق مبادئ التدقیق الواردة في المعیارISO 19011:2018  یتضمن

 .سبعة أسئلة
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  المحور الثالث: أهمیة تطبیق إجراءات التدقیق الواردة في المعیارISO 19011:2018  یتضمن

 .خمسة عشر سؤاالً 

 الخماسي. Likertفي القسم الثاني �حسب مقیاس  على �ل سؤالجا�ات وقد �انت اإل

 :االستبانةصدق وثبات  ٤-٤

 تم التأكد من صدق أداة الدراسة �ما یلي:

 :االستبانةصدق فقرات  ١-٤-٤

 �طر�قتین: االستبانةتم التأكد من صدق فقرات 

 الصدق الظاهري لألداة: )١

البلخي  راتب راغب الغصین المحترم والد�تور المحترمالمشرف تم عرض أداة الدراسة على الد�تور 

مناسبة  المختص في اإلحصاء، وذلك لتحكیم أداة الدراسة ومدى وضوح صیاغة العبارات ومدى

 األسئلة لقیاس المتغیرات الواردة في الدراسة.

 صدق االتساق الداخلي لفقرات ومحاور االستبانة: )٢

انة، وذلك �حساب معامالت االرتباط بین �ل فقرة تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستب

) معامالت االرتباط بین �ل فقرة من فقرات ٢و�بین جدول رقم ( ،والدرجة الكلیة للمحور التا�عة له

) ٠,٠١المحور والمعدل الكلي لفقراته، والذي یبین أن معامالت االرتباط مبنیة عند مستوى داللة (

الجدولیة  rالمحسو�ة أكبر من قیمة  rوقیمة  ٠,٠١قرة أقل من حیث أن القیمة االحتمالیة لكل ف

 ، و�ذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقیاسه.٠,١١٤والتي تساوي 
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 ): الصدق الداخلي لفقرات االستبانة٢جدول (

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 

كما تم حساب االتساق البنائي لمحاور الدراسة، وذلك �حساب معامالت االرتباط بین معدل �ل 

 ) معامالت٣و�بین جدول رقم (محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة، 

امالت ، والذي یبین أن معمحور من محاور االستبانة مع المعدل الكلي لالستبانةاالرتباط بین �ل 

 ٠,٠١) حیث أن القیمة االحتمالیة لكل فقرة أقل من ٠,٠١االرتباط مبنیة عند مستوى داللة (

المحور األول: العوامل المؤثرة في 

 جودة تدقیق الحسا�ات

المحور الثاني: أهمیة تطبیق 

التدقیق الواردة في المعیار بادئ م

ISO 19011:2018 

المحور الثالث: أهمیة تطبیق 

إجراءات التدقیق الواردة في المعیار 

ISO 19011:2018 

قرة
الف

قم 
ر

 

اط
رتب

اال
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م

لیة 
تما
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ة ا
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عام
م

لیة 
تما

الح
ة ا

قیم
ال

 

1 0.910 0.000 1 0.896 0.000 1 0.967 0.000 

2 0.774 0.000 2 0.922 0.000 2 0.945 0.000 

3 0.959 0.000 3 0.873 0.000 3 0.931 0.000 

4 0.929 0.000 4 0.958 0.000 4 0.957 0.000 

5 0.877 0.000 5 0.828 0.000 5 0.960 0.000 

6 0.864 0.000 6 0.731 0.000 6 0.947 0.000 

7 0.933 0.000 7 0.927 0.000 7 0.939 0.000 

8 0.949 0.000 

 

8 0.931 0.000 

9 0.904 0.000 9 0.605 0.000 

10 0.922 0.000 10 0.871 0.000 

11 0.940 0.000 11 0.914 0.000 

12 0.935 0.000 12 0.960 0.000 

13 0.976 0.000 13 0.810 0.000 

14 0.880 0.000 14 0.905 0.000 

15 0.910 0.000 15 0.958 0.000 
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 تبانة، و�ذلك تعتبر فقرات االس٠,١١٤الجدولیة والتي تساوي  rالمحسو�ة أكبر من قیمة  rوقیمة 

 صادقة لما وضعت لقیاسه.
 معامالت االرتباط بین محاور االستبانة والمعدل الكلي لالستبانة): ٣جدول (

 معامل االرتباط عنوان المحور
القیمة 

 االحتمالیة

 0.000 0.996 المحور األول: العوامل المؤثرة في جودة تدقیق الحسا�ات

 واردة في المعیارالمحور الثاني: أهمیة تطبیق مبادئ التدقیق ال

 ISO 19011:2018 
0.983 0.000 

 المحور الثالث: أهمیة تطبیق إجراءات التدقیق الواردة في المعیار

 ISO 19011:2018 
0.995 0.000 

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 

 :ثبات فقرات االستبانة ٢-٤-٤

، و�بین Cronbach's Alphaامل ألفا �رونباخ تم التأكد من ثبات فقرات االستبانة عن طر�ق مع

 ٠,٩٩٢) أن معامالت الثبات مرتفعة حیث بلغ معامل الثبات لجمیع فقرات االستبانة ٤الجدول رقم (

 مما �طمئن الباحث على استخدام االستبانة �كل طمأنینة ٠,٧٠وهو أكبر من 

 ): معامل الثبات ألفا �رونباخ٤جدول (

 عنوان المحور
عدد 

 اتالفقر 

معامل ألفا �رونباخ 

 المحسوب

 0.981 15 المحور األول: العوامل المؤثرة في جودة تدقیق الحسا�ات

 المحور الثاني: أهمیة تطبیق مبادئ التدقیق الواردة في المعیار

 ISO 19011:2018 
7 0.942 

 المحور الثالث: أهمیة تطبیق إجراءات التدقیق الواردة في المعیار

 ISO 19011:2018 
15 0.983 

 0.992 37 جمیع المحاور
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 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 

 :المعالجات االحصائیة ٥-٤

لتحقیق أهداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعها، فقد تم استخدام العدید من األسالیب اإلحصائیة 

وفیما یلي مجموعة من األسالیب  SPSSتماعیة المناسبة �استخدام برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االج

 اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات:

ترة ف تم ترمیز و�دخال البیانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقیاس لیكرت الخماسي، ولتحدید طول )١

لمدى ا ، تم حسابراسةالمستخدم في محاور الد )الحدود الدنیا والعلیا( مقیاس لیكرت الخماسي

أي  المقیاس الخمسة للحصول على طول الفقرة فترات، ثم تقسیمه على عدد )٤=١-٥(

 یح)الصح وهي الواحد(قیمة في المقیاس  أقل، �عد ذلك تم إضافة هذه القیمة إلى )٠,٨=٥/٤(

