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 :التدقيقإطار جودة 

 البيئة المناسبة لجودة التدقيق في تهيئةالعناصر الرئيسية 
 

 
 إطار جودة التدقيق فيما يخص رؤية مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 

 :ما يليأهداف إطار جودة التدقيق  تشمل
  جودة التدقيق.للعناصر الرئيسية احول رفع الوعي 
  استكشاف سبل تحسين جودة التدقيق. األطراف المعنية الرئيسية علىتشجيع 
  األطراف المعنية الرئيسية فيما يخص موضوع الجودةمزيد من الحوار بين التسهيل. 

 
 إتخاذيؤدي إلى ، و مناقشات عّدةاإلطار يثير أن بيتوقع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 

 مستمر.جودة التدقيق بشكل إجراءات إيجابية لتحسين 
 

الجودة داخل  رقابةالتدقيق ذات العالقة ومعايير  معاييرل متثالمدققي الحسابات اإل يتوجب على
وال يعتبر والمتطلبات التنظيمية األخرى.  كما يتعين عليهم مراعاة األخالقياتالتدقيق،  مؤسسات

ألداء  متطلبات محددةمعايير إضافية أو  ينص علىال  أنهالمعايير، كما  ن تلكعاإلطار بديال   
 التدقيق. عمليات

 
 

  



   2  جودة التدقيق

 مقدمة
حتياجات إفي الوقت المناسب لتلبية  ومقدمة وموثوقة مالئمةيجب أن تكون المعلومات المالية 

لمنشأة، دى ال المعنية إلى جانب األطرافالوطنية،  واألنظمةالقوانين ما تتطلب  وغالبا  المستخدمين. 
بعض عناصر المعلومات المالية لمنح المستخدمين الثقة بأن المعلومات يمكن على تدقيق خارجي  إجراء

البيانات  ومستخدم يثقيجب أن  الهدف المقصود منه،التدقيق الخارجي  يحقق ولكي. عليها عتماداإل
 ". جودةذو تدقيق  " تم إجراء وأنهمعيار مناسب  وفقالمالية المدققة بأن المدقق قد عمل 

 
بين  تتصاالفي اإلو ، األطراف المعنية" في المناقشات بين جودة التدقيقستخدم مصطلح "ما ي   غالبا  

ويعتبر البحوث ووضع السياسات. في ، و وواضعي المعايير ومؤسسات التدقيق وغيرهم الجهات التنظيمية
لهذا ، ال يوجد تعريف أو تحليل 1مبين في الملحق وكما هو ، موضوع معقد موضوع جودة التدقيق

 عالمي.تراف إعكان قد حظي ب الموضوع
 

 صفي)اإلطار(  خاص بجودة التدقيقإطار  لهذا السبب، وضع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
ومؤسسة  العملية على مستوى تدقيق جودة الهم في عوامل المدخالت والعملية والمخرجات التي تس

أهمية  أيضا  . يوضح اإلطار ا يخص البيانات المالية المدققةمفي وعلى المستوى الوطنيالتدقيق 
  . المختلفة السياقية وأهمية العوامل األطراف المعنيةالتفاعالت المناسبة بين 

 
 المصلحة العامة ألنه: يصب فيالتأكيد الدولي أن هذا اإلطار س معايير التدقيق و يعتقد مجل

 دقيق الوطنية والشبكات الدولية لمؤسسات التدقيق ومنظمات المحاسبة المهنية شجع مؤسسات التي
 نقل المعلومات حول جودة التدقيق؛ لتفكير في كيفية تحسين جودة التدقيق وتحسينعلى ا

  بشأن العناصر المهمة في جودة التدقيق؛ األطراف المعنيةرفع مستوى الوعي والفهم بين 

 لتعزيز جودة  كبير اهتماماف المعنية على إدراك تلك العوامل التي قد تستحق األطر  مساعدة
فين بالحوكمة حول جودة ستخدام اإلطار إلبالغ أولئك المكلالتدقيق. على سبيل المثال، يمكن ا

 .جودة التدقيقتعزيز التي يتعين عليهم القيام بها ل أدوارهمفي  إعادة النظرجيعهم على التدقيق وتش

 مجلس يستخدم الوطني. على سبيل المثال، و الدولي  يينعلى المستو  وضع المعاييرفي دة مساعال
ومعايير التدقيق  1الجودةالتأكيد الدولي اإلطار عندما يراجع المعيار الدولي لرقابة معايير التدقيق و 

( IESBAساعد مجلس معايير أخالقيات المهنة الدولية للمحاسبين )يالدولية. كما يمكن أن 
  .بياناتهم الرسميةفي إدخال تحسينات على  (IAESBومجلس معايير تعليم المحاسبة الدولية )

                                                           
ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق " 1المعيار الدولي لرقابة الجودة   1

 ".والخدمات ذات العالقة
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  األطراف و التأكيد الدولي بين مجلس معايير التدقيق و  وثيقةعالقات عمل إقامة تسهيل الحوار و

 وكذلك فيما بين هذه األطراف المعنية؛ الرئيسية المعنية
 و ؛حول هذا الموضوع األكاديميةث و تحفيز البح 

  بشكل أفضلنضمام إليها يتطلعون لإل التيفهم أصول المهنة مساعدة طالب التدقيق على. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   4  جودة التدقيق

 المحتويات
 

 الصفحة 
 5 ...................................................................نظرة عامة.....

 10 .................................................عوامل المدخالت.............   1
 13 ..............................عوامل العملية...................................   2
 14 .............................................................المخرجاتعوامل    3
 21 ....... إعداد التقارير الماليةب الخاصة ة التوريدالتفاعالت الرئيسية ضمن سلسل   4
 28 .............................................................. يةالعوامل السياق   5

  تعقيد تعريف جودة التدقيق: 1الملحق 
  العمليةو  المدخالتعوامل لجودة ال خصائص: 2الملحق 
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 نظرة عامة

 تسهم في تهيئة البيئة التي تزيد من إحتماليةالعناصر الرئيسية التي  جودة التدقيقيشمل مصطلح  .1
 .العالية بشكل مستمرالجودة  ذات تدقيقإجراء عمليات ال

 
تكوين رأي حول البيانات المالية على  المدققفي مساعدة المالية  البيانات تدقيق يكمن الهدف من .2

 تخلو من األخطاءما إذا كانت البيانات المالية حول أدلة تدقيق كافية ومالئمة  على وجود بناء  
من قبل فريق  عالية جودةالتدقيق ب يتم إنجاز. من المرجح أن هلنتائج وفقا   ورفع التقاريرجوهرية، ال

 :الذي العملية
  ؛سلوكيات مناسبةو خالقيات وأقيم يتبنى 
 ؛التدقيقألداء عمل  كافيا   ويخصص وقتا  ، ات الكافيةوالخبر  راتاالمهو  يتمتع بالمعرفة 
 والمعايير  واألنظمة للقوانينتمتثل بة الجودة ارقحول إجراءات و  صارمة تدقيق عملية يطبق

 ؛المعمول بها
  ؛ ومفيدة في الوقت المناسب تقاريريقدم 
 ذات العالقة األطراف المعنيةمناسب مع  بشكل   يتفاعل. 

 
لبيانات المالية على عاتق المدققين. ومع ذلك، ل الجودة عمليات التدقيق عاليةمسؤولية أداء تقع  .3

من المشاركين في سلسلة توريد دعم ال يتوفر فيهافي بيئة على أفضل نحو تحقق جودة التدقيق ت فإن
  .هؤالء المشاركين تفاعالت مناسبة بينإعداد التقارير المالية ويتوفر فيها 

 
 نمدققيالجودة التدقيق، وبالتالي تشجيع الرئيسية في لعناصر بايهدف هذا اإلطار إلى زيادة الوعي  .4

إنجاز  يمكنهمتحدي أنفسهم حول ما إذا كان التدقيق والجهات المعنية األخرى على  ومؤسسات
  .المحددة همجودة التدقيق في بيئات المزيد لتعزيز

 
 بغض النظر عن حجمها وطبيعتها المنشآتتدقيق جميع على عمليات ينطبق هذا اإلطار  .5

ظر عن حجمها، بما في ذلك التدقيق بغض الن مؤسساتعلى جميع  أيضا  . كما ينطبق هاوتعقيد
جودة  أهمية خصائص تتفاوت. ومع ذلك، ما إتحادالتدقيق التي هي جزء من شبكة أو  مؤسسات
  في هذا اإلطار وتؤثر على جودة التدقيق بطرق مختلفة. الموصوفةالتدقيق 

 
 لمؤسساتبة الجودة اومعايير رق الصلةذات التدقيق  معاييرل متثالإلا على المدققين يتوجب .6

المعيار  ويتناولوالمتطلبات التنظيمية األخرى.  يات المهنةأخالقب كما يتعين عليهم التقيدالتدقيق، 
على عمليات الجودة  ابةرقفيما يتعلق بنظام  المؤسسةمسؤوليات  تحديدا   12الدولي لرقابة الجودة 

                                                           
من مؤسسات التدقيق تأسيس نظام لرقابة الجودة والحفاظ عليه لتزويدها بتأكيد معقول بأن  1يتطلب المعيار الدولي لرقابة الجودة  2

والتنظيمية المعمول بها؛ وأن التقارير الصادرة من قبل المؤسسة أو  المؤسسة وموظفيها يمتثلون للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية
 شركاء العملية هي تقارير مناسبة في الظروف المحددة.

 

 

  



 إطار جودة التدقيق

   6  جودة التدقيق

وفر ي والإضافية معايير  ينص علىهذه المعايير، كما ال عن  اإلطار بديال  وال يعّد . التدقيق
  .إجرائية ألداء عمليات التدقيقمتطلبات 

 
ي هذا المدخالت والعمليات والمخرجات والتفاعالت الموصوفة فبتتأثر جودة التدقيق الفردي بينما  .7

ذلك و . لغرض تقييم جودة التدقيق الفردي حد ذاته، ليس كافيا  ب، إطار جودة التدقيق إال أن اإلطار،
تم يأدلة التدقيق التي  ونطاقمثل طبيعة وتوقيت  معينة مسائلفي  مفّصل ه يجب البحث بشكل  ألن

مخاطر األخطاء الجوهرية في منشأة معينة، ومدى مالءمة أحكام التدقيق ل إستجابةالحصول عليها 
 .العالقةذات  للمعايير متثالذات الصلة واإل

 
 :يميز اإلطار العناصر التالية .8

 المدخالت .أ
 العملية .ب
 المخرجات .ج
 إعداد التقارير الماليةالخاصة ب سلسلة التوريد ضمنالتفاعالت الرئيسية  .د

  يةعوامل السياقال .ه
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 : نحو التالياإلطار على الوصف يمكن 

 

 
 مدخالتال
 عوامل المدخالت التالية: ضمنيتم تجميع المدخالت  .9

ة داخل مؤسسة الثقافة السائدببدورها تتأثر ، والتي قيم وأخالقيات وسلوكيات المدققين (أ)
 والتدقيق؛ 

 التدقيق. لمدققين والوقت المخصص لهم ألداءمعرفة ومهارات وخبرة ا (ب)
 

طبق مباشرة التي ت  العوامل الجودة بين تلك  خصائص أيضا  ت نظم ، وضمن عوامل المدخالت هذه  .10
 على:

 ؛مستوى عملية التدقيق (أ)
جميع عمليات التدقيق التي تقوم باشر على غير م مستوى مؤسسة التدقيق، وبالتالي بشكل   (ب)

 و تلك؛بها مؤسسة التدقيق 
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جميع مؤسسات غير مباشر على  (، وبالتالي بشكل  يختصاصالوطني )أو اإل المستوى على  (ج)
 التدقيق العاملة في ذلك البلد وعمليات التدقيق التي تضطلع بها.

 
على مستوى العملية خالت الجودة لعوامل المد خصائصصيل، ا، بمزيد من التف2يصف الملحق   .11

 . وعلى المستوى الوطني مؤسسةوال
 

األطراف مع  تالتفاعالب، و الذي تتم فيه عملية التدقيقالسياق بتتأثر مدخالت جودة التدقيق   .12
)السياق( تقارير  واألنظمةالمخرجات. على سبيل المثال، قد تتطلب القوانين بو  الرئيسية المعنية

   .رات )المدخالت( المستخدمةى المهامحددة )المخرجات( تؤثر عل
 

 عمليةال
مزيد من ب 2يصف الملحق و . على جودة التدقيقعملية التدقيق وإجراءات رقابة الجودة  دقة تؤثر  .13

 .الوطني وعلى المستوى مؤسسة الو عملية اللهذا العامل على مستوى الجودة  خصائصصيل االتف
 

  المخرجات 
رسمي وعرضها من قبل طرف إلى  تشمل المخرجات التقارير والمعلومات التي يتم إعدادها بشكل    .14

بالنسبة ما تكون غير مرئية  التي عادة  و آخر، وكذلك المخرجات التي تنشأ عن عملية التدقيق 
. على سبيل المثال، قد تشمل هذه التحسينات التي تخضع للتدقيق المؤسسةخارج الذين من ألولئك 

على ممارسات إعداد التقارير المالية للمنشأة والرقابة الداخلية على التقارير المالية، التي التي تطرأ 
 قد تنجم عن نتائج المدقق.

 
وفي السياق، بما في ذلك المتطلبات التشريعية.  بواسطةمخرجات عملية التدقيق ما تتحدد  غالبا    .15

. تأثير أقل يكون لألطراف األخرى طبيعة المخرجات،  على ةمعنيالف اطر األبعض  تؤثر ن قدحي
، مثل ةمعنيالف اطر األبالنسبة لبعض يعتبر تقرير المدقق من المخرجات األساسية في الواقع، و 

    .المستثمرين في الشركات المدرجة
 

 التقارير الماليةالتفاعالت الرئيسية ضمن سلسلة التوريد الخاصة بإعداد  
في سلسلة التوريد الخاصة بإعداد التقارير  األطراف المعنية يقوم كل طرف مستقل منحيث   .16

المالية بدور هام في دعم التقارير المالية عالية الجودة، فإن الطريقة التي تتفاعل فيها األطراف 
 تتصاالت، بما في ذلك اإلالمعنية قد يكون لها أثر محدد على جودة التدقيق. وتتأثر هذه التفاعال

الرسمية وغير الرسمية، بالسياق الذي تجري فيه عملية التدقيق كما تسمح بإيجاد عالقة ديناميكية 
بين المدخالت والمخرجات. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر المناقشات بين المدقق ولجنة التدقيق 

المتخصصة )المدخالت( وعلى شكل  لدى شركة مدرجة في مرحلة التخطيط على استخدام المهارات
ومحتوى تقرير المدقق المقدم ألولئك المكلفين بالرقابة )المخرجات(. وفي المقابل، وفيما يخص 
مؤسسات األعمال المملوكة لجهات خاصة، قد يكون هناك اقتراب وثيق من المالكين خالل عملية 

 رة تسهم في جودة التدقيق.غير رسمية متكر  تإتصاالالتدقيق. وفي هذه الظروف، قد تحدث 
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 يةعوامل السياقال

لتي لديها وحوكمة الشركات، ا واألنظمة، مثل القوانين يةالسياقأو  -عدد من العوامل البيئة هناك  .17
جودة على بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و ، ى طبيعة ونوعية التقارير الماليةالقدرة على التأثير عل

هذه العوامل عند تحديد أفضل السبل للحصول مع ن و المدقق يتجاوب ،يكون مناسبا   حيثو التدقيق. 
 على أدلة تدقيق كافية ومالئمة.
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 عوامل المدخالت .1
 :المدققين بما يليذات الجودة العالية قيام التدقيق  عمليات تشمل .1

 ؛ وواألخالقيات والسلوكيات المناسبةالقيم  إظهار 

  لهم ألداء أعمال وقت كافي  وتخصيصالتمتع بالمعرفة والمهارات والخبرات الكافية
 .التدقيق

 
طبق هذه . وت  على جودة التدقيق تؤثرالرئيسية التي  للخصائص فيما يلي أدناه وصف .2

المستوى الوطني على مؤسسة التدقيق، و على مستوى و ، التدقيقعلى مستوى عملية  الخصائص
 .كل مستوى في أقسام منفصلةو  خاصيةكل  وتوصف(. 3ىختصاص)أو اإل

 
   (2، الملحق 16-2)المرجع: الفقرات مستوى العملية على  -والسلوكيات ياتالقيم واألخالق 1.1

مباشر عن بشكل بالتالي مسؤول هو ، و التدقيقمسؤول عن عملية  4التدقيقعملية شريك يكون  .3
التدقيق  عمليةشريك يكون ل التدقيق،أداء عن باإلضافة إلى تحمل المسؤولية و . التدقيقجودة 
الالزمة لدعم عملية  والسلوكياتلقيم واألخالقيات ل العملية فريق إظهارفي ضمان  أساسيدور 

  .العالية الجودةذات تدقيق ال
 

 الرئيسية:وفيما يلي الخصائص 
 كما  الواسعة؛المصلحة العامة  بما يصب فيالتدقيق  أنه يتم إجراء العملية:فريق  يدرك

 .األخالقية 5متطلباتلل متثالأهمية اإليدرك 
  فريق العملية الموضوعية والنزاهة. يتحرى 
 العملية مستقل. يكون فريق  
 .يظهر فريق العملية الكفاءة المهنية والعناية الواجبة 
  التشكيك المهنييتبنى فريق العملية أسلوب. 