 �ما یلي: الفترات یوضح أطوال )٥(وجدول رقم ، وذلك لتحدید الحد األعلى للفترة األولى وهكذا
 ت الخماسي والفترات الخاصة �ه والوزن النسبي) مقیاس لیكر ٥جدول (

 ٥ – ٤,٢١ ٤,٢ – ٣,٤١ ٣,٤ – ٢,٦١ ٢,٦ – ١,٨١ ١,٨ – ١ الفترة (متوسط الفترة)

 جداً  مرتفعةً  مرتفعة متوسطة قلیلة قلیلة جداً  التقدیر

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الدرجة

 %١٠٠ - %٨٤,١ %٨٤ - %٦٨,١ %٦٨ - %٥٢,١ %٥٢ - %٣٦,٢ %٣٦-%٢٠ الوزن النسبي

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 

تم حساب التكرارات والنسب المئو�ة للتعرف على الصفات الشخصیة لمفردات الدراسة وتحدید  )٢

استجا�ات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئیسیة التي تتضمنها أدارة الدراسة، حیث تم اعتبار 

 ول فقرات االستبانة.فما فوق هو مقیاس لقب %٦٠الوزن النسبي 

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجا�ات أفراد الدراسة عن  Meanالمتوسط الحسابي  )٣

كل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة األساسیة، مع العلم �أنه �فید في ترتیب العبارات حسب 

 بارة.أعلى متوسط حسابي علمًا �أن تفسیر مدى االستخدام أو مدى الموافقة على الع
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) للتعرف على مدى انحراف استجا�ات Standard Deviationتم استخدام االنحراف المعیاري ( )٤

أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئیسیة عن 

متوسطها الحسابي، و�الحظ أن االنحراف المعیاري یوضح التشتت في استجا�ات أفراد الدراسة 

عبارة من عبارات متغیرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئیسیة، فكلما اقتر�ت قیمته من  لكل

الصفر �لما تر�زت االستجا�ات وانخفض تشتتها بین المقیاس (إذا �ان االنحراف المعیاري واحد 

 صحیحا فأعلى فیعني عدم تر�ز االستجا�ات وتشتتها).

 ستبانة.اختبار ألفا �رونباخ لمعرفة ثبات فقرات اال )٥

 معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات والعالقات بین أ�عاد الدراسة. )٦

لمعرفة الفرق بین متوسط الفقرة والمتوسط  One Sample T testلمتوسط عینة واحدة  tاختبار  )٧

 ".٣الحیادي "

 :نتائج التفصیلیة لتحلیل البیاناتال ٦-٤

 :تحلیل الصفات الشخصیة ألفراد العینة ١-٦-٤

خمسة أسئلة، نستطیع من اجا�اتها أخذ فكرة عامة عن الصفات من القسم األول من االستبانة تض

 الشخصیة الخاصة �أفراد العینة الذین قاموا �اإلجا�ة عن أسئلة االستبانة.

 وفیما یلي تحلیًال احصائیًا وصفیًا لإلجا�ات الخاصة �كل سؤال:

 الجنس: )١

�ة السؤال األول عن جنس المحاسب القانوني ) نتائج تحلیل أجو ٦یتضمن الجدول رقم (

 :تم ترتیبها تنازلیًا �حسب النسبة المئو�ة الذي �قوم �اإلجا�ة عن االستبانة
 ) نتائج تحلیل أجو�ة سؤال جنس المحاسب٦الجدول رقم (

 النسبة المئو�ة التكرار الجنس

 %٦٧,١ ١٥١ ذ�ر

 %٣٢,٩ ٧٤ أنثى
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 %١٠٠ ٢٢٥ المجموع

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  - الطالب –المصدر 

 .%٦٧,١حیث نالحظ أن النسبة األكبر من أفراد العینة هم من الذ�ور بنسبة وصلت إلى 

 العمر: )٢

) نتائج تحلیل أجو�ة السؤال الثاني عن عمر المحاسب القانوني ٧یتضمن الجدول رقم (

 ة المئو�ة:تم ترتیبها تنازلیًا �حسب النسب الذي �قوم �اإلجا�ة عن االستبانة
 ) نتائج تحلیل أجو�ة سؤال عمر المحاسب٧الجدول رقم (

 النسبة المئو�ة التكرار الفئة العمر�ة

 %٤٠,٩ ٩٢ سنة ٣٦إلى  ٣١من 

 %٢٧,٦ ٦٢ سنة ٤٥إلى  ٣٧من 

 %١٦,٩ ٣٨ سنة ٤٥أكثر من 

 %١٤,٧ ٣٣ سنة ٣٠إلى  ٢٤من 

 %١٠٠ ٢٢٥ المجموع

 SPSSن برنامج نتائج التحلیل م -الطالب  –المصدر 

 ٣٦إلى  ٣١نالحظ أن النسبة األكبر من أفراد العینة هم من الفئة العمر�ة التي تقع بین 

 .%٤٠,٩سنة بنسبة وصلت إلى 

 المؤهل العلمي: )٣

 لمحاسبالمؤهل العلمي لعن  الثالث) نتائج تحلیل أجو�ة السؤال ٨یتضمن الجدول رقم (

 تم ترتیبها تنازلیًا �حسب النسبة المئو�ة: القانوني الذي �قوم �اإلجا�ة عن االستبانة
 ) نتائج تحلیل أجو�ة السؤال الثالث عن المؤهل العلمي للمحاسب٨الجدول رقم (

 النسبة المئو�ة التكرار المؤهل العلمي
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 اختصاص –�كالور�وس تجارة واقتصاد 

 محاسبة
٥٨,٧ ١٣٢% 

 %٢٧,١ ٦١ دراسات علیا متخصصة

�اقي  –�كالور�وس تجارة واقتصاد 

 االختصاصات
١٤,٢ ٣٢% 

 %١٠٠ ٢٢٥ المجموع

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 

حیث نالحظ أن أكثر من نصف أفراد العینة هم �حملون شهادة �كالور�وس تجارة واقتصاد 

 اختصاص محاسبة، و�أتي في المرتبة الثانیة الحاصلین على دراسات علیا متخصصة.