 
  

                                                           

من  يمكن أن يكون اإلختصاص أكبر أو أصغر من بلد معين. وفي بعض مناطق العالم، تغطي بعض جوانب نظام التدقيق عددا       3   
 .البلدان. وفي بعض البلدان، يتم تنفيذ جوانب نظام التدقيق من قبل وحدات أصغر مثل الواليات أو المقاطعات

 

في بيئة القطاع العام، يجب أن ت قرأ المصطلحات التالية: "العميل" و"العملية" و"شريك العملية"، و"المؤسسة"، حيث يكون مالئما ،    4
"رقابة الجودة  40ها في القطاع العام كما هي معّرفة في المعيار الدولي للمؤسسات العليا للتدقيق على أنها تشير إلى ما يقابل

 .7للمؤسسات العليا للتدقيق"، القسم 
خمسة مبادئ  الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين قواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيينتحدد    5

 ألخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين وهي: النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.أساسية 
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 (2الملحق  32-17ات )المرجع: الفقر  المؤسسةمستوى على  -القيم واألخالقيات والسلوكيات 1.2

 

واألفراد شركاء التدقيق  وسلوكياتأخالقيات سسة التدقيق لها تأثير هام على قيم و ثقافة مؤ إن  .4
 كبير بشكل  ؤثر يفريق العملية يمكن أن  فيها فريق العملية ألن البيئة التي يعمل في اآلخرين

تم يبينما مسؤولياتهم. و التي ينجزوا فيها  ةالطريق على على عقلية الشركاء والموظفين، وبالتالي
منشآت هي التدقيق  ما تكون مؤسسات غالبا  تصميم إجراءات التدقيق لحماية المصلحة العامة، 

 يصب بما موظفيهاو شركائها  عملفي تحديد كيفية  مهما   عامال   مؤسسةثقافة كل تعّد تجارية. و 
 .األهداف التجارية للمؤسسةفي الوقت نفسه يحقق في المصلحة العامة، و 

 
  :جودة التدقيق ت ثّمن فيهابخلق ثقافة  المتعلقةالرئيسية  فيما يلي الخصائص .5

 والتي تهدف إلى الحفاظ على للحوكمة تحدد "منهج اإلدارة العليا" المناسبترتيبات  توفر ،
 . ية المؤسسةإستقالل

  جودة  التي تدعممكافأة التقييم و ال أنظمةمن خالل  الالزمةالشخصية  الصفات تعزيزيتم
 .التدقيق

  جودة التدقيقمن قرارات تضعف إجراءات و  تخاذإل أساسا  اإلعتبارات المالية ال تشّكل. 
  المستمر فرص التطوير المهني بالشركاء والموظفين  تزويدتؤكد المؤسسة على أهمية

 الجودة.عالي  فنيالوصول إلى دعم فرص و 
 قافة التشاور بشأن القضايا الصعبة.تعزز المؤسسة ث  
  العمالء واستمرارهم.قبول  قرارات تخاذإلوجود أنظمة قوية 

 
 (2الملحق  40-33 ات)المرجع: الفقر المستوى الوطني على  -والسلوكياتخالقيات األالقيم و  1.3
 

قيم على ثقافة داخل المؤسسات و العلى  هامنشطة التدقيق التنظيمية الوطنية تأثير يكون أل .6
وفيما يلي الخصائص . اآلخرين في فريق العملية واألفرادشركاء التدقيق وسلوكيات وأخالقيات 

  الرئيسية:
 والمتطلبات  األخالقية األساسيةمبادئ ال توضحالتي  يات المهنةيتم إصدار متطلبات أخالق

 .طبقالمحددة التي ت  
 ما في  المعايير الوطنية ومنظمات المحاسبة المهنية وواضعو الهيئات التنظيمية تبذل

 بإستمرار.المتطلبات  األخالقية وتطبيقمبادئ ال فهمضمان ل وسعهم
 العمالء بين مؤسسات التدقيق.المعلومات ذات الصلة بقرارات قبول  تتم مشاركة 
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 (2الملحق  58-41الفقرات  )المرجع:على مستوى العملية  -والوقت اتوالمهارات والخبر  المعرفة 1.4
 

المناسبة  بالكفاءات يتمتعقتناعه بأن فريق العملية إمسؤول عن  التدقيق عمليةيكون شريك  .7
على الحصول على أدلة تدقيق كافية  بشكل جماعي وأن الفريق لديه الوقت الكافي ليكون قادرا  

 ق.تدقيالومالئمة قبل إصدار رأي 
 

 :رئيسيةوفيما يلي الخصائص ال .8
  الكفاءات الالزمةبن و الشركاء والموظفيتمتع. 
 المنشأة.أعمال ون يفهم الشركاء والموظف  
 معقولة ا  ن أحكامو الشركاء والموظف يصدر.   
 العمل المنجز تخطيط نشط في تقييم المخاطر و  بشكل   عملية التدقيقشريك  يعمل

 عليه. واإلشرافومراجعته 
  ويتم كافية، بخبرة " قيق التفصيلية "في الموقع"الذين ينفذون أعمال التدن يتمتع الموظفو

استمرارية من وهناك درجة معقولة  واإلشراف عليه ومراجعته بشكل مناسب، توجيه عملهم
 .الموظفين

  الةن الوقت الكافي إلجراء التدقيق بطريقة فعّ و الشركاء والموظفيكون لدى. 
 من ذوي الخبرة في فريق العملية اآلخرين  واألفرادشريك عملية التدقيق  يمكن الوصول إلى

 ين بالحوكمة.إلدارة وأولئك المكلفقبل ا
 
 70-59)المرجع: الفقرات على مستوى المؤسسة  -المعرفة والمهارات والخبرات والوقت 1.5 

 (2الملحق 
ن لشركاء عملية التدقيق يتؤثر سياسات وإجراءات مؤسسة التدقيق على المعرفة والخبرة المطلوبت .9

الالزمة. وفيما الوقت المتاح لهم للقيام بأعمال التدقيق على فريق العملية، و  أفرادمن  موغيره
 يلي الخصائص الرئيسية:

  لدى الشركاء والموظفين الوقت الكافي للتعامل مع القضايا الصعبة عند ظهورها يكون. 
   سليم. يتم هيكلة فريق العملية بشكل  
  لموظفين األقل خبرة في الوقت المناسب تقييمات لكبار الموظفين يقدم الشركاء وغيرهم من

 ".العمل خاللالتدريب المناسب أو التدريب "يزودوهم بو 
  المحاسبةو التدقيق  مواضيع فيما يخصتدريب كافي لشركاء التدقيق والموظفين تقديم يتم ،

 .فيما يخص قضايا الصناعة المتخصصة وحيث يكون مناسبا ،
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الملحق  80-71)المرجع: الفقرات  الوطنيمستوى العلى  -والمهارات والخبرات والوقت المعرفة 1.6

2) 
 الرئيسية:  المدققين. وفيما يلي الخصائص كفاءاتيمكن أن تؤثر األنشطة الوطنية على  .10

 األفراد.المدققين  يبات قوية لترخيص مؤسسات التدقيق/وجود ترت 
 ال.على نحو فعّ تدريب موارد كافية لل وتوفيرمتطلبات التعليم بشكل واضح  تحديد 
  متطلبات  علىالقضايا الراهنة وتوفير التدريب لهم  علىالمدققين  إلطالعوجود ترتيبات

 .الجديدة التدقيق أو المتطلبات التنظيمية أوالمحاسبة 
 والحفاظ األفراد ذوي الصفات المناسبة  جتذابإل تكون مهنة التدقيق مهيئة بشكل جيد

 .عليهم
 

  عمليةالعوامل  .2
صارمة وإجراءات عالية الجودة قيام المدققين بتطبيق عملية تدقيق التدقيق  تشمل عمليات .11

 .القوانين واألنظمة والمعايير المعمول بهاع رقابة الجودة تتوافق مل
 
 93-81 ات)المرجع: الفقر  مستوى العمليةعلى  –ة التدقيق وإجراءات رقابة الجودةعملي 2.1

 (2الملحق
 

في تخضع إلجراءات رقابة الجودة هي لمعايير التدقيق و  وفقا  التدقيق  يجب إجراء عمليات .12
هذه اإلجراءات توفر و . 1مع المعيار الدولي لرقابة الجودة  تنسجمالتي التدقيق، مؤسسة 

إبداء صياغة و و  والتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيقتقييم المخاطر األساس لمنهج منضبط في 
 هاسياساتتوفر منهجيات مؤسسات التدقيق و . في بعض األحيان، في نهاية المطاف الرأي

تولى ت تحديد األطراف التيمثل معينة بشأن مسائل  الداخلية إرشادات أكثر تحديدا  وإجراءاتها 
 .، وصيغ الوثائقةمتطلبات التشاور الداخليو القيام بأنشطة محددة، 

 
في صياغة عملية التدقيق، إال أنه يتم التدقيق  مؤسسةومنهجية  التدقيقمعايير  بينما تسهم .13

تناسب مع تبشكل محدد بحيث على أرض الواقع العملية  ت طبق فيهاالطريقة التي تصميم 
 : المحددة. وفيما يلي الخصائص الرئيسيةلتدقيق ا عملية

 ت الصلة، وإجراءات رقابة الجودة ذا واألنظمةمعايير التدقيق والقوانين بفريق العملية  يتقيد
 .مؤسسة التدقيقفي 

 بشكل مناسب. تكنولوجيا المعلوماتمن فريق العملية  يستفيد 
 في التدقيق األطراف األخرى المشاركةمع  يوجد تفاعل مجدي. 
 تتسم بالفعالية والكفاءة.ترتيبات مناسبة مع اإلدارة وذلك لتحقيق عملية تدقيق  توجد 
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الملحق  111-94 )المرجع: الفقراتعلى مستوى المؤسسة  -التدقيق وإجراءات رقابة الجودة ةعملي 2.2
2) 

 

وفيما يلي الخصائص الرئيسية سياسات وإجراءات مؤسسة التدقيق على عملية التدقيق.  تؤثر .14
 :التدقيقهم في جودة التي تس

  النتائج التدقيق لمواءمة التطورات في المعايير المهنية ومواءمة منهجية  تعديليتم
 ة.الخارجي التفتيشوعمليات الداخلية  المتمخضة عن عمليات مراجعة الرقابة

  األحكاموممارسة  التشكيك المهنيتطبيق على الفريق أفراد  مختلفمنهجية التدقيق تشجع 
 ة.المناسب ةالمهني

  ومراجعتها بشكل فعال. أعمال التدقيقتتطلب المنهجية اإلشراف على 
 مناسبة.تدقيق نهجية وثائق تتطلب الم 
  إجراءات الحقة  إتخاذجودة ومراقبة جودة التدقيق و الرقابة صارمة لإجراءات  وضعيتم

 مناسبة.
  ،رقابة جودة العمليةل فعالة مراجعةإجراء عمليات ، الضرورةعند يتم. 
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  نظيمية الوطنية على عملية التدقيق.يمكن أن تؤثر أنشطة التدقيق الت .15
 

مجلس  ويضع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي. عنتصدر معايير التدقيق الدولية  .16
للمحاسبين عالية الجودة للسلوك األخالقي معايير  للمحاسبين الدولية السلوك األخالقيمعايير 

للمحاسبين المهنيين.  مناسبة دوليا  و  قوية للسلوك األخالقيقواعد  تطويرلمهنيين من خالل ا
تعليم المحاسبة  على تطوير وتعزيز مجلس معايير تعليم المحاسبة الدوليةفي حين يعمل 

 والسلوكيات خالقياتاألو  الفنية، فضال عن المهارات والقيم الكفاءة بما في ذلك -المهنية
ويتم بشكل واسع تبني . من خالل إصدار معايير التعليم الدولية المهنيينللمحاسبين المهنية 

 الخصائص الرئيسية: . فيما يليهذه المعايير على المستوى الوطني
  وكذلك  األساسيةاألهداف  توضح التيمعايير غيرها من اليتم إصدار معايير التدقيق و

 .طبقالمتطلبات المحددة التي ت  
  الصلة ذات  في السمات ةالتدقيق الخارجي عمليات تفتيشالهيئات المسؤولة عن تبحث

 المختلفة.عمليات التدقيق داخل مؤسسات التدقيق وفي ، لجودة التدقيق
 حيث يكون اإلجراءات التأديبية إتخاذفعالة للتحقيق في مزاعم فشل التدقيق و  توجد أنظمة ،

 مناسبا . 
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 عوامل المخرجات .3

هذه  ت قّيممن المحتمل أن و التدقيق.  من معنية مخرجات مختلفةالطراف األ تتلقى مختلف .17
 : أيضا  . ويمكن عتبارها جوانب في جودة التدقيقإ ويمكن من حيث فائدتها وتوقيتها،  المخرجات

 على سبيل المثال، من المحتمل أن تصف أكثر تبصرا  في جودة التدقيق آراءا   أن توفر .
 و ؛التفتيشأنشطة  تحديدها عبرمن منظمي التدقيق نقاط الضعف التي تم المقدمة التقارير 

   مسؤولية ب قد يؤدي اإلضطالع. على سبيل المثال، على جودة التدقيق أن تؤثر مباشرة
أكثر قوة في  أعمالالرقابة الداخلية، إلى  أنظمة ما، مثل فعالية مسألةمحددة لإلبالغ عن 

 .المجال ذلك
 

الجهات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة وبعض  ، وخاصة  يكون لدى بعض األطراف المعنية .18
على  أقدربالتالي هم جودة التدقيق و بعض مدخالت مباشرة أكثر في  ا  أفكار و  أراءا  ، التنظيمية

المخرجات من هذه األطراف المعنية األخرى، ويمكن أن توفر ، على األقل جزئيا. الجودةتقييم 
جودة التدقيق  حول، معلومات مفيدة التدقيقعلى سبيل المثال، المعلومات المقدمة من لجان 

 .للمستخدمين الخارجيين
 

 :  ما يلييمكن أن تشمل المخرجات ذات الصلة  .19
 

 المستوى  المخرجات
 من المدقق

مستخدمي البيانات المالية تقارير المدقق إلى  3.1.1
 المدققة

 تقارير المدقق إلى أولئك المكلفين بالحوكمة   3.1.2
 إلدارةإلى اتقارير المدقق   3.1.3
إلى الجهات التنظيمية المالية قارير المدقق ت 3.1.4

 واإلشرافية
 

 من المنشأة 
 البيانات المالية المدققة   3.1.5
بما في  من أولئك المكلفين بالحوكمة،رير التقا 3.1.6

 ذلك لجان التدقيق
  الجهات المنظمة للتدقيقمن 

حول عمليات التدقيق المختلفة معلومات  تقديم 3.1.7
 من قبل الجهات التنظيمية

 مستوى العمليةعلى  1.3
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 إطار جودة التدقيق

   16  جودة التدقيق

 من مؤسسة التدقيق
 تقارير الشفافية 3.2.1
 خرى التقارير األسنوية و التقارير ال 3.2.2

  الجهات المنظمة للتدقيقمن 
عمليات نتائج  حول نظرة عامة إجمالية توفير 3.2.3

 مؤسسة التدقيق  تفتيش

على مستوى المؤسسة  3.2
 وعلى المستوى الوطني

 
 مستوى العمليةعلى  - المخرجات 3.1
 

 المدقق لمستخدمي البيانات المالية المدققة تقارير 3.1.1
 

موثوقية  بشأنللمستخدمين الثقة المدقق الذي يوفر مخرجات األساسية للتدقيق هو رأي الإن أحد  .20
 مؤشر هامغياب رأي المدقق المعدل يعد ّ بالنسبة لغالبية المستخدمين، و البيانات المالية المدققة. 