 :ممارسة المهنة )٤

) نتائج تحلیل أجو�ة السؤال الرا�ع عن ممارسة المهنة للمحاسب ٩یتضمن الجدول رقم (

 تم ترتیبها تنازلیًا �حسب النسبة المئو�ة: القانوني الذي �قوم �اإلجا�ة عن االستبانة
 نتائج تحلیل أجو�ة سؤال ممارسة المهنة للمحاسب) ٩الجدول رقم (

 �ةالنسبة المئو  التكرار ممارسة المهنة

محاسب قانوني تحت 

 التدر�ب
٥١,١ ١١٥% 

محاسب قانوني مزاول 

 للمهنة
٤٨,٩ ١١٠% 

 %١٠٠ ٢٢٥ المجموع

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 

حیث نالحظ أن أفراد العینة تقر�بًا انقسموا إلى قسمین متساو�ین بین محاسبین قانونیین 

 اولي للمهنة مع أفضلیة للمحاسبین تحت التدر�ب.تحت التدر�ب ومحاسبین قانونیین مز 
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 عدد سنوات الخبرة: )٥

) نتائج تحلیل أجو�ة السؤال الخامس عن عدد سنوات الخبرة ١٠یتضمن الجدول رقم (

ة تم ترتیبها تنازلیًا �حسب النسب للمحاسب القانوني الذي �قوم �اإلجا�ة عن االستبانة

 المئو�ة:
 

 أجو�ة سؤال عدد سنوات خبرة المحاسب) نتائج تحلیل ١٠الجدول رقم (

 النسبة المئو�ة التكرار ممارسة المهنة

 %٣٨,٢ ٨٦ سنة ١١إلى  ٦من 

 %٢٢,٧ ٥١ أقل من خمس سنوات

 %٢٠,٤ ٤٦ سنة ١٧إلى  ١٢من 

 %١٨,٧ ٤٢ سنة فأكثر ١٧من 

 %١٠٠ ٢٢٥ المجموع

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 

 ١١إلى  ٦النسبة األكبر من أفراد العینة �متلكون سنوات خبرة تقع بین حیث نالحظ أن 

 .%٣٨,٢سنة بنسبة وصلت إلى 

 :فقرات محاور الدراسة وفرضیاتهاتحلیل  ٢-٦-٤

) لتحلیل فقرات االستبانة، وتكون الفقرة One Sample T testللعینة الواحدة ( Tتم استخدام اختبار 

والوزن  ٠,٠٥یوافقون على محتواها إذا �انت القیمة االحتمالیة أقل من  إ�جابیة �معنى أن أفراد العینة

" وغیر ذلك تكون الفقرة ٣والمتوسط الحسابي أكبر من المتوسط المحاید " %٦٠النسبي أكبر من 

 غیر إ�جابیة �معنى أن أفراد العینة ال یوافقون على محتواها.

 قیق الحسا�ات:تحلیل المحور األول: العوامل المؤثرة في جودة تد )١
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للعینة الواحدة مرتبة تنازلیا من أعلى إجا�ة إلى أدنى إجا�ة  t) نتائج اختبار ١١یبین الجدول (

 :، �اإلضافة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل فقرة وللمحور �كلحسب الوزن النسبي

 

 

 

 
 تهللعینة الواحدة للمحور األول وفقرا t) نتائج اختبار ١١الجدول رقم (
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2 
الخبرة العملیة لمدقق الحسا�ات 
تؤثر على جودة خدمة التدقیق 

 المحاسبي
4.7 0.448 94.4 0.000 1 

1 
المؤهالت العلمیة لمدقق الحسا�ات 

تؤثر على جودة خدمة التدقیق 
 المحاسبي

4.4 0.595 87.8 0.000 2 

15 
قوة هیكل الرقا�ة الداخلیة للمنشأة 
محل التدقیق تؤثر على جودة 

 خدمة التدقیق المحاسبي
4.4 0.595 87.8 0.000 3 

6 

وجود إجراءات رقا�ة على الجودة 
في مكتب مدقق الحسا�ات تؤثر 

على جودة خدمة التدقیق 
 المحاسبي

4.3 0.556 85.6 0.000 4 

9 
ات الحدیثة في عمل استخدام التقنی

مكتب مدقق الحسا�ات یؤثر على 
 جودة خدمة التدقیق المحاسبي

4.2 0.630 84.4 0.000 5 



 لفصل الثالث: الرا�ع الجزء العملي / تحلیل البیاناتا 

۸۳ 
 

7 
خبرة فر�ق التدقیق الذي �عمل لدى 

المدقق تؤثر على جودة خدمة 
 التدقیق المحاسبي

4.2 0.796 84.2 0.000 6 

12 
التزام مدقق الحسا�ات �معاییر 

ى ر علالتدقیق المتعارف علیها یؤث
 جودة خدمة التدقیق المحاسبي

4.0 1.095 80.8 0.000 7 

5 
وجود هیكل تنظیمي واضح في 

مكتب مدقق الحسا�ات یؤثر على 
 جودة خدمة التدقیق المحاسبي

3.9 0.924 78.8 0.000 8 

3 
السمعة المهنیة لمدقق الحسا�ات 
أو لمكتبه تؤثر على جودة خدمة 

 التدقیق المحاسبي
3.9 1.045 78 0.000 9 

13 
قیمة األتعاب التي یتقاضاها 
المدقق تؤثر على جودة خدمة 

 التدقیق المحاسبي
3.6 1.172 72.2 0.000 10 

4 
حجم مكتب وفر�ق عمل مدقق 

الحسا�ات یؤثر على جودة خدمة 
 التدقیق المحاسبي

3.6 0.901 71 0.000 11 

8 

وجود شروط خاصة لالنضمام 
لفر�ق عمل مدقق الحسا�ات تؤثر 

ى جودة خدمة التدقیق عل
 المحاسبي

3.5 1.023 69.8 0.000 12 

10 
تخصص مكتب مدقق الحسا�ات 
في تدقیق نشاط محدد یؤثر على 

 جودة خدمة التدقیق المحاسبي
3.4 0.954 68 0.000 13 

11 
طول مدة ارتباط مدقق الحسا�ات 
�العمیل یؤثر على جودة خدمة 

 التدقیق المحاسبي
3.3 1.151 65.6 0.000 14 

14 
كبر حجم المنشأة التي تخضع 
للتدقیق یؤثر على جودة خدمة 

 التدقیق المحاسبي
3.2 1.119 63.4 0.021 15 

  0.000 78 0.796 3.9 كامل المحور األول

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 
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 من الجدول نالحظ ما یلي:

"، حیث ُسجل أعلى متوسط ٣المحاید " جمیع متوسطات فقرات المحور هي أكبر من المتوسط -

(الخبرة العملیة لمدقق الحسا�ات تؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي)،  ٢حسابي في الفقرة 

 ١٤، بینما ُسجل أقل متوسط حسابي في الفقرة رقم %٩٤,٤بوزن نسبي وصل لـ  ٤,٧حیث بلغ 

لغ لتدقیق المحاسبي)، حیث ب(كبر حجم المنشأة التي تخضع للتدقیق یؤثر على جودة خدمة ا

 .%٦٣,٤بوزن نسبي وصل لـ  ٣,٢

للعینة الواحدة في جمیع فقرات المحور �انت أصغر من القیمة  tالقیمة االحتمالیة الختبار  -

 ١٤ رقم ماعدا الفقرة ٠,٠٠٠، حیث سجلت جمیع الفقرات قیمة احتمالیة بلغت ٠,٠٥االحتمالیة 

جلت فیها س یؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي) (كبر حجم المنشأة التي تخضع للتدقیق

 .٠,٠٢١ بلغتقیمة احتمالیة 

(قیمة األتعاب التي یتقاضاها  ١٣في الفقرة رقم  ١,١٧٢أعلى قیمة لالنحراف المعیاري بلغت  -

 ٢في الفقرة رقم  ٠,٤٤٨، وأقل قیمة �انت المدقق تؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي)

 ملیة لمدقق الحسا�ات تؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي).(الخبرة الع

، وقد سجل االنحراف %٧٨بوزٍن نسبٍي  ٣,٩سجل المحور األول �امًال متوسطًا حسابیًا بلغ  -

 .٠,٠٠٠، أما القیمة االحتمالیة فقد �انت للمحور �امًال ٠,٧٩٦المعیاري للمحور �امًال 

ة عملیة تدقیق الحسا�ات بوجهة نظر المحاسبین تتأثر جود، (�النسبة للفرضیة األولى -

التي ترتبط )، و القانونیین في سور�ة �عدة عوامل تختلف في أهمیتها على جودة عملیة التدقیق

أكبر  )٣,٩( �المحور األول وفقراته، فإنه و�ما أن المتوسط الحسابي للمحور األول سجل قیمةً 

أكبر من الوزن  %٧٨، ووزٍن نسبٍي ٠,٧٩٦ساوي "، �انحراٍف معیارٍي �٣من المتوسط المحاید "

، مما یدل ٠,٠٥أقل من  ٠,٠٠٠"، والقیمة االحتمالیة المسجلة �انت %٦٠النسبي المحاید "

على أن العوامل المذ�ورة في فقرات المحور األول تؤثر على جودة مدققي الحسا�ات بوجهة 

 نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة.

متوسط الحسابي المسجل في فقرات المحور األول، مع تسجیل قیٍم للمتوسطات الونظراً الختالف 

"، نجد �أن أهمیة هذه العوامل تختلف في أهمیتها على جودة ٣أعلى من المتوسط المحاید "

 .عملیة التدقیق بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة

 ISO 19011:2018دة في المعیار تحلیل المحور الثاني: أهمیة تطبیق مبادئ التدقیق الوار  )٢
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للعینة الواحدة مرتبة تنازلیا من أعلى إجا�ة إلى أدنى إجا�ة  t) نتائج اختبار ١٢یبین الجدول (

 حسب الوزن النسبي، �اإلضافة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل فقرة وللمحور �كل:

 

 

 

 
 

 محور الثاني وفقراتهللعینة الواحدة لل t) نتائج اختبار ١٢الجدول رقم (
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5 
�عتبر تطبیق مبدأ االستقالل: درجة 
استقالل وحیاد�ة المدقق عن المنشأة 

.قید التدقیق  
4.7 0.448 94.4 0.000 1 

1 
�عتبر تطبیق مبدأ النزاهة: أداء 

ة (�إنصاف و�دون األعمال بنزاه
.تحیز) و�صدق ومسؤولیة  

4.6 0.686 91.2 0.000 2 

3 

�عتبر تطبیق مبدأ العنا�ة المهنیة 
�العنا�ة المهنیة  االلتزامالواجبة: 

الواجبة في القدرة على إصدار 
األحكام المنطقیة في جمیع حاالت 

.التدقیق  

4.5 0.501 90 0.000 3 

2 
�عتبر تطبیق مبدأ العرض العادل: 

�اإلبالغ �صدق و�دقة  اللتزاما
.وموضوعیة ووضوح  

4.4 0.603 88.8 0.000 4 

4 
�عتبر تطبیق مبدأ السر�ة: تأمین 
الحما�ة والمعالجة الصحیحة 
.للمعلومات الحساسة أو السر�ة  

4.4 0.675 88 0.000 5 

6 
�عتبر تطبیق مبدأ النهج القائم على 
األدلة: االعتماد على أدلة التدقیق 

4.3 0.472 86.6 0.000 6 
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والموضوعیة والقابلة للتحقق الواضحة 
.في الوصول إلى نتائج التدقیق  

7 

�عتبر تطبیق مبدأ النهج القائم على 
المخاطر: األخذ �عین االعتبار 
المخاطر والفرص التي �مكن أن 

 .تواجه عملیة التدقیق

4.0 0.915 79 0.000 7 

  0.000 88 0.545 4.4 الثانيكامل المحور 

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 

 من الجدول نالحظ ما یلي:

"، حیث ُسجل أعلى متوسط ٣جمیع متوسطات فقرات المحور هي أكبر من المتوسط المحاید " -

�عتبر تطبیق مبدأ االستقالل: درجة استقالل وحیاد�ة المدقق عن ( ٥ رقم حسابي في الفقرة

، بینما ُسجل أقل متوسط %٩٤,٤بوزن نسبي وصل لـ  ٤,٧بلغ  )، حیثالمنشأة قید التدقیق

�عتبر تطبیق مبدأ النهج القائم على المخاطر: األخذ �عین االعتبار ( ٧حسابي في الفقرة رقم 

         بوزن نسبي وصل  ٤,٠)، حیث بلغ المخاطر والفرص التي �مكن أن تواجه عملیة التدقیق

 .%٧٩لـ 

�عتبر تطبیق مبدأ النهج القائم ( ٧في الفقرة رقم  ٠,٩١٥نحراف المعیاري أعلى قیمة لالبلغت  -

، )لتي �مكن أن تواجه عملیة التدقیقعلى المخاطر: األخذ �عین االعتبار المخاطر والفرص ا

�عتبر تطبیق مبدأ االستقالل: درجة استقالل ( ٥في الفقرة رقم  ٠,٤٤٨وأقل قیمة له �انت 

 ).أة قید التدقیقوحیاد�ة المدقق عن المنش

للعینة الواحدة في جمیع فقرات المحور �انت أصغر من القیمة  tالقیمة االحتمالیة الختبار  -

 .٠,٠٠٠، حیث سجلت جمیع الفقرات قیمة احتمالیة بلغت ٠,٠٥االحتمالیة 

، وقد سجل االنحراف %٨٨بوزٍن نسبٍي  ٤,٤�امًال متوسطًا حسابیًا بلغ  الثانيسجل المحور  -