سمعة عدد من العوامل، بما في ذلك ب المؤشر االمعلومات المالية. قد تتأثر قيمة هذ موثوقيةحول 
 .فعالية عملية التدقيق المستخدمةب المتعلق فتراضالتي أجرت التدقيق، واإل 6مؤسسة التدقيق

 
ن بعض األفكار حول عمل المعلومات إلعطاء المستخدمي لتقديم لهتقرير المدقق فرصة  يتيح .21

هذه الفرصة  يستغل المدققون التدقيق المنجز. ومع ذلك، ال  حول جودةوبالتالي  هنتائجالمدقق و 
تعديل رأي  فيها يتم التيالظروف  وفيما عداعلى مر السنين، توحيد تقرير المدقق. وقد تم، دائما 

 .هنتائجالمدقق و عمل  حولتوفير المعلومات عادة  ال يتم  ،المدقق
 

أن تزيد فائدته إذا  أيضا  ، يمكن الواردة في تقرير المدققباإلضافة إلى التوسع في المعلومات و  .22
في بعض األنظمة. أو  القوانين حسبما تقتضيعلى تأكيد اضافي بشأن مسائل محددة  اشتمل

الحاالت، يمكن توفير هذا التأكيد دون توسيع نطاق التدقيق )على سبيل المثال، التأكيد على أن 
 ينبغي توسيعوفرت للمدقق كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة(. في حاالت أخرى،  قد اإلدارة

الرقابة الداخلية على إعداد  أنظمة حول فعالية على سبيل المثال، توفير التأكيداق التدقيق )نط
  التقارير المالية(.

 
  

                                                           
من عناصر جودة التدقيق بل هي أمر ينشأ من  لم يتم التطرق تحديدا  إلى سمعة مؤسسة التدقيق في اإلطار حيث أنها ليست عنصرا   6

مستمر. هناك عدد من العوامل التي تؤثر على سمعة المؤسسة بما في ذلك حجمها  عالية الجودة بشكل   إجراء عمليات التدقيق
 بإجراءات المقاضاة أو اإلجراءات التنظيمية.  وأنشطتها التسويقية ودرجة تؤثرها سلبا  
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إما في  القطاع العام من قبل مدققي التدقيقما يتم توفير المزيد من المعلومات عن عملية  عادة   .23

من قبل الجمهور العام. تقرير المدقق الرئيسي أو في التقرير التكميلي الذي يمكن الوصول إليه 
فرصة لمواطنين تتيح لبيئة  القطاع العام أحيانا  بتنفيذ أعمالهم في باإلضافة إلى ذلك، يقوم مدققو

مدقق القطاع العام  مقيالى إ هذه الوصول إلى الوثائق الرسمية. يمكن أن تؤدي حرية المعلومات
التدقيق، على سبيل المثال، على المخاطر عمليات حول  عن معلومات أكثر تفصيال   باإلفصاح

 .الرقابة الداخليةأنظمة التجارية للمنشأة و 
 

 إلى أولئك المكلفين بالحوكمة المدققتقارير    3.1.2
بالحوكمة في مسائل محددة في تواصل المدقق مع أولئك المكلفين عادة  تتطلب معايير التدقيق  .24

 التواصل حول ما يلي: 7ةتطلب معايير التدقيق الدوليسبيل المثال، ت الوقت المناسب. على
 .مسؤوليات المدقق 
  المخطط لهما. التدقيقنطاق وتوقيت 
  واإلجراءات الوقائية ذات الصلة معلومات حول التهديدات التي تواجه موضوعية المدقق

 التي تم تطبيقها.
  التدقيق.من المهمة النتائج 

 
، من الخطية إلى أولئك المكلفين بالحوكمة. ومع ذلكتقارير الغالبا مثل هذه المسائل في  غطىت   .25

المدقق وأولئك المكلفين بين  المتوقع أن تدعم متطلبات معايير التدقيق مناقشات أوسع وأكثر شموال  
 الخطيةالتقارير  كل منن بالحوكمة قيمة وتوقيت م أولئك المكلفو من المحتمل أن يقيّ و . بالحوكمة

 بحث جودة التدقيق الشاملة.األقل رسمية عند  تتصاالواإل
 

المدقق  تإتصاالتحديدا  ن بالحوكمة ، قد يثمن أولئك المكلفو تتصاالاإلفيما يتعلق بجودة وفائدة  .26
 :التي توفر

 اد البيانات إعداإلدارة في الوفاء بمسؤولياتها بخصوص  غير متحيزة بخصوص أداء آراء
 ؛المالية

   لمالية للمنشأة، بما في ذلك عمل أنظمة الرقابة ممارسات إعداد التقارير ا حول آراءا
 ؛الداخلية

  و إعداد التقارير المالية للمنشأة؛ عمليةتوصيات لتحسين 
  

                                                           
 ." االتصال مع أولئك المكلفين بالحوكمة " 260معيار التدقيق الدولي  7
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  ال. شكل فعّ اإلدارية ب تساعدهم على الوفاء بمسؤولياتهممعلومات 
 

  إلدارةإلى ا تقارير المدقق  3.1.3
 

العديد من تكون و مع اإلدارة.  ةمكثف تإتصاال أيضا  يكون لدى المدقق أثناء عملية التدقيق،  .27
، من ، أو قد تطلب اإلدارةفي بعض األحيان قد يقرر المدققغير رسمية لكن  تتصاالهذه اإل

. في مثل هذه الظروف، خطيتقرير  ضمنالمدقق إضفاء الطابع الرسمي على المالحظات 
بعين اإلعتبار جودة قيمة وتوقيت هذه التقارير عند األخذ على اإلدارة  تؤكدمن المرجح أن 

 . التدقيق الشاملة
 

حول قضايا إعداد التقارير  تتصاالالنظر عن اإل وبغض تحديدا ، اإلدارة تثّمنيمكن أن  .28
 ، ما يلي:المالية

 ت قدم في مجاالت محددة من أعمال وأنظمة المنشأة، وتوصيات  اآلراء واألفكار التي
 تلك المجاالت المحددة؛في  التحسين

 ؛ والمالحظات بشأن المسائل التنظيمية 
 الصناعة الهامةتجاهات إأو حول قضايا  المنظور العالمي. 

 
المشورة التجارية محدودة، الالموارد  ذاتالمنشآت الصغيرة  وتحديدا  فياإلدارة،  يمكن أن ت ثّمن .29

 ية التي قد تنشأ.ستقاللهديدات اإلالمدقق ت يدركالظروف، يجب أن  تلكفي و . للمدقق
 

 إلى الجهات التنظيمية المالية واإلشرافيةتقارير المدقق   3.1.4
 

الجهات التنظيمية الوطنية من المدقق التواصل مع  األنظمةيمكن أن تتطلب القوانين أو  .30
لكن محددة. تختلف المتطلبات الوطنية روتيني أو في ظروف  بشكل، إما اإلشرافيةأو  المالية

 ما يلي:يمكن أن تشمل 
  عملية إعداد التقارير المالية، على سبيل المثال، معينة في تأكيد على جوانب التوفير

 الرقابة الداخلية.
  ذات أهمية  أن تكون أنها من الممكن  تعتقد الجهات التنظيميةمسائل إعداد التقارير التي

 بالنسبة لهم. كبيرة
 .اإلبالغ عن األفعال غير القانونية، بما في ذلك شبهات غسل األموال 

 
قيمة وتوقيت هذه التقارير على  تؤكد الجهات التنظميةفي مثل هذه الظروف، من المرجح أن  .31

 . اإلعتبار جودة التدقيق الشاملة بعينعند األخذ 
 

 المدققةالبيانات المالية   3.1.5
ن جودة التقارير المالية. ييؤدي إلى تحس وقد من مصداقية إعداد التقارير المالية يعزز التأكيد .32

مسودة البيانات المالية. قد على اإلدارة بتغييرات  إلى قيامعلى سبيل المثال، قد يؤدي التدقيق 
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إليضاحات ا، مثل توضيح اإلفصاحات في ي طبيعتهاتكون هذه التغييرات كمية أو نوعية ف

واضحة للمستخدمين،  عادة   ال تكون في حين أن هذه التغييرات و البيانات المالية. ب الملحقة
بأنه تم ن و المستخدم فقد يستنتجمالية ذات جودة عالية، بيانات  ما يعتبرونه الذين يواجهون 

 البيانات، أي في مواجهة صحيح على األرجحالعكس و . إجراء عملية تدقيق عالية الجودة
قد يستنتج ، من الصعب فهمهاإفصاحات التي تحتوي على أخطاء حسابية وتناقضات و  المالية

تم إجراء عملية تدقيق ذات جودة  هأنب -المتحفظمدقق الفي غياب تقرير  -المستخدمون 
 متدنية.

 
البيانات المالية المدققة التي  عرضإعادة  اتختصاصاإلفي بعض المنشآت  يتوجب على .33

 بياناتها المالية عرضحاجة المنشأة إلعادة  وقد تدفع. أخطاء جوهرية وي علىو جد أنها تحت
 البيان.على أسباب إعادة  ا  إعتمادوذلك ، المستخدمين لإلعتقاد بوجود فشل في التدقيق

 
 ، بما في ذلك لجان التدقيقين بالحوكمةمن أولئك المكلف المقدمةالتقارير   3.1.6

 

لشركات في ا التدقيقلجان  وخصوصا   -أولئك المكلفون بالحوكمة يكون في عدد من البلدان،  .34
 معينة في جوانبعن لمدقق أو اإلشراف على ادرجة مسؤولون بشكل محدد عن المدرجة، 

التدقيق لجنة لأن المشاركة النشطة بن ستخدمو أن يستنتج الم ي حتمل بينماو عملية التدقيق. 
 كبير في مدى تفاوت إال أنه يوجد، ودة التدقيقا تأثير إيجابي على جلهسيكون الجودة عالي 

 .هذه المسؤوليات تستوفي بهاالطريقة التي  على لمستخدمينلجان التدقيق بإطالع ا قيام
 

بما يعود بالنفع على جودة التدقيق أنشطة لجان التدقيق بشكل كامل عن فصاح من الممكن اإل .35
مسألة في  بشكل نشطبعض البلدان  تبحث. وبالتالي، لهذه الجودةالمستخدم  الفعلية وإدراك

ما يتعلق حول أنشطة لجان التدقيق فيالمعلومات في التقارير السنوية  من المزيد تضمين
  .بالتدقيق الخارجي

 
 المختلفة من قبل الجهات التنظيميةعمليات التدقيق  حولمعلومات  تقديم  3.1.7

عمليات  في التفتيشنتائج  على توفير ،في بعض البلدان ،الجهات المنظمة للتدقيق تعمل .36
 عادة   ت تاحهذه المعلومات ال  أنللجان التدقيق ذات الصلة على الرغم من  المختلفةالتدقيق 

 للجمهور العام.
 

 على مستوى المؤسسة وعلى المستوى الوطني – المخرجات 3.2
 تقارير الشفافية  3.2.1

عدد من  وقد استحدث جودة التدقيق. ق معلومات عامة عنيمكن أن توفر مؤسسات التدقي .37
شفافية توفر معلومات تقتضي من مؤسسات التدقيق تقديم تقارير  محددة البلدان متطلبات
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هذه المعلومات للجمهور  إتاحةيساعد  وقد. 8حول حوكمة مؤسسة التدقيق ونظم رقابة الجودة
عملية التدقيق على  اشر معاحتكاك مب لهمس لبيانات المالية المدققة الذين ليا العام مستخدمي

. جودة التدقيق في تلك المؤسساتعوامل فهم ، و مختلفةفهم خصائص مؤسسات التدقيق ال
يمكن أن تساعد هذه  مباشر، بشكل  تقييم جودة التدقيق  المعنيةستطيع األطراف تحيث ال و 

 شآت في اختيار مؤسسة تدقيق جديدة.المعلومات المن
 

من خالل إبراز جوانب معينة  ذاتهافرصة لمؤسسات التدقيق لتمييز  أيضا  تقارير الشفافية  تتيح .38
جودة محددة في على جوانب في سياساتها ومنهجها في عمليات التدقيق والتنافس بالتالي 

ت وممارسات رقابة الجودة وضمان عملياب، مثال  نشر المعلومات المتعلقة، كما أن التدقيق. 
لاللتزام للجميع داخل مؤسسة التدقيق  واضحا   وفر حافزا  حوكمتها يو  ية في المؤسسةستقاللاإل

 . بروح ونص إلتزامات المؤسسة
 

 التقارير السنوية والتقارير األخرى   3.2.2
 

التقارير السنوية فرصة لهذه الهيئات  وتتيحتصدر بعض مؤسسات التدقيق تقارير سنوية.  .39
يمكن و . لتعزيزهالوصف مؤشرات األداء الرئيسية فيما يتعلق بجودة التدقيق والمبادرات المتخذة 

 .جودة التدقيق في مجالتمييز أنفسهم على أن تساعدهم هذه المعلومات 
 

ترسم إستنتاجات  باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تصدر هيئات تدقيق القطاع العام تقارير أخرى  .40
الشائعة في نقاط الضعف  وتحددبها،  تقومعامة عبر مجموعة من عمليات التدقيق التي 