 .٠,٠٠٠، أما القیمة االحتمالیة فقد �انت للمحور �امًال ٠,٥٤٥ي للمحور �امًال المعیار 

 ISO19011�عتبر تطبیق مبادئ التدقیق الواردة في المواصفة ، (الثانیة�النسبة للفرضیة  -

ذو أهمیة لجودة عملیة تدقیق الحسا�ات بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في  ٢٠١٨لعام 

وفقراته، فإنه و�ما أن المتوسط الحسابي للمحور األول  الثاني�المحور )، والتي ترتبط سور�ة

، ووزٍن ٠,٥٤٥"، �انحراٍف معیارٍي �ساوي ٣أكبر من المتوسط المحاید " )٤,٤( سجل قیمةً 

 ٠,٠٠٠"، والقیمة االحتمالیة المسجلة �انت %٦٠أكبر من الوزن النسبي المحاید " %٨٨نسبٍي 
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تطبیق مبادئ التدقیق الواردة في المواصفة أن ، مما یدل على ٠,٠٥أقل من 

ISO19011:2018   وزن ، ومن البوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة�عتبر هامًا

 .جداً النسبي للمحور نجد أن هذه األهمیة هي مرتفعٌة 

 

 ISOتحلیل المحور الثالث: أهمیة تطبیق إجراءات التدقیق الواردة في المعیار  )٣

19011:2018 

للعینة الواحدة مرتبة تنازلیا من أعلى إجا�ة إلى أدنى إجا�ة  t) نتائج اختبار ١٣بین الجدول (ی

 حسب الوزن النسبي، �اإلضافة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل فقرة وللمحور �كل:
 للعینة الواحدة للمحور الثالث وفقراته t) نتائج اختبار ١٣الجدول رقم (
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13 
من عملیة التدقیق،  االنتهاء�عد 

�عتبر إعداد تقر�ر التدقیق وتوز�عه 
 على األطراف المعنیة

4.8 0.541 95.4 0.000 1 

14 

من التدقیق، �عتبر  االنتهاء�عد 
�المعلومات الموثقة المتعلقة  االحتفاظ

یة التدقیق (مالم تطلب األطراف �عمل
 المشار�ة إتالفها)

4.5 0.828 89 0.000 2 

3 
إلعداد للتدقیق، �عتبر: جمع ل

المعلومات الالزمة لفهم عملیات 
 المنشأة محل التدقیق

4.3 0.668 86.6 0.000 3 

6 

للتدقیق، تعتبر: عملیة توز�ع  لإلعداد
المسؤولیات على أعضاء فر�ق 

تنفیذ عملیة التدقیق المكلفین ب
التدقیق، �ما یتناسب مع مهارات 

 وخبرات �ل عضو

4.3 0.800 85.6 0.000 4 
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10 

خالل تنفیذ التدقیق، �عتبر تقییم 
األدلة وفقا لمعاییر التدقیق المحاسبي 
المعتمدة من أجل تحدید نتائج التدقیق 

 من حاالت مطا�قة وعدم مطا�قة

4.3 0.563 85.6 0.000 5 

9 

 االعتماددقیق، �عتبر خالل تنفیذ الت
على المعلومات الموثقة القابلة للتحقق 
والتي تم الحصول علیها وفقًا لطر�قة 

 أخذ العینات المناسبة

4.2 0.417 84.4 0.000 6 

11 

ر تحدید خالل تنفیذ التدقیق، �عتب
على األدلة  استنتاجات التدقیق بناءً 

المثبتة لحاالت المطا�قة أو عدم 
الحصول علیهاالمطا�قة التي تم   

4.2 0.630 84.4 0.000 7 

4 
لإلعداد للتدقیق، �عتبر: التخطیط 

المبني على المخاطر والفرص التي 
 �مكن أن تواجهها عملیة التدقیق

4.1 0.996 82.2 0.000 8 

15 

من التدقیق، �عتبر  االنتهاء�عد 
التحقق من اإلجراءات التصحیحیة 
التي تمت اإلشارة لها في تقر�ر 

ق أو فرص التحسینالتدقی  

4.1 0.817 82.2 0.000 9 

1 
قبل البدء �التدقیق، �عتبر: االتصال 
�القسم المالي للجهة الخاضعة للتدقیق 
 للتأكید على �ل ما یلزم لتنفیذ التدقیق

4.1 0.883 82 0.000 10 

4 

لإلعداد للتدقیق، �عتبر: التخطیط 
الدقیق والمفصل لعملیة التدقیق �شتى 

غ المنشأة محل التدقیق مراحلها و�بال
 �مخطط التدقیق

4.1 1.020 81.2 0.000 11 

12 

في نها�ة تنفیذ عملیة التدقیق، �عتبر 
عقد الجلسة الختامیة بین رئیس فر�ق 
التدقیق و�دارة المنشأة محل التدقیق 

 لتبیان وشرح استنتاجات التدقیق

4.1 0.917 81 0.000 12 

2 
 ةقبل البدء �التدقیق، تعتبر: عملی

تحدید جدوى التدقیق من حیث توفر 
 الموارد الالزمة لعملیة التدقیق واتمامه

4.0 0.846 79 0.000 13 

8 

خالل تنفیذ التدقیق، �عتبر وضع 
إجراءات التواصل الرسمي بین 

أعضاء فر�ق التدقیق أنفسهم، أو مع 
 المنشأة محل التدقیق

3.9 0.786 78.8 0.000 14 
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7 

ء بر: اجراعند تنفیذ التدقیق، �عت
جلسة افتتاحیة، لشرح خطة التدقیق 
واحتیاجاتها، مع إدارة المنشأة محل 

 التدقیق و�داراتها المعنیة

3.6 1.059 72.4 0.021 15 

  0.000 84 0.724 4.2 الثالثكامل المحور 

 SPSSنتائج التحلیل من برنامج  -الطالب  –المصدر 

 من الجدول نالحظ ما یلي:

"، حیث ُسجل أعلى متوسط ٣المحور هي أكبر من المتوسط المحاید " جمیع متوسطات فقرات -

�عد االنتهاء من عملیة التدقیق، �عتبر إعداد تقر�ر التدقیق وتوز�عه ( ١٣حسابي في الفقرة رقم 

، بینما ُسجل أقل متوسط %٩٥,٤بوزن نسبي وصل لـ  ٤,٨)، حیث بلغ على األطراف المعنیة

نفیذ التدقیق، �عتبر: اجراء جلسة افتتاحیة، لشرح خطة التدقیق عند ت( ٧حسابي في الفقرة رقم 

بوزن نسبي وصل           ٣,٦)، حیث بلغ واحتیاجاتها، مع إدارة المنشأة محل التدقیق و�داراتها المعنیة

 .%٧٢,٤لـ 

ء اعند تنفیذ التدقیق، �عتبر: اجر ( ٧في الفقرة رقم  ١,٠٥٩أعلى قیمة لالنحراف المعیاري بلغت  -

، )جلسة افتتاحیة، لشرح خطة التدقیق واحتیاجاتها، مع إدارة المنشأة محل التدقیق و�داراتها المعنیة

خالل تنفیذ التدقیق، �عتبر االعتماد على المعلومات ( ٩في الفقرة رقم  ٠,٤١٧وأقل قیمة له �انت 

 ).ةالمناسب الموثقة القابلة للتحقق والتي تم الحصول علیها وفقًا لطر�قة أخذ العینات

للعینة الواحدة في جمیع فقرات المحور �انت أصغر من القیمة  tالقیمة االحتمالیة الختبار  -

 ٧رقم ماعدا الفقرة  ٠,٠٠٠، حیث سجلت جمیع الفقرات قیمة احتمالیة بلغت ٠,٠٥االحتمالیة 

ع إدارة م عند تنفیذ التدقیق، �عتبر: اجراء جلسة افتتاحیة، لشرح خطة التدقیق واحتیاجاتها،(

 .٠,٠٢١ بلغتسجلت فیها قیمة احتمالیة ) المنشأة محل التدقیق و�داراتها المعنیة

، وقد سجل االنحراف %٨٤بوزٍن نسبٍي  ٤,٢�امًال متوسطًا حسابیًا بلغ  الثالثسجل المحور  -

 .٠,٠٠٠، أما القیمة االحتمالیة فقد �انت للمحور �امًال ٠,٧٢٤المعیاري للمحور �امًال 

 ISO19011�عتبر تطبیق اجراءات التدقیق الواردة في المواصفة ، (الثالثةة للفرضیة �النسب -

ذو أهمیة لجودة عملیة تدقیق الحسا�ات بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في  ٢٠١٨لعام 

 لثالثاوفقراته، فإنه و�ما أن المتوسط الحسابي للمحور  الثالث)، والتي ترتبط �المحور سور�ة

، ووزٍن ٠,٧٢٤"، �انحراٍف معیارٍي �ساوي ٣أكبر من المتوسط المحاید " )٤,٢( سجل قیمةً 
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 ٠,٠٠٠"، والقیمة االحتمالیة المسجلة �انت %٦٠أكبر من الوزن النسبي المحاید " %٨٤نسبٍي 

التدقیق الواردة في المواصفة  اجراءات، مما یدل على أن تطبیق ٠,٠٥أقل من 

ISO19011:2018   نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة، ومن الوزن �عتبر هامًا بوجهة

النسبي للمحور نجد أن هذه األهمیة هي مرتفعٌة.
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 النتائج والتوصیات: الخامسالفصل 

Chapter (5): Conclusions and 

Recommendations 
 

 ملخص الفصل:

الحصول علیها  میتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي وصل إلیها الباحث من تحلیل البیانات التي ت

تي ، �اإلضافة إلى عرٍض ألهم التوصیات المن االستبانات التي تم اإلجا�ة علیها من قبل أفراد العینة

 .وصل إلیها الباحث بناًء على النتائج

 

 مخطط الفصل:

 .النتائج ١-٥

 .التوصیات ٢-٥
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 :النتائج ١-٥

 حة �ما یلي:لقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات موض

توجد عدة عوامل تؤثر �شكٍل �بیر في جودة تدقیق الحسا�ات بوجهة نظر المحاسبین القانونیین  .١

في سور�ة وهي، المؤهالت العلمیة لمدقق الحسا�ات، الخبرة العملیة لمدقق الحسا�ات، السمعة 

اضح و  حجم مكتب وفر�ق عمل مدقق الحسا�ات، وجود هیكل تنظیميالمهنیة لمدقق الحسا�ات، 

في مكتب مدقق الحسا�ات، وجود إجراءات رقا�ة على الجودة في مكتب مدقق الحسا�ات، خبرة 

فر�ق التدقیق الذي �عمل لدى المدقق، وجود شروط خاصة لالنضمام لفر�ق عمل مدقق 

الحسا�ات، استخدام التقنیات الحدیثة في عمل مكتب مدقق الحسا�ات، تخصص مكتب مدقق 

نشاط محدد، طول مدة ارتباط مدقق الحسا�ات �العمیل، التزام مدقق الحسا�ات في تدقیق 

الحسا�ات �معاییر التدقیق المتعارف علیها، قیمة األتعاب التي یتقاضاها المدقق، �بر حجم 

 المنشأة التي تخضع للتدقیق، قوة هیكل الرقا�ة الداخلیة للمنشأة محل التدقیق.

دة التدقیق بدرجة تأثیرها على جودة خدمة التدقیق على جو المؤثرة المذ�ورة تختلف العوامل  .٢

المحاسبي بوجهة نظر المحاسبین القانونیین، حیث أنه بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في 

سور�ة تعتبر الخبرة العملیة لمدقق الحسا�ات ذات تأثیٍر �بیٍر جدًا على جودة خدمة تدقیق 

یرًا تخضع للتدقیق بوجهة نظرهم هو األقل تأث الحسا�ات، بینما �عتبر �بر حجم المنشأة التي

 على جودة خدمة تدقیق الحسا�ات.

لواردة في تطبیق المبادئ السبعة للتدقیق ا �عتبربوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة،  .٣

(النزاهة، العرض العادل، العنا�ة المهنیة الواجبة، السر�ة،  ISO19011:2018المواصفة 

حقیق یٍة مرتفعٍة جدًا لتذو أهم القائم على األدلة، النهج القائم على المخاطر) االستقالل، النهج

 جودة خدمة تدقیق الحسا�ات.

بوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة، إن تطبیق مبدأ استقالل مدقق الحسا�ات هو ذو  .٤

مبدأ نزاهة  تطبیق أهمیة �بیرٍة جدًا لتحقیق جودة خدمة تدقیق الحسا�ات، یلیه في درجة األهمیة

 مدقق الحسا�ات.

دة في المواصفة للتدقیق الوار  اجراءاتتطبیق  �عتبربوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة،  .٥

ISO19011:2018 لتحقیق جودة خدمة تدقیق الحسا�ات. أهمیة ذو 
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ألطراف ا �عتبر اعداد تقر�ر التدقیق وتوز�عه علىبوجهة نظر المحاسبین القانونیین في سور�ة،  .٦

المعنیة، ذو أهمیٍة �بیرٍة جدًا لتحقیق جودة خدمة تدقیق الحسا�ات، و�عتبر االجراء األكثر أهمیة 

لتحقیق جودة  ISO19011:2018للتدقیق الواردة في المواصفة  اجراءات للتطبیق من بین

 خدمة تدقیق الحسا�ات.