وإعداد التقارير. ويمكن أن تشمل هذه التقارير توصيات إلجراء تغييرات  الحوكمة والمحاسبة
 .العامة المتعلقة بالمنشآت الحكوميةاألنظمة القوانين و  على

 
 عامة إجمالية حول نتائج عمليات تفتيش مؤسسة التدقيقتوفير نظرة   3.2.3

 

نتائج أنشطة تفتيش  حولي تقرير سنو  الجهات المنظمة للتدقيقتعّد في كثير من البلدان،  .41
في بعض البلدان، تجمع التقارير ف. لتفاصيل الواردة في هذه التقاريريختلف مستوى او . التدقيق

التقارير  في بلدان أخرى، يتم نشر التدقيق؛ أمالكافة مؤسسات نتائج عمليات التفتيش 
 .مؤسسات تدقيق منفصلةل

 
هام فيما يتعلق بتعزيز جودة  دور قد يكون له نشر تقارير تفتيش مؤسسة التدقيق الفردية إن .42

 التدقيق )خصوصا   األطراف المعنية الرئيسية لجودة إدراك وفهم، بما في ذلك التدقيق
قيام النقاش حول ما إذا كان من المفيد  كما أن (.التدقيق ستثمرين ومستخدمي تقاريرالم

                                                           
األعضاء في االتحاد األوروبي، على سبيل المثال، تتطلب توجيهات التدقيق القانونية من المؤسسات التي تدقق على  للدولبالنسبة    8

والتي تغطي الهيكل القانوني لمؤسسات التدقيق، وأي شبكة تكون  منشآت المصالح العامة اإلفصاح عن المعلومات المحددة سنويا  
 ظم رقابة الجودة، والمعلومات المالية والمعلومات حول أسس مكافأة الشركاء.المؤسسات جزء منها، وحوكمة الشركات ون
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هو نقاش متوازن مؤسسات التدقيق الفردية  حول تقارير علنيةعداد بإ الجهات المنظمة للتدقيق

نتائج التفتيش المتعلقة بمؤسسات التدقيق  فييعتقد البعض أن توفير الشفافية . إذ بامتياز
الفردية ستساعد أولئك المكلفين بالحوكمة في الوفاء بمسؤولياتهم، وسيكون لها تأثير إيجابي 

على  التي تطرأ سنويا   تحسيناتالإلظهار  الحافزعلى جودة التدقيق من خالل منح المؤسسات 
قد مؤسسة التدقيق حول نتائج  علنية تقاريرأن إعداد بيعتقد آخرون في حين . اعمله جودة
على وذلك التفتيش  عمليات أكثر للرد على نتائجدفاعي تبني منهج لمؤسسات التدقيق  يدفع

 .حساب جودة التدقيق
 

 إعداد التقارير الماليةالخاصة بسلسلة التوريد  ضمنالتفاعالت الرئيسية . 4
وجهات النظر  لتقارير المالية:ا الخاصة بإعداد توريدالبعنوان "سلسلة  2008 في تقريره لعام .43

سلسلة التوريد الخاصة بإعداد التقارير  تحاد الدولي للمحاسبينإل، يصف ا9تجاهات"إلالحالية وا
 تحليل واستخدام التقاريروإقرار وتدقيق و إعداد  تشارك فيوالعمليات التي  الناس"المالية بأنها 

 ." المالية
 

في السلسلة يجب أن تكون ذات جودة  الروابطتحاد الدولي للمحاسبين أن جميع إلالحظ ا .44
 يكون  وحيثبشكل وثيق لتوفير تقارير مالية عالية الجودة.  مع بعضها البعض عالية ومرتبطة

في دعم إعداد التقارير المالية ذات الجودة  هاما   في سلسلة التوريد دورا   رابط منفصلكل ل
على جودة  ا  خاص ا  تأثير أو التفاعالت بين الروابط  تتصاالطبيعة اإلقد يكون لالعالية، 
  التدقيق.

 
 تتصاالمن خالل هذه التفاعالت، بما في ذلك اإلبإمكان المشاركين في سلسلة التوريد  .45

بالتالي في أن يساهموا على سلوك وآراء اآلخرين، و  يأثرواأن  ،الرسمية وغير الرسمية
أهداف األفراد المعنيين والسياق الذي التفاعالت ب نطاقتتأثر طبيعة و جودة التدقيق.  اتتحسين

 .تتم فيه التفاعالت
 

. ومع ذلك، قد تفاعالت تتم بين شخصينالتفاعالت الموصوفة في األقسام التالية هي إن  .46
 ية معا  ون واألطراف المعنية الرئيسالمدقق يجتمعتكون هناك فوائد لجودة التدقيق عندما 

 . المسائل المتصلة بجودة التدقيقلمناقشة 
 
 

  

                                                           
reporting-web.ifac.org/media/publications/9/financial-يمكن الوصول الى التقرير على الموقع التالي:  9

supply/financial-reporting-supply.pdf . 
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 جودة التدقيق.فيما يخص أهمية  األكثر 10بعض التفاعالت يوصف أدناه .47

 
 

 11اإلدارةالتفاعالت بين المدققين و  4.1
 موثوقيةالرقابة الداخلية الالزمة لضمان  وعناإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية تكون  .48

اإلدارة تكون و في الوقت المناسب.  وضمان توفرهاإعداد البيانات المالية الخاصة بالمعلومات 
، المعمول بهطار إعداد التقارير المالية إلالبيانات المالية  إمتثالعن ضمان  أيضا  مسؤولة 

 حقق العرض العادل.ت بطريقةمعامالت واألحداث األساسية وضمان تمثيلها لل، أمكنحيث 
 

خارج و الصلة داخل  وي الوقت المناسب إلى المعلومات واألفراد ذالوصول الكامل في إن  .49
في المدقق اءة والبنّ  المنفتحةتساعد العالقة و في جمع أدلة التدقيق.  يساعد المدققالمنشأة 

، وخاصة فيما يتعلق بالمعامالت تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية وتقييمها ومعالجتها
في و . شكوك معينةالتي تنطوي على حكم جوهري أو المعقدة أو غير العادية، أو المسائل 

تنفيذ عملية تدقيق عالية المرجح أن يتم  غير يكون منغياب التعاون والحوار المفتوح، 
 .الجودة بكفاءة

                                                           
خارج فريق عملية التدقيق. في حين ت ناقش التفاعالت داخل فريق عملية التدقيق في أي  -يتناول هذا القسم فقط التفاعالت الخارجية 10

 : المدخالت. 1القسم 
المالك بمهام كال -يكاد ينعدم التمييز في كثير من المنشآت الصغيرة بين اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة. وعادة  ما يقوم المدير 11

 الدورين.  
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عملية  منفي مرحلة مبكرة من المرجح أن يناقش المدقق ، في كفاءة التدقيق مساعدة لل .50

من المرجح أن على جدول زمني مناسب.  تفاقإلواالمعلومات مع اإلدارة احتياجات التدقيق 
اإلدارة  تقدمبحيث يمكن أن  عند صدورها أيضا  نتائج التدقيق مع اإلدارة  أيضا  المدقق يناقش 

 القيام بتحليل إضافي عند الضرورة.تفسيرات في الوقت المناسب أو 
 

أن تستفيد بيئة يمكن  تهيئةوالبناءة بين المدققين واإلدارة على  المنفتحةالعالقة  أيضا  تساعد  .51
 :مالحظات المدققين بشأن مسائل معينة كالتاليفيها من اإلدارة 

  للمنشأة. ممارسات إعداد التقارير الماليةالتحسينات الممكنة على 
 .التحسينات الممكنة في الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية 
 .متطلبات إعداد التقارير المالية الجديدة 
 ات نظر حول قضايا الصناعة.وجه 
 .مالحظات بشأن المسائل القانونية والتنظيمية 

 
 ألفة عن العالقة التي تنطوي علىواإلدارة المدقق اءة بين والبنّ  المنفتحةالعالقة  ينبغي تمييز .52

ن فترات طويلة خالل العام عند نفس عميل و المدقق يقضي، والتي قد تحدث عندما زائدة
وأن  الشكعلى منهج ن و المدقق أن يحافظجودة التدقيق لضمان  جدا  من المهم و التدقيق. 

 قدم لهم.موثوقية المعلومات التي ت   وأن يكونوا على استعداد للطعن في يتحروا الموضوعية
 
 التفاعالت بين المدققين وأولئك المكلفين بالحوكمة 4.2

ستراتيجي للمنشأة إلأولئك المكلفون بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على التوجه ايكون  .53
والتزاماتها المتعلقة بالمساءلة. وهذا يشمل اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة. 

المنشآت الكبيرة األخرى، غالبا ما يتم القيام بكثير من األعمال وفي الشركات المدرجة و 
  .تدقيقل لجنة ر المالية للمنشأة من قبعملية إعداد التقاريعلى المتصلة باإلشراف 

 
الوفاء  علىأولئك المكلفين بالحوكمة أن يساعد إتجاهين مع المدققين بال الفعّ  تصالإلليمكن  .54

 حولمن آراء المدققين  تحديدا  أولئك المكلفون بالحوكمة  ويمكن أن يستفيدبهذه المسؤوليات. 
مثل مخاطر إعداد التقارير المالية التي تواجهها المنشأة، والمجاالت الرئيسية معينة مسائل 

جودة عملية إعداد التقارير المتعلقة ب ومن اآلراء واألفكار، لألحكام اإلدارية في البيانات المالية
يمكن أن تساعد و الرقابة المالية الداخلية. أنظمة المالية للمنشأة بما في ذلك نقاط الضعف في 

عرض البيانات بشأن  التوصل إلى نتيجة محددة فيهذه المعلومات أولئك المكلفين بالحوكمة 
من قبل  معالجتهالم يتم مخاوف ى المدقق إذا كان لد ، وخاصة  على نحو عادلالمالية 

 .اإلدارة
 

إن لحوكمة )بما في ذلك لجنة التدقيق، المدقق أن يتواصل مع أولئك المكلفين با يتوجب على .55
ال إذا التواصل الفعّ  يتسهلالتخطيط والنتائج الهامة. في بعض األحيان،  وجدت( حول أمور
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اإلدارة.  أفراد من حضور  بدون ، إجتماعواحد على األقل، أو جزء من  إجتماعتم عقد 
لمدقق وأولئك المكلفين بالحوكمة بين ا إلتصالما يكون ا الصغيرة، غالبا  للمنشآت  وبالنسبة

 مية.وأقل رس أكثر تواترا  
 

التدقيق من التأثير على جودة  من نهمفي وضع يمكّ  أيضا  يكون أولئك المكلفون بالحوكمة  .56
 :خالل

  الية ومجاالت العمل التي تستدعي إعداد التقارير الم نظر بشأن مخاطرتقديم وجهات
  في التدقيق؛ خاصا   هتماما  إ 
 بفعالية  تنفيذ عملية التدقيقمن أجل كافية تدقيق سيتم تخصيص موارد  البحث فيما إذا

 تعاب التدقيق تعكس هذا األمر بوضوح؛ وأن أ
 حلولها؛وتقييم  ستقاللقضايا اإل بحث  
  اإلدارة من قبل المدقق أثناء عملية التدقيق، خاصة فيما تقييم كيفية االعتراض على

ات السياس واختيار، هااتإفتراضوتقديرات اإلدارة و ، حتيالاإل يتعلق بتقييم مخاطر
 المحاسبية؛ و

  بشكل  دفاعية وال تكون من قبل المدققين  أي اعتراضاإلدارة  ال تقاوم فيهاتهيئة بيئة
 عند مناقشة المسائل الصعبة أو المثيرة للجدل.  مفرط

 
  ةالمالي اتالتفاعالت بين المدققين ومستخدمي البيان 4.3

للتفاعل، إلى حد ما، مع اإلطار التنظيمي للمستخدمين فرصة يتيح في بعض البلدان،  .57
مقترحات  ات، يجب الموافقة علىختصاصوفي عدد من اإل. على سبيل المثال، المدققين

العام.  جتماعلمنشأة في اإلمساهمي المنشأة من قبل امدقق أو إعادة تعيين أو استبدال  تعيين
دقيق في علقة بالتالهامة المت أي من األمور سؤال المدقق عن أيضا  للمساهمين  كما يحق

تدقيق لتنفيذ عمليات للمدققين  إضافيا   ا  هذه التفاعالت حافز أن توفر يمكن و . العام جتماعاإل
 . عالية الجودة

 
 األمر عندتسهيل هذا  ويتمتغيير المدقق. أسباب في  بالبحث أيضا  قد يرغب المستخدمون  .58

 المناسب. العام في الوقتالمعلومات المتعلقة بأسباب التغييرات للجمهور  إتاحة
 

المباشر مع المستخدمين الرئيسيين  تصالاإلفرصة مدققي القطاع العام غالبا  ما يتاح ل .59
 الهيئةإلى  همنتائجحول  بأن يقدم المدققون إقرارات المستغربليس من و للبيانات المالية. 

أو الوزارات )بشأن الجهات الحكومية للشركات المملوكة للحكومة(، وكذلك تزويدهم  ةالتشريعي
 : بما يلي

 و؛ في عمليات وممارسات إعداد التقارير المالية للمنشأة غير منحازة ومحايدة سياسيا   آراء 
 في الوقت المناسب في مجاالت األداء )بما في ذلك القيمة مقابل المال( يات بناءة توص

 . بالتفويضات ذات الصلة دوالتقي
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توقعات المستخدمين الرئيسين للبيانات المالية معرفة المدققين ب اإلقراراتهذه  يمكن أن تعزز
  .لتقييم جودة التدقيق الرئيسيينمستخدمين فرصة لل وإتاحة

 
منتديات ومؤتمرات ة المهنية، منظمات المحاسب أحيانا ، وخصوصا  مهنة التدقيق قد تنظم  .60

مع ن و لمدققا أن يشترك فيها ، حيث يمكنأخرى رفيعة المستوى مناقشات ات و إجتماعو 
 جودة التدقيق.في لبيانات المالية لمناقشة المسائل ذات األهمية اي مجموعات من مستخدم

 
  والجهات التنظيميةالمدققين الت بين التفاع 4.4

التي على التدقيق: الجهات  التي تؤثر الجهات التنظيميةهناك عدد من األنواع المختلفة من  .61
الجهات لمشاركين في األسواق المالية، وإعداد التقارير المالية )"واألسواق المالية، ا تنظم

نواع معينة من المنشآت مثل البنوك وشركات التأمين والجهات التنظيمية أل"(؛ التنظيمية المالية
على بعض  المباشر تمارس اإلشرافوالجهات التنظيمية التي "(؛ الجهات التنظيمية اإلشرافية)"

عدد من الجهات  يوجدفي بعض البلدان، و "(. الجهات المنظمة للتدقيقمؤسسات التدقيق )"
 المفيد بالنسبة لهم تنسيق أنشطتهم المتعلقة بجودة التدقيق.من و  واإلشرافيةالتنظيمية المالية 

 
 الجهات التنظيمية المالية واإلشرافية  4.4.1

اهتمامات في كثير من النواحي،  ،والمدققينيكون لدى الجهات التنظيمية المالية واإلشرافية  .62
 ةالمالئم المشاركةفإن بالتالي و . ا  كون مختلفلرغم من أن تركيز اهتماماتهم قد يتكميلية، على ا

 في جودة التدقيق.  وأن تسهمالعملية التنظيمية يمكن أن تعزز للمعلومات بين هذه األطراف 
 