 :التوصیات ٢-٥

ساهم في یتقدم الباحث �التوصیات التالیة التي ت في ضوء النتائج السا�قة التي تم التوصل إلیها

 :ز�ادة جودة خدمة تدقیق الحسا�ات

دائمًا لتنمیة القدرات المهنیة والعلمیة والعملیة لد�ه مدقق الحسا�ات  الباحث �أن �سعىي وصی .١

وألفراد فر�ق التدقیق الذي �عمل لد�ه، وذلك عن طر�ق الخضوع للدورات المهنیة والبرامج 

 ر لضمان تحقیق ز�ادٍة مستمرٍة في جودة الخدمة المقدمة من قبله للعمالء.التطو�ر�ة �شكل مستم

ق التامة في عملیات التدقیعلى استقاللیته مدقق الحسا�ات  الباحث على أن �حافظوصي ی .٢

المحاسبي التي �قوم بها، حیث أن رأ�ه حول عدالة البیانات المحاسبیة �صبح عد�م القیمة إذا 

 لم �كن مستقًال.

ها ألن �كون تقر�ر عملیة التدقیق التي تم تنفیذ مدقق الحسا�اتأن �سعى على الباحث یوصي  .٣

من قبله، دقیقًا وواضحًا وعادًال، لضمان تحقیق الجودة في خدمة تدقیق الحسا�ات المقدمة من 

 قبله للعمالء.

ات التنظیمیة اإلجراءوضع ز�ادة تعر�ف المحاسبین القانونیین في سور�ة �أهمیة  الباحثقترح � .٤

وذلك سعیًا  ،قبل البدء بتنفیذ عملیات التدقیق ات المنفذة من قبلهملعملیات تدقیق الحسا�

ساعد على الوصول إلى أهداف عملیة للموارد المتاحة لعملیة التدقیق، مما � لالستغالل األمثل

 ممكنة. التدقیق المحاسبي �أعلى جودةٍ 

القائم على  جز�ادة تعر�ف المحاسبین القانونیین في سور�ة �أهمیة اتباع المنه الباحثترح ق� .٥

المخاطر في تنفیذ عملیات التدقیق المحاسبي، وذلك لتحقیق االستغالل األمثل للفرص المتاحة، 

 والتحوط �الشكل األمثل للمخاطر التي �مكن أن تواجه تنفیذ عملیة التدقیق.

رفع دور النقا�ات المهنیة (جمعیة المحاسبین القانونیین في سور�ة) في الرقا�ة  الباحثقترح � .٦

جودة الخدمات المقدمة من قبل المحاسبین القانونیین في سور�ة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة  على

 لرفع هذه مستوى جودة هذه الخدمات.
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 الملحقات 
 

۹۷ 
 

 :الملحقات

 االستبانة التي تم توز�عها الكترونیاً  –الملحق أ 

 �سم الله الرحمن الرحیم  

 محترمین:السادة المحاسبین القانونیین ال

 و�عد،تحیة طیبة 

" العوامل  �عنوانالتأهیل والتخصص في الجودة ماجستیر  مشروع ألغراض،هذه االستبانة الباحث  أعد

 أهمیةدى وم ،سور�ةفي القانونیین  المحاسبیننظر  وجهةالحسا�ات من  تدقیقالمؤثرة في جودة خدمة 

قناعة  وانطالًقا من ".- میدانیةدراسة  – 2018لعام  ISO 19011و�جراءات المواصفة  معاییر تطبیق

یرجو  كم،واختصاصبدور�م اإل�جابي في تنمیة البحث العلمي خاصة �ما یتعلق �مجال عملكم  الباحث

 .فقط علميلا البحثغراض �أن المعلومات ستستخدم أل التالیة، علًماالباحث منكم اإلجا�ة على األسئلة 

 رام والتقدیر.وتقبلوا مني فائق االحت

 �اسم ر�اض الالذقانيالباحث/ 

 90571الرقم الجامعي/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحقات 
 

۹۸ 
 

 القسم األول: المعلومات العامة

 الجنس:

 أنثى       ذ�ر 

 العمر:

 سنة      ٣٠إلى  ٢٥من 

 سنة      ٣٦إلى  ٣١من 

 سنة     ٤٥إلى  ٣٧من 

 سنة       ٤٥أكثر من 

 المؤهل العلمي:

 اص محاسبة    اختص –�كالور�وس تجارة واقتصاد 

     �اقي االختصاصات     –�كالور�وس تجارة واقتصاد 

 دراسات علیا متخصصة    

 ممارسة المهنة:

 محاسب قانوني مزاول للمهنة    

     محاسب قانوني وتحت التدر�ب

 عدد سنوات الخبرة:

     أقل من خمس سنوات

     سنة ١١سنوات إلى  ٦من 

     ةسن ١٧سنوات إلى  ١٢من 

     سنة فأكثر ١٧من 



 الملحقات 
 

۹۹ 
 

 القسم الثاني: أسئلة االستبیان

 :في المكان الذي تراه مناسباً  Xالرجاء وضع عالمة 

 المحور األول: العوامل المؤثرة في جودة تدقیق الحسا�ات

 البیان الرقم

١ 

غیر 

موافق 

 مطلقا

٢ 

غیر 

 موافق

٣ 

 محاید

٤ 

 موافق

٥ 

موافق 

 جدا

١ 
الحسا�ات، تؤثر على جودة المؤهالت العلمیة لمدقق 

 خدمة التدقیق المحاسبي.
     

٢ 
الخبرة العملیة لمدقق الحسا�ات، تؤثر على جودة 

 خدمة التدقیق المحاسبي.
     

٣ 
السمعة المهنیة لمدقق الحسا�ات أو لمكتبه، تؤثر 

 على جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

٤ 
ى علحجم مكتب وفر�ق عمل مدقق الحسا�ات، یؤثر 

 جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

٥ 
وجود هیكل تنظیمي واضح في مكتب مدقق 

 الحسا�ات، یؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

٦ 
وجود إجراءات رقا�ة على الجودة في مكتب مدقق 

 الحسا�ات، تؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

٧ 
لدى المدقق، تؤثر خبرة فر�ق التدقیق الذي �عمل 

 على جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

٨ 
وجود شروط خاصة لالنضمام لفر�ق عمل مدقق 

 الحسا�ات، تؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

٩ 
استخدام التقنیات الحدیثة في عمل مكتب مدقق 

 الحسا�ات، یؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     



 الملحقات 
 

۱۰۰ 
 

١٠ 
تب مدقق الحسا�ات في تدقیق نشاط تخصص مك

 محدد، یؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

١١ 
طول مدة ارتباط مدقق الحسا�ات �العمیل، یؤثر على 

 جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

١٢ 
التزام مدقق الحسا�ات �معاییر التدقیق المتعارف 

 علیها، یؤثر على جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

١٣ 
قیمة األتعاب التي یتقاضاها المدقق، تؤثر على جودة 

 خدمة التدقیق المحاسبي.
     