هذه الجهات تطلب إذ ت. بالنسبة للجهات التنظيمية المالية واإلشرافيةالتدقيق أمر مهم يعّد  .63
نطاق  توسيعالبيانات المالية للمنشآت ذات الصلة ليتم تدقيقها، وأحيانا  تدقيق عادة   التنظيمية
الشركة. باإلضافة داخلية في للرقابة المالية المثل فعالية نظام  معينة شمل مسائليالتدقيق ل

حصول على تأكيدات بشأن المدققين ال من أحيانا   تطلب هذه الجهات التنظيميةإلى ذلك، 
 .مسائل محددة

 
واإلشرافية باإلضافة إلى مسؤوليات إعداد التقارير الرسمية، قد ترغب الجهات التنظيمية المالية  .64

الجهات  وفي حال. أثناء إجراء التدقيقالمدقق  تبلغ إلى علماإلطالع على األمور التي ب
 :مثل معينة على مسائلهذا ، قد ينطوي التنظيمية المصرفية

 المعلومات التي تشير إلى الفشل في تحقيق واحد من متطلبات رخصة مصرفية. 
  نظمةللقوانين واأل هامالمعلومات التي قد تشير إلى وجود خرق. 
 البنوك وقضايا المنشأة المستمرة.أعمال  مخاطرفي  الهامة ةسلبيال التغيرات 
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في حال علم ، يمكن أن تؤثرمعلومات الجهات التنظيمية المالية واإلشرافية لدى أحيانا  يكون  .65
 استنتاجات المدقق ورأي التدقيق.  كما يمكن أن تؤثر علىالمدقق، على نطاق التدقيق  بها

 
 12الجهات المنظمة للتدقيق 4.4.2

التفتيش على مهمة ب وتكليفهامستقلة للتدقيق في العديد من الدول  إن إنشاء جهات تنظيمية .66
أكثر  وجعلهاجودة التدقيق  لتعزيزالفرصة  ة يتيحالتدقيق الفرديعمليات مؤسسات التدقيق و 

 . للمستخدمين شفافية
 

على  الجهات التنظيميةلتدقيق ومنظمي االمفتوح بين مؤسسات التدقيق  تصالسوف يساعد اإل .67
نتائج عن الواضح  يساعد اإلبالغعلى ذلك، سوف  ال. وعالوة  على نحو فعّ  اطتهأنشتنفيذ 

بشكل  المحددةألوجه القصور  األساسيةألسباب افهم  علىتفتيش التدقيق مؤسسات التدقيق 
 . لها بطريقة إيجابية ستجابةاإلو  أفضل

 
 إلى هدفالذي ي، في بلدان مختلفة الجهات المنظمة للتدقيقالحوار بين  يسهممن المحتمل أن  .68

 13.جودة التدقيق العالميةفي تعزيز تساق مناهج التفتيش، إتعزيز 
 

 التفاعالت بين اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة  4.5
الصدق والنزاهة داخل المنشأة له تأثير إيجابي على جودة وموثوقية عملية باإللتزام القوي إن  .69

من قبل أولئك  والحفاظ عليها تأسيسهايتم هذه الثقافة، التي  وتدعمإعداد التقارير المالية. 
جنبا إلى جنب مع كبار أعضاء اإلدارة، تطوير السياسات والعمليات وكمة المكلفين بالح

عداد إل الالزمةللمعلومات  ةمفتوحال وتطوير المشاركة والحفاظ عليهاالمحاسبية المناسبة 
 . تقارير مالية عالية الجودة

 
اءة مع اإلدارة في ولتحقيق ذلك، يعتمد أولئك المكلفون بالحوكمة على عالقة شفافة وبنّ  .70

اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.  المتمثلة في م على الوفاء بمسؤولياتهممساعدته
 مسائل حولن بالحوكمة يللتباحث مع أولئك المكلف ستعدادهاإاإلدارة إبداء  من هذا يتطلبو 

 مثل: معينة
 ةرير الماليابإعداد التقوالمتعلقة ، والتي من المحتمل أن تكون هامة، القضايا التي ت حدد 

 والتنظيم.

                                                           
تخضع هيئات تدقيق القطاع العام عادة  لرقابة تنظيمية خارجية. بل ترد على استفسارات البرلمان أو الهيئات في القطاع العام، ال   12

 التشريعية أو ما يعادلها، الذين يشككون من وقت آلخر في جودة أنشطة التدقيق.
 

( مشاركة المعرفة وزيادة التنسيق بين منظمي IFIARفي السياق الدولي، تسهل أنشطة المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين )  13
التدقيق. وتشمل المبادئ األساسية لمنظمي التدقيق المستقلين "مبادئ مصممة لدعم التعاون بين الجهات التنظيمية وتعزيز المزيد 

قعه اإللكتروني: من االتساق في اإلشراف على التدقيق". ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول أنشطة المنتدى على مو 
www.ifiar.org.  

http://www.ifiar.org/
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 في عملية إعداد التقارير المالية الهامةات وراء األحكام المحاسبية فتراضاإل. 
 عملية إعداد التقارير المالية. فيها تعزيزالتي يمكن  المجاالت 

 
فإنه ينبغي ، إلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمةخاوف بشأن العالقة بين االمدقق م ىإذا كان لد .71

خطاء في عملية إعداد لألفي نظام الرقابة الداخلية، و  الهامةقصور الألوجه  خصوصا   أن يتنبه
إلى فهم  أن يسعى. كما سيكون من المهم بالنسبة للمدقق حتيالاإل مخاطرة و رير المالياالتق

لتدقيق ات لإستجاب أي طبيعة حيث تعتمدالضعف في العالقة مواطن األسباب الكامنة وراء 
أولئك  يشكك التدقيق حيث إستجابة. على سبيل المثال، تختلف المحددةعلى الظروف 

معينة  تحفظاتعلى دارة اإل التي تتكتم فيها ستجابةعن اإلنزاهة اإلدارة ون بالحوكمة في المكلف
 أولئك المكلفين بالحوكمة. كفاءة بشأن

 
لدى المدقق مخاوف جدية حول العالقة بين اإلدارة  فيها يكون  في الحاالت القصوى التيو  .72

عملية تدقيق فعالة  تنفيذ من الممكنما إذا كان فيالمدقق  يبحثوأولئك المكلفين بالحوكمة، 
 عالقة العميل.بالتالي ما إذا ستستمر وناجعة، و 

 
  والجهات التنظيميةالتفاعالت بين اإلدارة   4.6  

التقارير المالية مع اإلدارة فيما يتعلق بإعداد  الجهات التنظيمية الماليةتفاعل تختلف درجة  .73
أطر  بإنشاء وإنفاذ إذ قامت بعض الجهات التنظيمية المالية .وقطاعات الصناعةبين البلدان 

 معينة من تساؤالت مع اإلدارة حول جوانبأن تثير  ومن الممكنعداد التقارير المالية إل
، والتي قد تؤثر معينة مع المدقققضايا إلى مناقشة اإلدارة  يدفعالبيانات المالية. هذا بدوره قد 

 ،في بعض القطاعات مثل البنوكو على جودة التدقيق في السنوات المقبلة. وعالوة على ذلك، 
. تنطوي على التفاعل مع اإلدارةمباشرة إشرافية بأنشطة  قد تقوم الجهات التنظيمية اإلشرافية

 .ر للمعلومات والمفاهيم ذات الصلةالمدقق فهم هذه التفاعالت ألنها مصد ويكتسب
 

 التفاعالت بين اإلدارة ومستخدمي البيانات المالية   4.7
، أن تتفاعل اإلدارة مع المستخدمينمكن يإصدار البيانات المالية نفسها،  وباإلضافة إلى .74

 النشراتعدد من الطرق األخرى، بما في ذلك من خالل إصدار بالمستثمرين،  وخاصة  
 ينالمحلل معالمعامالت أو األحداث الهامة، وعقد جلسات  تعلن عنالصحفية التي 

فهم لتعزيز  ا  فرصاعالت بين اإلدارة والمستخدمين التف تتيح مع المستثمرين.أخرى ات إجتماعو 
التفاعالت بإتجاهين مثل يمكن أن توفر . باإلضافة إلى ذلك، اليةالمستخدمين للبيانات الم

 الجودة. عالية ماليةإلنجاز تقارير لإلدارة  حافزا  إضافيا  ات بين اإلدارة والمستثمرين  جتماعاإل
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أهمية  أن يعززوا من المؤسساتمثل المستثمرين  بإمكان المستخدمينبشكل أكثر عموما،  .75
المسائل التي اتخذ المدقق  للبحث مع اإلدارة في إيالء اهتمام خاصعن طريق جودة التدقيق 

يوضح  للمساهمينأو إصدار بيان  التدقيقعن طريق تعديل رأي  مثال   -عامبشأنها موقف 
 صلة.مسائل ذات 

 
 والجهات التنظيميةالتفاعالت بين أولئك المكلفين بالحوكمة  4.8

 

مع أولئك المكلفين  يةالمال الجهات التنظيميةكما هو الحال مع اإلدارة، يختلف مدى تفاعل  .76
 لحوكمة بين البلدان والصناعات. با

 
ك المكلفين بالحوكمة لتدقيق وأولئالجهات المنظمة لبين  تفاعل ضئيل نسبيا   كان يوجدبينما  .77

ات ختصاصاإلفي بعض و . على سبيل المثال، التفاعل قائمذلك ، إال أن إحتمالية تاريخهحتى 
نتائج عمليات التفتيش اإلبالغ عن ، تقوم الجهات المنظمة للتدقيق، أو تتطلب من المدققين

 إلى أولئك المكلفين بالحوكمة في المنشآت ذات الصلة. وعالوة   ةالتدقيق الفردي عملياتعلى 
 فيما يخصئك المكلفين بالحوكمة أول وجهات نظرلتحري التدقيق  ومفتش يسعىعلى ذلك، قد 

 جودة عمليات التدقيق الفردية كجزء من أنشطة التفتيش الخاصة بهم.
 
  نات الماليةاومستخدمي البيوكمة التفاعالت بين أولئك المكلفين بالح 4.9

في عدد من البلدان، بما في ذلك لجان التدقيق حيثما يضطلع أولئك المكلفين بالحوكمة،  .78
 جوانبعلى على المدققين أو معينة اإلشراف بدرجة تتمثل في مسؤوليات محددة بوجدت، 

المستخدمين لجودة التدقيق من خالل المشاركة  ويمكن تعزيز إدراك. التدقيقعملية  معينة من
في  فإنه يوجد تفاوت كبيرعالية. ومع ذلك، والجودة الة يشفافتتميز بال للجنة تدقيق النشطة

 م. مسؤولياتهاستيفائهم لطريقة عن المستخدمين مكلفين بالحوكمة بإبالغ مدى قيام أولئك ال
 
 ات الماليةبيانومستخدمي ال الجهات التنظيميةالتفاعالت بين  4.10

جودة التدقيق في عدد متزايد من البلدان كجزء من ترتيبات على يحدث التفتيش الخارجي  .79
 عن أنشطتهم باإلبالغلتدقيق ل التنظيمية عادة  الجهات وتقومالتدقيق. المستقل على شراف اإل

. إنطباعا  عن جودة التدقيق بشكل عاموهذا يمكن أن يعطي المستخدمين  بكافة جوانبها علنا  
إليها فيما يتعلق بمؤسسات التدقيق  تالنتائج التي توصل عنتعلن بعض هيئات الرقابة كما 

 . للمستخدمين معلومات أكثر تحديدا   يوفر ما وهو، المختلفة
 

 يةعوامل السياق. ال5
 بعضفي ف. إجراء التدقيق بين البلدانالبيئة التي يتم فيها إعداد التقارير المالية و  تختلف .80

 أقل تطورا  القانون التجاري يكون و  البلدان، قد تكون ممارسات األعمال غير رسمية نسبيا  
تكون و  الخارجية محدودا  المالية  يكون إعداد التقارير قد ،في هذه البلدان. و نسبيبشكل 
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مؤسسات نمو مع  تطور البلدان، وتحديدا  مع و . متدنيةالمتعلقة بها  ينتوقعات المستخدم

. الرأسمالية، تصبح البيئة أكثر تعقيدا  التمويل من األسواق  للحصول على وحاجتها لاألعما
ين بشأن سرعتها توقعات المستخدم كما أنية أكثر أهم ةرير المالياإعداد التق لقد أصبح

متطلبات إعداد التقارير وانين و الق ، تتطورعلى ذلك إستجابةتنمو بشكل مستمر.  و وموثوقيتها 
  .لشركاتالمالية وعمليات حوكمة ا

 
على طبيعة وجودة  مجتمعة   -أو العوامل السياقية -من المحتمل أن تؤثر هذه العوامل البيئية .81

 ن ويتجاوب المدققو . أو غير مباشرة، على جودة التدقيقإعداد التقارير المالية وبصورة مباشرة 
ل على أدلة تدقيق كافية عند تحديد أفضل السبل للحصو  ، حيثما كان مناسبا ،هذه العواملمع 

 ومالئمة.
 

 : ما يلي السياقيةتشمل العوامل و  .82

 
 

 والقانون التجاري  األعمالممارسات  5.1
في ف. لجمارك الوطنية والقانون التجاري اباألعمال التي ت نفذ بها طريقة لل الصبغة الرسميةتتأثر  .83

للمنشآت الدخول في  المألوف بالنسبةبعض البيئات الوطنية، على سبيل المثال، قد يكون من 
. ات الثقةمعتمدين في ذلك على عالقمعامالت مع أطراف أخرى على أساس غير رسمي، 

، مثل المنشآت بشكل رئيسي أطرافا  ذات عالقةاألطراف التجارية فيها توجد بيئات تشمل و 
 . لمنشآت التي تسيطر عليها الحكومةاألسرة من اإلدارة أو ا أفرادالتي يملكها 
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مختلف األعمال  التي تنفذ بها مؤسسات الصبغة الرسميةيؤثر القانون التجاري على  .84
 وفرضالحقوق  إقرار فيها يتم على الحاالت التيد و قانون العق ينص، دا  وتحدي. المعامالت

فإنه قد يكون القوانين التجارية أقل تطورا،  وعندما تكون . ت عند إستكمال المعامالتااللتزاما
 . ييم مدى كفاية مخصصات اإللتزاماتالملكية وتق مطالباتتأكيد بالنسبة لإلدارة  من الصعب

 
تخضع  وقدمسجلة غامضة أو غير شروط وأحكام المعامالت  تكون  قدفي بعض الظروف،  .85

سيكون من الصعب الفصل بين المسؤوليات  ،الظروف تلكفي و . الشفهيات للتعديل ياالتفاق
كما سيؤدي والفساد.  حتيالاإلحدوث فرص  مما يتيحالرقابة الداخلية،  أنظمةفعالية  وستتدنى

النسبة ألولئك المكلفين تحديات كبيرة بإلى نشوء كافية في هذه الظروف الوثائق ال نقص
د تم إحتسابها بشكل ي للمعامالت وتحديد ما إذا كان ققتصادفي فهم الجوهر اإل بالحوكمة

 . كامل ومالئم
 

في بعض البيئات، قد تسعى اإلدارة لتقليل فالضريبي.  متثالاإل سلوكيات أيضا  تختلف  .86
الوفاء  وإن تممثل تأجيل إصدار الفواتير حتى  معينةتدابير االلتزامات الضريبية من خالل 

أكثر من مجموعة واحدة من السجالت ب حتفاظيمكن اإلفي بيئات أخرى؛ أما بالتزامات األداء. 
قد  وهو ما -"الضريبي" المركز واآلخر يبيني" قتصاد"اإل المركزيبين  إحداها -المحاسبية

التعقيد وتستلزم إيجاد  مزيدا  من هذه الظروفومن المحتمل أن تنتج رتباك. إليخلق بعض ا
 . ةالقياس الكبير  لشكوككون عرضة يما  عادة   والذي، احتياطي إللتزام ضريبي محتمل

 
 المالية القوانين واألنظمة المتعلقة بإعداد التقارير 5.2

مؤسسات مساءلة ل إستجابة ةالمالي ريراالقوانين واألنظمة المتعلقة بإعداد التق عموما  وضعيتم  .87
 التي تفتقر إلى وجود عالقة وثيقةبالنسبة للمنشآت المدرجة و . تجاه األطراف المعنيةاألعمال 

 المساهمينوإفصاحات التقارير المالية لحماية مصالح  األنظمة ، ت صممواإلدارة المالكينبين 
يمكن تحديد مدى الوصول إلى المعلومات المالية الداخلية. في المقابل،  ال يمكنهم نيذال

األطراف  وذلك ألن، أقلمستوى  عندإفصاحات التقارير المالية في منشآت أخرى و األنظمة 
 . لوصول إلى المعلومات الداخليةالمعنية يمكن أن تشارك في إدارة األعمال وبالتالي يمكنهم ا

 
القوانين يمكن أن تؤثر  ،األعمالبها  ت نفذعام للطريقة التي  باإلضافة إلى توفير إطار .88

جموعات معلومات التقارير المالية المقدمة إلى م ونطاقبشكل مباشر على طبيعة  واألنظمة
 ،في هذه الظروفو . على نحو صارم، ال سيما إذا كانت تطبق محددة من األطراف المعنية

 :واألنظمة بشكل مفيد أنلقوانين يمكن ل
 ؛ ةماليال ريرامسؤوليات اإلدارة فيما يتعلق بإعداد التق تحدد 
 ؛يةإحتيالتقارير مالية  إلعدادهااإلدارة  بحقها إتخاذإجراءات عقابية واجب  تنص على  
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 ؛اإلشراف واإلنفاذمتطلبات إعداد التقارير المالية من خالل آليات ل متثالع اإلتشج 
 بما في ذلك دارة تقتضي منها التعاون الكامل مع المدققينلتزامات على اإلإفرض ت ،

 ؛ وفرص الوصولالمدققين بكافة المعلومات الالزمة و تزويد 
 ها معلومات مضللة للمدققينتقديملاإلدارة  بحقإجراءات عقابية  تنص على. 

 
أو  الضعيفة متثالاإل واألنظمة ال تلغي تماما  سلوكياتحتى أقوى القوانين  ومع ذلك، فإن .89

اإلطار تأثير قيود على مدى  فإنه توجد، األعمال غير األخالقية. وتبعا  لذلكممارسات 
 .  على سلوك اإلدارةالقانوني والتنظيمي 

 
  المعمول بهإعداد التقارير المالية  إطار 5.3

يساعد وجود إطار و . التقارير الماليةفي جودة  ا  حاسم إطار إعداد التقارير المالية عامال  يعّد  .90
، يمكن إلطار التطبيق. ومع ذلك إتساق كما يضمنقرارات محاسبية  إتخاذاإلدارة على واضح 

إعداد التقارير المالية المعقد بشكل مفرط أن يجعل من الصعب على اإلدارة فهم متطلبات 
فعالة على عملية كما يجعل من الصعب على أولئك المكلفين بالحوكمة توفير رقابة المحاسبة 

 . ةإعداد التقارير المالي
 

إعداد التقارير المالية متكررة في متطلبات اإلفصاح و ت الالتغييرا عبرتتفاقم هذه الصعوبات  .91
في  كبير تفاوت على المدى القصير على األقل، أن تزيد من إحتمالية حدوثالتي يمكن، 

 . يق المعايير من قبل المنشآت المختلفةكيفية تطب
 

. التدقيقالمالية على تصورات جودة طبيعة وتعقيد إطار إعداد التقارير  أيضا  يمكن أن تؤثر  .92
يسمح على المبادئ بشكل غير مالئم  القائميعتقد البعض أن إطار إعداد التقارير المالية إذ 

جعل من الصعب تناسب أهداف اإلدارة وتالمعامالت بطريقة  بحرية أكبر لمحاسبةلإلدارة 
 . من ناحية أخرى، يعتقد البعض اآلخر أن اإلفراط في التركيزعتراض عليهاإلاعلى المدققين 

ة، وهو ما قد يعني أنه من إعداد التقارير الماليفي الصارم  متثالعلى القواعد يشجع منهج اإل
واالعتراض على العرض العادل لمدققين التركيز على جوهر المعامالت الصعب على ا

 . للبيانات المالية
 

في السنوات األخيرة، ركزت التطورات في إعداد التقارير المالية بشكل متزايد على تلبية  .93
كانت هذه  وإن"، حتى مالئمة"أكثر  تعتبرلمعلومات المالية التي إحتياجات المستخدمين من ا

نحو زيادة استخدام  توجه تحديدا  ذلك  نتج عن". وقد موضوعية و"موثوقية المعلومات أقل
 وتعدّ  .تنطوي على شكوك قياس كبيرةالتي قد ديرات األخرى، يمة العادلة والتققياسات الق

القياس )على سبيل المثال، تحليالت شكوك و  المتخذةات األساسية فتراضاإلفصاحات حول اإل
. ولكن بعض في البيانات الماليةمبالغ الهذه لال يتجزأ من التمثيل الصادق  ا  الحساسية( جزء

 ، مثل استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر. ونتيجة  طبيعتهانوعية في تلك اإلفصاحات هي 
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تحقق منها لل ألنها أقل قابلية" هذه المعلومات المالية قابلية تدقيق" فيالبعض  يشككلذلك، 
 : وتشمل تحديات التدقيق ما يلي. ضمن البيانات المالية مثل النقد كبنود بشكل موضوعي

  توجيه ألغراض الكبار أعضاء فريق العملية  قبل من مناسبضمان تخصيص وقت
من الوقت غير متناسب  قدر تخصيص من ، بدال  واإلشراف والمراجعة لعمل التدقيق

 . للتعامل مع التعقيدات المحاسبية
 أن تعتمد  المحتملما يكون من المعلومات الضرورية وإصدار األحكام المناسبة عند جمع

من قبل اإلدارة  األحكامالقياس واإلفصاح إلى حد كبير على ممارسة عتراف و إلقرارات ا
وتحديدا  عندما تنطوي على ، عداد التقارير المالية ذات الصلةفي تطبيق متطلبات إ 

 . مستقبلية، أو استخدام النماذج المعقدةإحتماالت وتوقعات و  اتإفتراض
   ظروف مماثلة في الماضي، عندما إذا كانت اإلدارة لم تواجه  تأكيد نية اإلدارة، وخاصة

على  ا  إعتمادبديلة المعمول به معامالت محاسبية إطار إعداد التقارير المالية  يوفر
محتفظ به  ستثماراإلمقصودة للمنشأة )على سبيل المثال، ما إذا كان ال اإلجراءات

 ستحقاق(.إلحتى تاريخ ا به حتفاظي قصد اإلأو ألغراض المتاجرة 
  العادلة لألدوات المالية عندما ال يوجد هناك سوق نشط وتستند  القيممن التحقق

حسابات يمكن أن تنطوي  ،. في هذه الظروفالملحوظةالمدخالت غير  إلىالقياسات 
خبرات  غالبا  تتطلب ، تقديرية عاليةات إفتراضالقيمة العادلة على نماذج معقدة و 

 .متخصصة
  لحصول على بغية امتطلبات وإرشادات لإلدارة  دة  أطر إعداد التقارير المالية عاال تحدد

 . لدعم أحكامها المحاسبية وتوثيقهاأدلة مناسبة 
 

 ةقياس كبير شكوك على التي تنطوي التقديرات المحاسبية  ضرورة إجراءختلف أن تمن المرجح  .94
 :ية العامةقتصادوالبيئة اإل فيها المنشأةلصناعة التي تعمل تبعا  ل
  ويتم إنتاج السلع أو الخدمات  األعمال دورة عمل قصيرة نسبيا   مؤسسات بعضلدى

يق إلى حد ما بين هناك إرتباط وثيكون ، المؤسسات. في هذه نسبيا   شكل سريعوبيعها ب
بكثير وهناك حاجة دورة األعمال أطول تكون أخرى،  مؤسساتفي أما . األرباح والنقد
 .لزيادة التقدير

  في األدوات المالية في حين  بشكل نشط، مثل البنوك، مؤسسات األعمال بعضوتتداول
 .بإعتدال تستخدمها مؤسسات أخرى 

  القابلة قيم إجراء تقديرات لل السلبيةية قتصادفترات الظروف اإلمن المرجح أن تتطلب
 ، من المحتمل أن تكون هناكالقيمة. وفي هذه الظروفإنخفاض ات وإحتياط للتحقق

المنشأة نفسها، هي  ن، وكذلكإذا كان الشركاء التجاريو حول ما  كبيرةمخاطر  أيضا  
 .منشآت مستمرة
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 أنظمة المعلومات    5.4

تعتبر أنظمة المعلومات السليمة أمر ضروري لدعم إعداد التقارير المالية عالية الجودة. ويوجد  .95
متطلبات ومعايير قانونية محددة تتعلق بالنظام المحاسبي للمنشأة  اتختصاصفي بعض اإل

ات ال تمتلك مثل هذه ختصاصوغيرها من األنظمة والرقابة الداخلية عليها. إال أن العديد من اإل
قوانين أو أنظمة محددة تتعلق بدراسة المدقق  أيضا  المتطلبات والمعايير. قد يكون هناك 

ى في حال عدم وجود مثل هذه القوانين واألنظمة، فإن طبيعة ألنظمة المعلومات ولكن حت
وجودة أنظمة المعلومات لدى المنشأة يؤثر على طبيعة وتوقيت ونطاق أدلة التدقيق التي يتم 

 الحصول عليها.
 

، وعدد قليل من تكون األعمال التي تقوم بها منشآت صغيرة في بعض األحيان أقل تعقيدا   .96
وفي هذه الحاالت، تكون أنظمة المحاسبة عادة  بسيطة وتستخدم  مصادر الدخل والنشاطات.

 تكنولوجيا أقل تعقيدا  نسبيا ، وقد تكون أحيانا أنظمة الرقابة الداخلية الرسمية محدودة.
 

في حين أن األنظمة المحاسبية األساسية للعديد من المنشآت خاضعة للرقابة بشكل جيد وذات  .97
التقارير المالية بشكل متزايد تقديم معلومات إضافية، ال سيما موثوقية، تقتضي متطلبات إعداد 

فيما يخص اإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية. وينبغي غالبا  الحصول على المعلومات حول 
مسائل معينة مثل القيم العادلة لألصول ومؤشرات األداء الرئيسية غير المالية كنشاط منفصل 

من النظام المحاسبي. وقد ال تكون هذه المعلومات  عادة  جزءا  أو من األنظمة التي ال تشكل 
خاضعة للرقابة بشكل جيد كما هي المعلومات من األنظمة المحاسبية، وهذا يمكن أن يؤثر 

 على الجودة الكلية للتقارير المالية.
 

عادة  ما تكون أنظمة المعلومات محوسبة. وفي حين أن أنظمة الكمبيوتر تعالج عادة  .98
ومات بدقة، إال أنها يمكن أن تكون عرضة لمواطن الضعف والمشاكل المتعلقة باألمن المعل

واالستمرارية. وغالبا ما تتطلب الترتيبات الفعالة لحوكمة الشركات من المدققين الداخليين توفير 
الضمانات ألولئك المكلفين بالحوكمة أو اإلدارة، حسبما يكون مناسبا ، بشأن موثوقية أنظمة 

 لومات لدى المنشأة.المع
 

تتجاوز أهمية أنظمة المعلومات مفاهيم إعداد التقارير المالية وقد أصبحت مؤسسات األعمال  .99
 تعتمد، بشكل متزايد، على أنظمة معقدة وعلى التكنولوجيا التي تقوم عليها. على سبيل المثال: 

  تعتمد العديد من الشركات المصنعة على العمليات المؤتمتة إلدارة عمليات اإلنتاج "في
 الوقت المحدد". 

  .يعتمد العديد من تجار التجزئة على أنظمة المخزون والتوزيع اآللية 
 .يقوم بعض تجار التجزئة بتنفيذ األعمال فقط عبر اإلنترنت 
 والعديد من منشآت القطاع العام  تاالتصتعتمد معظم المؤسسات المالية وشركات اإل

الهامة على أنظمة آلية لتنفيذ ومعالجة كميات كبيرة من المعامالت بشكل سريع ودقيق، 
 وغالبا على مستوى عالمي.

 

يمكن أن يؤدي فشل األنظمة اآللية داخل المنشآت التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات إلى  .100
 الحاالت القصوى إلى فشل األعمال.تكبد تكاليف كبيرة، وقد يؤدي في 
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 حوكمة الشركات    5.5
بالرغم من المتطلبات المفّصلة إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به، إال أن جودة  .101

التقارير المالية تعززها حافزية اإلدارة لإلفصاح عن معلومات مالية دقيقة وموثوقة وامتالك 
 المعرفة والمهارات للقيام بذلك.

 
إن إشراف أولئك المكلفون بالحوكمة على اإلدارة يسهم في صياغة توقعات السلوك، ويوفر  .102

حافزا  لإلدارة للوفاء بمسؤولياتها. ويمكن للممارسات القوية لحوكمة الشركات أن يكون لها 
 تأثير إيجابي على موثوقية المعلومات المالية التي تعّدها المنشأة. 

 
ويمكن أن تسهم  - وخاصة المنشآت الكبيرة -يد من المنشآتتوجد لجان التدقيق في العد .103

عندما يكون أعضائها مستقلين عن اإلدارة ويتمتعون  في قوة حوكمة الشركات، خصوصا  
ات في قوة ترتيبات حوكمة ختالفبدرجة مناسبة من المعرفة المالية. يمكن أن تؤثر اإل

الت مع اإلدارة وأولئك المكلفين الشركات على المنهج المتبع في التدقيق، وعلى التفاع
 بالحوكمة.

 
تعّد الحوكمة الفعالة على نفس القدر من األهمية بالنسبة للمنشآت الصغيرة، على الرغم  .104

من أن مجمل مواصفات الملكية قد تعني أن هياكل حوكمة الشركات الرسمية ليست ذات 
ة، يكاد ينعدم التمييز صلة ولجان التدقيق هي أقل شيوعا. وفي كثير من المنشآت الصغير 

 المالك القيام بكال الدورين.  -بين اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة؛ وعلى المدير
 

من المحتمل أن يزداد قبول المستخدمين لجودة التقارير المالية للمنشأة إذا اعتقدوا بأن لجنة  .105
التدقيق تتألف من أعضاء مستقلين عن اإلدارة ويتمتعون بدرجة مناسبة من المعرفة 

أن تتعزز الثقة إذا تم إطالع المستخدمين، ربما عبر تقرير  أيضا  المالية. من المحتمل 
نشطة التي قامت بها لجنة التدقيق، والقضايا الرئيسية التي عالجتها، سنوي، على األ

 واألسباب وراء االستنتاجات التي توصلت إليها.
 