١٤ 
كبر حجم المنشأة التي تخضع للتدقیق یؤثر، على 

 جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

١٥ 
قوة هیكل الرقا�ة الداخلیة للمنشأة محل التدقیق، تؤثر 

 على جودة خدمة التدقیق المحاسبي.
     

 ISO19011:2018أهمیة تطبیق مبادئ التدقیق الواردة في المعیار المحور الثاني: 

 البیان الرقم

١ 

غیر 

مهم 

 أبدا

٢ 

ذو 

أهمیة 

 منخفضة

٣ 

 محاید

٤ 

ذو 

 أهمیة

٥ 

ذو 

أهمیة 

 كبیرة

١ 
�عتبر تطبیق مبدأ النزاهة: أداء األعمال بنزاهة 

 (�إنصاف و�دون تحیز) و�صدق ومسؤولیة.
     

٢ 
�عتبر تطبیق مبدأ العرض العادل: االلتزام �اإلبالغ 

 �صدق و�دقة وموضوعیة ووضوح.
     

٣ 
�عتبر تطبیق مبدأ العنا�ة المهنیة الواجبة: االلتزام 

�العنا�ة المهنیة الواجبة في القدرة على إصدار 

 األحكام المنطقیة في جمیع حاالت التدقیق.

     

٤ 
جة ین الحما�ة والمعال�عتبر تطبیق مبدأ السر�ة: تأم

 الصحیحة للمعلومات الحساسة أو السر�ة
     



 الملحقات 
 

۱۰۱ 
 

٥ 
�عتبر تطبیق مبدأ االستقالل: درجة استقالل وحیاد�ة 

 المدقق عن المنشأة قید التدقیق.
     

٦ 
�عتبر تطبیق مبدأ النهج القائم على األدلة: االعتماد 

على أدلة التدقیق الواضحة والموضوعیة والقابلة 

 في الوصول إلى نتائج التدقیقللتحقق 

     

٧ 
�عتبر تطبیق مبدأ النهج القائم على المخاطر: األخذ 

�عین االعتبار المخاطر والفرص التي �مكن أن تواجه 

 عملیة التدقیق.

     

 ISO19011:2018أهمیة تطبیق اجراءات التدقیق الواردة في المعیار : الثالثالمحور 

 البیان الرقم

١ 

غیر 

مهم 

 داأب

٢ 

ذو 

أهمیة 

 منخفضة

٣ 

 محاید

٤ 

ذو 

 أهمیة

٥ 

ذو 

أهمیة 

 كبیرة

١ 
قبل البدء �التدقیق، �عتبر: االتصال �القسم المالي 

للجهة الخاضعة للتدقیق للتأكید على �ل ما یلزم 

 لتنفیذ التدقیق.

     

٢ 
قبل البدء �التدقیق، تعتبر: عملیة تحدید جدوى 

قیق ة لعملیة التدالتدقیق من حیث توفر الموارد الالزم

 واتمامه.

     

٣ 
لإلعداد للتدقیق، �عتبر: جمع المعلومات الالزمة لفهم 

 عملیات المنشأة محل التدقیق.
     

٤ 

لإلعداد للتدقیق، �عتبر: التخطیط الدقیق والمفصل 

لعملیة التدقیق والذي �شمل جمیع نواحي عملیة 

ق یالتدقیق �شتى مراحلها و�بالغ المنشأة محل التدق

 �مخطط التدقیق.

     



 الملحقات 
 

۱۰۲ 
 

٥ 
لإلعداد للتدقیق، �عتبر: التخطیط المبني على 

المخاطر والفرص التي �مكن أن تواجهها عملیة 

 التدقیق.

     

٦ 
لإلعداد للتدقیق، تعتبر: عملیة توز�ع المسؤولیات 

على أعضاء فر�ق التدقیق المكلفین بتنفیذ عملیة 

 و.�ل عض التدقیق، �ما یتناسب مع مهارات وخبرات

     

٧ 
عند تنفیذ التدقیق، �عتبر: اجراء جلسة افتتاحیة، 

لشرح خطة التدقیق واحتیاجاتها، مع إدارة المنشأة 

 محل التدقیق واداراتها المعنیة.

     

٨ 
خالل تنفیذ التدقیق، �عتبر وضع إجراءات التواصل 

الرسمي بین أعضاء فر�ق التدقیق أنفسهم، أو مع 

 قیق.المنشأة محل التد

     

٩ 
خالل تنفیذ التدقیق، �عتبر االعتماد على المعلومات 

الموثقة القابلة للتحقق والتي تم الحصول علیها وفقا 

 لطر�قة أخذ العینات المناسبة.

     

١٠ 
خالل تنفیذ التدقیق، �عتبر تقییم األدلة وفقا لمعاییر 

التدقیق المحاسبي المعتمدة من أجل تحدید نتائج 

 ن حاالت مطا�قة وعدم مطا�قة.التدقیق م

     

١١ 
دقیق بر تحدید استنتاجات التخالل تنفیذ التدقیق، �عت

على األدلة المثبتة لحاالت المطا�قة أو عدم  بناءً 

 المطا�قة التي تم الحصول علیها.

     

١٢ 
في نها�ة تنفیذ عملیة التدقیق، �عتبر عقد الجلسة 

أة محل ارة المنشالختامیة بین رئیس فر�ق التدقیق و�د

 التدقیق لتبیان وشرح استنتاجات التدقیق.

     

١٣ 
�عد االنتهاء من عملیة التدقیق، �عتبر اعداد تقر�ر 

 التدقیق وتوز�عه على األطراف المعنیة.
     



 الملحقات 
 

۱۰۳ 
 

١٤ 
�عد االنتهاء من التدقیق، �عتبر االحتفاظ �المعلومات 

راف طالموثقة المتعلقة �عملیة التدقیق (مالم تطلب األ

 المشار�ة اتالفها).

     

١٥ 

�عد االنتهاء من التدقیق، �عتبر التحقق من 

اإلجراءات التصحیحیة التي تمت اإلشارة لها في 

تقر�ر التدقیق أو فرص التحسین من قبل إدارة برنامج 

 التدقیق و/أو فر�ق التدقیق.
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