من حوكمتها وهياكل الرقابة الداخلية الخاصة بها، بإنشاء  تقوم العديد من المنشآت، كجزء   .106
لداخلي بشكل واسع، قسم للتدقيق الداخلي. وفي حين تتباين أهداف ونطاق قسم التدقيق ا

المصممة لتقييم وتحسين فعالية عمليات  ستفسارإال أنها تشمل عادة  أنشطة التأكيد واإل
الحوكمة لدى المنشأة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وقد يشرف أولئك المكلفون 
 بالحوكمة على قسم التدقيق الداخلي ومن المحتمل أن يكونوا معنيين بإثبات وجود تفاعل

 مناسب بين عمل المدقق الخارجي وقسم التدقيق الداخلي.
 

فيما يتعلق بالتدقيق الخارجي، يعّد سلوك قادة المنشأة، وعادة  مدراء الشركة، ذو أهمية  .107
أساسية. فقد يعتبر البعض أن التدقيق الخارجي هو ضرورة تنظيمية فقط ينبغي تقليل 
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ية صارمة تمنحهم الثقة بأن المعلومات تكلفته. في حين يثمن البعض اآلخر التدقيق كعمل

المالية المنشورة هي معلومات موثوقة وتتيح لهم فرصة الحصول على مالحظات مفيدة 
من مراقب مستقل يتمتع بمعرفة واسعة فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المنشأة وبيئة 

يوفر أولئك المكلفين الرقابة فيها وعملية إعداد التقارير المالية الخاصة بها. ويمكن أن 
بالحوكمة لدى المنشأة تأثير إيجابي على جودة التدقيق من خالل إظهار اهتمام كبير في 

 التدقيق. فياإلجراءات عندما ال يرون أنه قد تم تحقيق جودة مناسبة  إتخاذعمل المدقق، و 
 

 في المنشآت الكبيرة، وخصوصا  الشركات المدرجة، توجد لجان التدقيق في الغالب .108
لإلشراف على العالقة بين المنشأة والمدقق. وهذا يمكن أن يشمل تعيين المدقق، وتقييم 

ية المدقق )بما في ذلك تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق(، والموافقة على رسوم إستقالل
التدقيق. طالما أن لجان التدقيق تكون متحفزة لتحقيق أقصى قدر من الجودة في أعمال 

من تقليل التكلفة، فإنها توفر وسيلة للمساعدة في ضمان تخصيص موارد  التدقيق بدال  
 كافية ومناسبة في عملية التدقيق. 

 
مسؤولية دراسة جودة التدقيق مباشرة والقيام بذلك كجزء  أيضا  تقع على بعض لجان التدقيق  .109

من عملية إعادة تعيين المدققين أو عند دراسة رسوم التدقيق. ويمكن المساعدة في ذلك إذا 
كان لدى لجنة التدقيق عملية ومعايير رسمية لوصف سمات جودة التدقيق. تتأثر دراسة 

( 56-53نظر الفقرات أتحدث مع المدقق )لجنة التدقيق لجودة التدقيق بالتفاعالت التي 
 المطبق.  التشكيك المهنيوتحديدا  بالتقييم الذي يجري لمنهج 

 
عادة  ما يكون هناك عالقة بين جودة التدقيق ونوعية وكمية الموارد المستخدمة في أدائه.  .110

على وعادة  ما ينعكس ذلك على رسوم التدقيق. ومع ذلك، ال يمكن لرسوم التدقيق المتدنية 
للفشل في تأمين موارد كافية للتدقيق والحصول على أدلة تدقيق  اإلطالق أن تكون مبررا  

كافية ومالئمة. ومن المهم أن تأخذ لجان التدقيق بعين اإلعتبار ما إذا يتم التخطيط 
لتخصيص وقت كافي للتدقيق. وهذا مهم تحديدا  عندما يتم التفاوض حول رسوم التدقيق 

رة. وغالبا  ما تكون اإلدارة ذات تأثير كبير في تحديد رسوم التدقيق، وقد مباشرة مع اإلدا
 يكون لديها وجهة نظر مختلفة حول جودة التدقيق مقارنة بوجهة نظر لجنة التدقيق.

 
 العوامل الثقافية الواسعة    5.6

يمكن أن تؤثر الثقافات الوطنية بشكل مباشر على سلوكيات وأفعال جميع األطراف  .111
المعنية  المشاركة في سلسلة توريد إعداد التقارير المالية وتؤثر بشكل غير مباشر على 

 طبيعة ونطاق متطلبات المحاسبة والقوانين واألنظمة المعمول بها. 
 

 تشمل األبعاد الثقافية ما يلي: .112
حيث تختلف درجة التفاوت داخل المجتمعات )"مسافة  –تجاه السلطة  السلوكيات (أ)

السلطة"( وهذا يمكن أن يؤثر على طريقة تفاعل األفراد المبتدئين مع األفراد األعلى 
 رتبة، والعكس صحيح.
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تختلف كيفية تعامل األفراد مع الشكوك وهذا يمكن أن يؤثر على  -تجنب الشكوك (ب)
 وعلى استجابتهم لألوضاع غير المنظمة. رغبتهم في الهيكلة والتنظيم

إلى أي حد يتوقع المجتمع من األفراد العمل بشكل جماعي أو  -السلوك الجماعي (ج)
 بشكل مستقل.

 القيمة التي يمنحها المجتمع إلى التوازن الصحيح بين الشفافية والسرية.  -الشفافية (د)
 

والطريقة التي  تشكيك المهنيالمن المرجح أن تؤثر هذه األبعاد الثقافية على الموضوعية و  .113
 يعمل بها األفراد معا  ويصدرون األحكام ويتواصلون مع اآلخرين.

 
ات في ممارسات األعمال والعوامل الثقافية أن تثير تحديات عملية لكل ختالفويمكن لإل .114

إجراءات محددة  إتخاذمن المنشآت متعددة الجنسيات ومدققيها. فقد تقرر إدارة المجموعة 
للتخفيف من آثار هذه التحديات من خالل تطبيق أنظمة رقابة فعالة على التقارير المالية 
على مستوى المجموعة والحفاظ على هذه األنظمة. وقد تشمل هذه اإلجراءات، على سبيل 

 المثال:
  .السياسات واإلجراءات المتسقة في جميع البلدان التي تعمل فيها المجموعة 
 حتيالبرامج على مستوى المجموعة، مثل قواعد السلوك وبرامج منع اإل. 
 .تقييم المدققين الداخليين لدقة واكتمال المعلومات المالية الواردة من العناصر 
 .المراقبة المركزية لعمليات العناصر ونتائجها المالية 
 .زيارات التواصل المنتظمة من إدارة المجموعة 
 .إعارة الموظفين 

 
ات في ممارسات األعمال والعوامل الثقافية الواسعة يساعد مدقق ختالفهم اإلإن ف

 ات. ختصاصالمجموعة في تخطيط وتنفيذ عملية تدقيق المجموعة في مختلف اإل
 

 السلوكيات تجاه السلطة  5.6.1
يوجد في بعض الثقافات نطاق واسع في توزيع السلطة بين األفراد وفق تسلسل هرمي من  .115

. على سبيل المثال، قد يعتبر في بعض تتصاالالمحتمل أن يؤثر على السلوك واإل
الثقافات أنه من المهين والمخزي بأن يعترض الموظفون األقل خبرة على آراء ووجهات 

ر اإلذعان المفرط للسلطة على رغبة المحاسبين ذوي نظر كبار الموظفين. يمكن أن يؤث
الخبرة األقل في المنشأة في التعبير عن أي مخاوف مع مشرفيهم كما يمكن أن يؤثر على 

 عالقة العمل ضمن فريق العملية. 
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التدقيق هو عملية تنطوي على عمل أفراد فريق العملية معا  والتواصل بشكل واضح ضمن  .116

عقلية متشككة. وفي الثقافات التي  أيضا  كافة المستويات في هيكل الفريق. كما يتطلب 
تتسم بنطاق واسع في توزيع السلطة، قد يكون من الصعب على المدققين ذوي الخبرة 

على أفراد السلطة. في تلك الحاالت، قد يقرر المدققون توسيع  األقل طرح األسئلة مباشرة  
 ات. ستفسار مباشر من خالل طرح اإل نطاق فحصهم للوثائق بدال من تحدي اإلدارة بشكل  

 
 تجنب الشكوك  5.6.2

تتميز بعض الثقافات بقدرة عالية على تحمل الشكوك أكثر من غيرها. ويمكن أن يؤثر هذا  .117
على المواقف تجاه المجازفة، ونقيضها، أي المحافظة. من المرجح أن يؤثر منهج 
المحافظة على إستراتيجيات أعمال اإلدارة وسلوكها الداخلي وعلى األحكام المحاسبية 

 المالية. المتأصلة في إعداد التقارير
 

أن يؤثر تجنب الشكوك على تقييم مخاطر المدققين وعلى مقدار األدلة  أيضا  من المرجح  .118
 التي يحددون بأنها كافية ومالئمة.

 
  السلوكيات الجماعية  5.6.3

عالية للسلوك الجماعي مثل الوالء للدولة أو صاحب  يةإجتماعتمنح بعض الثقافات قيمة  .119
العمل أو العائلة. وفي مثل هذه الظروف، يكون من المحتمل جدا أن يلتزم األفراد بمعايير 
وعمليات المجموعة. أما في مجتمعات أخرى، يتم تثمين وجهات نظر األفراد ومناهجهم 

أن يؤدي إلى تباين  أيضا  مرجح فإنه من ال التشكيك المهنيوبينما يمكن أن يشجع هذا 
 كبير في السلوك والنتائج. 

 
 الشفافية  5.6.4

من الجوانب األخرى للثقافة التي قد يكون لها تأثير على إعداد التقارير المالية وعلى فعالية  .120
تفاعالت المدقق مع اإلدارة هو مدى السرية المتوقعة في شؤون األعمال. إذ أن نقص 

أو الشفافية من قبل اإلدارة قد يجعل من الصعب أكثر بالنسبة للمدققين اكتساب  اإلنفتاح
الفهم الالزم للمنشأة من أجل تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية 

 بشكل صحيح.
 

 تنظيم التدقيق      5.7
ينطوي التنظيم على منح الترخيص للمؤسسات واألفراد إلجراء التدقيق، وتحديد المعايير  .121

إجراءات تأديبية في حال عدم  إتخاذوالتفتيش على عمليات التدقيق لضمان جودتها، و 
للمعايير وفشل التدقيق. ويتم تنفيذ هذه الوظائف عادة  على المستوى الوطني من  متثالاإل

 مستقلة أو منظمات محاسبية مهنية، أو مزيج من اإلثنين. قبل هيئات تنظيمية
 

توفر القوانين ومعايير التدقيق وقواعد األخالقيات األساس للعديد من جوانب التنظيم. وفي  .122
حين أن معايير التدقيق والمعايير األخالقية محددة على المستوى الوطني، إال أن المعايير 
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الوطنية تعتمد بشكل متزايد على المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير التدقيق 
 لدولي ومجلس معايير تعليم المحاسبة الدولية. والتأكيد ا

 
تعتبر متطلبات التدقيق والمعايير األخرى ذات الصلة هي األكثر فعالية في حال تم  .123

تطبيقها بشكل صحيح. وهذا يشمل الوضع القانوني للمعايير، وعمليات التفتيش على 
في اإلجراءات التأديبية التدقيق، والتحقيق في مزاعم فشل التدقيق، وحسبما يكون مناسبا ، 

 المتخذة.
 

عادة ما يتم التفتيش على عمليات التدقيق على المستوى الوطني من قبل مؤسسة تدقيق  .124
بالمسؤولية من  مستقلة )مراجعة النظراء(، أو منظمة محاسبة مهنية )التي يتم إيكالها أحيانا  

يق. وتنص القوانين قبل جهة تنظيمية(، أو من قبل الجهات التنظيمية المستقلة للتدق
واألنظمة بشكل متزايد على أن التفتيش على عمليات التدقيق في الشركات المدرجة، 

 في منشآت المصلحة العام، تقوم بها جهة تنظيمية مستقلة للتدقيق.  وأحيانا  
 

المدققين لمعايير التدقيق،  إمتثالتوفر عمليات التفتيش على التدقيق آلية هامة لتقييم  .125
على التكليف المحدد. يمكن أن تؤدي  ا  إعتمادانب أخرى في جودة التدقيق وذلك وتقييم جو 

اإلجراءات المتخذة من قبل مؤسسات التدقيق لمعالجة نقاط الضعف التي يحددها مفتشو 
التدقيق إلى تحسينات في جودة التدقيق. وينبغي على مدى فترة من الزمن وصف النتائج 

 على التدقيق وإبالغها إلى الجهات الواضعة للمعايير. ذات العالقة من عمليات التفتيش
 

ما يتم نشر نتائج عمليات التفتيش على التدقيق. ويؤدي نشر نتائج عمليات التفتيش  غالبا   .126
 على التدقيق إلى رفع مستوى الوعي بين األطراف المعنية حول قضايا جودة التدقيق. 

 
 متثالتمنح الترتيبات التأديبية الفعالة، إلى جانب اعتبارها كحافز لمؤسسات التدقيق لإل .127

للمعايير المعمول بها، األطراف المعنية األخرى الثقة في جودة التدقيق. وتشمل الترتيبات 
التأديبية الفعالة بأن يكون لدى أولئك المسؤولين عن التحقيق والوظائف التأديبية تكليف 

 موارد كافية للقيام بعملهم.واضح و 
 

 بيئة المقاضاة     5.8
باإلضافة إلى التكاليف المباشرة المتكبدة في إجراء التدقيق، هناك احتمال بأنه قد ي طلب  .128

من مؤسسة التدقيق تعويض أحد الخصوم عن النتائج المتمخضة من فشل التدقيق. 
 بلدان المختلفة.وتختلف مخاطر المقاضاة وأثرها على جودة التدقيق بين ال

 
يعتقد البعض أن مخاطر المقاضاة سوف تحسن جودة التدقيق ألنها سوف تؤدي بالمدقق  .129

لتقليل فرصة فشل التدقيق. في حين يعتقد آخرون أن مخاطر المقاضاة سيكون لها تأثير 
من الجاهزية للتفكير  سلبي على جودة التدقيق ألنها سوف تؤدي إلى عقلية "تحقق" بدال  

نضمام األفراد إفي سبل التصدي لمخاطر التدقيق بطريقة مبتكرة، كما تحول دون 
 الموهوبين إلى مهنة التدقيق أو البقاء فيها.
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 إجتذاب المواهب     5.9

التدقيق هو نشاط فكري ملح يتطلب تطبيق األحكام الجيدة، وذهنية تميل لطرح التساؤالت،  .130
المعرفة المتعلقة باألعمال وإعداد التقارير المالية والتدقيق. وبينما تسعى وقدرا كبيرا من 

المهنة إلى تزويد المدققين بالكفاءة الالزمة، إال أن فعالية ذلك ستتأثر حتما  بكفاءة ومهارات 
 موظفي التدقيق. 

 
للموظفين والكثير من هؤالء  هاما   يعتبر خريجو الجامعات في العديد من البلدان مصدرا   .131

سوف يتخصص في مجال المحاسبة واألعمال. ويمكن أن توفر هذه الخلفية كال من 
 المعرفة ذات الصلة والسلوكيات األخالقية المناسبة.

 
ويعّد توظيف الكادر المناسب من الموظفين في مهنة التدقيق أمر أساسي في جودة  .132

ملين بمزايا مهنة المحاسبة في مرحلة مبكرة قدر التدقيق. وينبغي تعريف الموظفين المحت
اإلمكان. لكن مزايا وإغراءات مهنة التدقيق تختلف بين البلدان وتتأثر بعوامل معينة مثل 
سمعة ومكانة هذه المهنة، وبعوامل مباشرة أكثر مثل مستويات األجور المقارنة والتصورات 

قص في الموظفين المحتملين الذين المتعلقة بجهود العمل المحتملة. فإذا كان هناك ن
يتمتعون بمستوى تعليمي مناسب، فقد يكون من الصعب توظيف الكادر السليم من 

 الموظفين. 
 

 الجدول الزمني إلعداد التقارير المالية  5.10
يمكن أن يؤثر اإلطار الزمني الذي ي ستكمل خالله التدقيق على عمليات إعداد التقارير  .133

المالية وعلى الطريقة التي توافق بها اإلدارة وأولئك المكلفون بالحوكمة على البيانات المالية. 
من  أيضا  ات يحّد ختصاصكما أن ظهور أنظمة إعداد التقارير المتسارعة في العديد من اإل

مدى قيام المدقق باألعمال المفصلة بعد نهاية فترة إعداد التقارير. ونتيجة لذلك، أصبح من 
على أنظمة الرقابة الداخلية وأداء  عتمادالضروري على نحو متزايد بالنسبة للمدقق اإل

 إجراءات التدقيق قبل نهاية الفترة.
 

كات المدرجة إلصدار تقديرات األرباح بحاجة الشر  أيضا  يتأثر توقيت إعداد المعلومات المالية  .134
ات، ي طلب من المدققين الموافقة ختصاصأو النتائج األولية في مرحلة مبكرة. ففي بعض اإل

على هذا اإلصدار أو أداء عمل محدد عليها. وتكمن ميزة هذا األمر في أن المدقق سوف 
ولكن يضيف ذلك المزيد من يشعر باالرتياح تجاه النتائج المالية قبل أن يتم نشر المعلومات 

 ضغوط الوقت. 
 

يمكن أن تكون المواعيد النهائية إلعداد التقارير أقل إرهاقا بالنسبة لعمليات تدقيق المنشآت  .135
الصغيرة مقارنة بالمنشآت المدرجة، مما يسمح للمدقق باإلستفادة من األدلة التي يتم الحصول 

على ذلك، فإنه من األقل  ية العمومية. وعالوة  عليها من األحداث والعمليات بعد تاريخ الميزان
شيوعا بالنسبة للمنشآت الصغيرة أن تصدر تقديرات األرباح قبل إستكمال التدقيق. ومع ذلك، 
فإنه ليس من المألوف بالنسبة للمنشآت الصغيرة تقديم البيانات المالية غير المدققة السنوية أو 

 خرين لرؤوس األموال.الشهرية أو الفصلية للبنوك والمزودين اآل
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 تعقيد تعريف جودة التدقيق
غالبا ما ُيستخدم مصطلح "جودة التدقيق" في المناقشات بين األطراف المعنية، وفي إتصاالت  .1

البحوث ووضع  الجهات التنظيمية وواضعي المعايير ومؤسسات التدقيق وغيرها، وفي مجال
السياسات. إن موضوع جودة التدقيق هو موضوع معقد وليس هناك تعريف أو تحليل له حقق اعترافا 

 عالميا.
 

يكمن الغرض من التدقيق في تعزيز درجة ثقة المستخدمين المقصودين في البيانات المالية. ويتحقق  .2
اء الرأي حول ما إذا كان يتم إعداد هذا من خالل جمع المدققين ألدلة تدقيق كافية ومالئمة بهدف إبد

ا  إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به. وغالب وفقا  البيانات المالية، في كافة النواحي الجوهرية، 
ما يكون ذلك الرأي هو حول ما إذا كانت البيانات المالية "تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي 

ها دلة" للمركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة ونتائجها وتدفقاتالجوهرية" أو تعطي "صورة حقيقية وعا
 إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به.  وفقا  النقدية للفترة، 

 
بينما تنص القوانين الوطنية والمعايير المحاسبية على قواعد "العرض العادل"، تنطوي العديد من  .3

 . تالي تدقيق البيانات المالية، على إصدار األحكام والتقديراتجوانب عملية إعداد التقارير المالية، وبال
 

توفر معايير التدقيق أساسا  هاما  لدعم جودة التدقيق. وتحديدا ، تصف معايير التدقيق الدولية  الصادرة  .4
كما تنص على المتطلبات الدنيا. ومع  1عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي أهداف المدقق

غالبية المتطلبات في معايير التدقيق الدولية إما توفر إطارا لألحكام الصادرة في عملية ذلك، فإن 
 تدقيق معينة أو تحتاج إلصدار أحكام معينة لتطبيقها بشكل صحيح.

 
لذلك فالتدقيق هو نظام يعتمد على األفراد األكفاء الذين يستخدمون خبراتهم ويطبقون النزاهة  .5

ي لمساعدتهم على إصدار األحكام المناسبة التي تدعمها حقائق وظروف المهن والتشكيكوالموضوعية 
العملية. وتعد خاصيتا المثابرة والصالبة خاصيتين مهمتين في ضمان إجراء التغييرات الضرورية 
على البيانات المالية، أو في حال لم يتم إجراء مثل هذه التغييرات، ضمان أن يكون تقرير المدقق 

 .متحفظ بشكل مناسب
                                                           

 :" لمعايير التدقيق الدولية وفقا  األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق  " 200من معيار التدقيق الدولي  11اجع الفقرة ر   1
 فيما يلي األهداف العامة للمدقق أثناء تدقيق البيانات المالية:

 حتيالكانت ناتجة عن اإل الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء   (أ)
أو الخطأ، وبالتالي تمكين المدقق من إبداء رأي معين حول ما إذا كان يتم إعداد البيانات المالية، من جميع النواحي الجوهرية، 

 إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به؛ و وفقا  
 قق. لنتائج المد وفقا  إعداد تقرير حول البيانات المالية، والتواصل حسبما هو مطلوب بموجب معايير التدقيق الدولية  (ب)
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باإلضافة إلى الطبيعة التقديرية لمختلف جوانب البيانات المالية األساسية، هناك عدد من العوامل  .6

 التي تجعل من الصعب وصف وتقييم جودة التدقيق، بما في ذلك ما يلي: 
  إن وجود أو عدم وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية المدققة يوفر فقط نظرة جزئية حول

 جودة التدقيق.
  تتفاوت عمليات التدقيق وما يعتبر أدلة تدقيق كافية ومالئمة لدعم رأي التدقيق، يكون إلى

 حد ما، تقديري.
 .تختلف وجهات النظر المتعلقة بجودة التدقيق بين األطراف المعنية 
 .هناك شفافية محدودة بشأن العمل المنجز ونتائج التدقيق 

 
إن وجود أو عدم وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية المدققة يوفر فقط نظرة جزئية حول جودة 

 التدقيق 
 

وفي ضوء الهدف من عملية التدقيق، يمكن أن يشّكل وجود األخطاء الجوهرية في البيانات المالية  .7
ة في طاء الجوهريالتي لم ُتكتشف خالل التدقيق مؤشرا على فشل التدقيق. لكن عدم وجود األخ

البيانات المالية ال يمكن أن يكون، بحد ذاته، المقياس الوحيد لجودة التدقيق ألنه قد ال يكون هناك 
 أي أخطاء جوهرية لكشفها.

 
وحتى وجود األخطاء الجوهرية التي لم يتم إكتشافها في البيانات المالية المدققة قد ال يشير بالضرورة  .8

عمليات التدقيق مصممة للحصول على توكيد معقول، وليس مطلق، إلى ضعف جودة التدقيق ألن 
بأن البيانات المالية ال تحتوي على أخطاء جوهرية. ويكون الفرق بين التوكيد المطلق والتوكيد 

خفاؤها التي يتم إ حتيالالمعقول ذو صلة بشكل خاص عندما تنتج األخطاء الجوهرية من عمليات اإل
 والتزييف المتعمد للحقائق. من خالل التزوير والتواطؤ

 
يعكس نموذج التدقيق القيود الكامنة في عملية التدقيق وُيقصد منه الحصول على توكيد معقول،  .9

وليس مطلق، مما يعني أن هناك إمكانية لوجود أخطاء جوهرية غير مكتشفة. وإذا تم تحديد األخطاء 
انت د يكون من الصعب تحديد ما إذا كالجوهرية في وقت الحق والتي لم ُتكتشف خالل التدقيق، فق

 لم ُتكتشف نتيجة نموذج التدقيق الشامل أو بسبب أوجه القصور في جودة التدقيق الفردي المعني.
 

مع بعضهما  وثيقا   إن مفهومي "أدلة التدقيق الكافية والمالئمة" و"التوكيد المعقول" يرتبطان إرتباطا   .10
بدقة لكن كالهما ينبغي أخذه بعين اإلعتبار في سياق  البعض. إذ ال يمكن تعريف أحد المفهومين

 المعايير المطبقة والممارسات المقررة.
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 تتفاوت عمليات التدقيق وما يعتبر أدلة تدقيق كافية ومالئمة لدعم رأي التدقيق، يكون إلى حد ما، تقديري 
 

ال يوجد منشآتان متطابقتان تمام التطابق وبالتالي فإن أعمال التدقيق واألحكام المطلوبة سوف  .11
تختلف بالضرورة. وما يعتبر "أدلة تدقيق كافية ومالئمة" هو، إلى حد ما، مسألة تقدير مهني تعكس 

تعكس و  حجم وطبيعة وتعقيد المنشأة والصناعة واإلطار التنظيمي ذو العالقة الذي تعمل ضمنه،
 كذلك تقييم المدقق لمخاطر أن تكون البيانات المالية المعّدة من قبل اإلدارة تشوبها أخطاء جوهرية. 

 
قة ما ترتبط ربحية مؤسسة التدقيق بالعال عادة  ما تكون مؤسسات التدقيق هي منشآت ربحية، وعادة   .12

ى ويمكن أن يؤدي هذا إلبين رسوم التدقيق المفروضة وتكلفة جمع أدلة تدقيق كافية ومالئمة. 
تصورات لدى أطراف ثالثة تفيد أنه، على الرغم من تطبيق معايير التدقيق ومتطلبات السلوك 

عتراف إلاألخالقي، قد يكون لدى مؤسسات التدقيق حافزا قصير األجل للحد من العمل المنجز مع ا
ب ة مؤسسة التدقيق وتجنأنه على المدى الطويل ال بد من الحفاظ على جودة التدقيق لحماية سمع

قطاع ، في القطاع العام، وبينما ُتعتبر هيئات تدقيق الأيضا  اإلجراءات التنظيمية أو القانونية المدمرة. 
العام ليست منشآت ربحية، تفرض قيود الموازنة تحديات إضافية فيما يتعلق بضمان أن قدر العمل 

 المنجز هو قدر مناسب.
 

 تختلف وجهات النظر المتعلقة بجودة التدقيق بين األطراف المعنية 
 

تختلف وجهات النظر حول جودة التدقيق بين األطراف المعنية. وهذا، في حد ذاته، ليس مستغربا   .13
إذ تتفاوت مستوى مشاركتها المباشرة في التدقيق ومستوى وصولها إلى المعلومات المتصلة به إلى 

 قيمة عملية التدقيق بين مختلف األطراف المعنية. حد كبير؛ كما تختلف
 

ال يكون بإمكان األطراف المعنية في المنشآت المدرجة الوصول إلى اتصاالت التدقيق باستثناء تلك  .14
االتصاالت المتاحة للجمهور. في المقابل، تتاح لألطراف المعنية في المنشآت األخرى غالبا فرصة 

يؤثر بشكل  االوصول بشكل مباشر إلى المدققين واستقبال االتصاالت الرسمية وغير الرسمية، وهو م
 مباشر على وجهات نظرهم فيما يخص جودة التدقيق. 

 
قد ينظر بعض مستخدمي البيانات المالية إلى جودة التدقيق على أنها زيادة كمية أدلة التدقيق التي  .15

يتم الحصول عليها وزيادة التحدي أمام اإلدارة. كما أن بحث جودة التدقيق من هذا المنظور فقط 
ي من حيث الكمية والنوعية( الت التدقيق ستكون أعلى، كلما زادت الموارد )سواء  يشير إلى أن جودة 
 ُتخصص للتدقيق. 

 
قد يكون لإلدارة مصلحة في ضمان الحد من تكاليف التدقيق، وإستكمال التدقيق في أسرع وقت  .16

ن م ممكن، وتقليل أي حاالت تعطل في العمليات المستمرة للمنشأة. ومن خالل بحث جودة التدقيق
 هذا المنظور، يمكن أن تقترح اإلدارة ضرورة تقليص الموارد المخصصة التدقيق.
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وتشير الموازنة بين هذه اآلراء المختلفة إلى أن عملية التدقيق عالية الجودة تتضمن إجراء التدقيق  .17

بكفاءة وفعالية في الوقت المناسب ومقابل رسوم معقولة. ومع ذلك، هناك شيء من الذاتية حول 
لكلمات التالية: "فعالة" و"كفاءة" و"في الوقت المناسب" و"معقول". ويكون أولئك المكلفون بالحوكمة، ا

بما في ذلك لجان التدقيق، مهيئون غالبا لبحث هذه المسائل. لهذا السبب، تتضطلع لجان التدقيق 
بالموافقة،  لتوصيةفي العديد من البلدان بمسؤوليات معينة للنظر في جودة التدقيق والموافقة، أو ا

 على تعيين المدقق ورسوم التدقيق. 
 

 هناك شفافية محدودة بشأن العمل المنجز ونتائج التدقيق 
 

إن العديد من الخدمات شفافة نسبيا  ألولئك الجهات التي ُتؤدى لصالحها وبإمكان المستخدمين تقييم  .18
ف المعنية، بما في ذلك مساهمو جودة هذه الخدمات بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن العديد من األطرا

الشركات المدرجة، أو مقدمي التمويل ألي مؤسسة عمل، ال يكون لديهم عادة أفكارا تفصيلية عن 
العمل المنجز في التدقيق والقضايا التي تم تحديدها ومعالجتها. وبالتالي، ال يمكن لمستخدمي 

 ل مباشر.قيقها، غالبا تقييم جودة التدقيق بشكالتقارير المالية، الذين هم من خارج المنشأة التي يتم تد
 

يمكن تقديم المعلومات حول عمل المدقق ونتائجه في تقرير المدقق. ومع ذلك، تكون العديد من  .19
ق، ال التي يتم فيها تعديل رأي المدق تقارير المدققين موحدة، وبخالف الظروف غير العادية نسبيا  

 ُتقدم المعلومات عادة حول عمل ونتائج المدقق.  
 

تحدى المستخدمون مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي حول ما إذا كان ينبغي تقديم المزيد من  .20
 ةالمعلومات في تقارير المدقق وإستجاب المجلس لذلك من خالل اقتراح تغييرات على هيكل وصياغ

ومحتوى تقرير المدقق، بما في ذلك إدراج مسائل التدقيق الرئيسية فيما يخص عمليات تدقيق الشركات 
المدرجة. ويأمل المجلس بأن التغييرات على تقرير المدقق، وتحديدا  إدراج مسائل التدقيق الرئيسية، 

ي كان لها، سائل التسوف توفر معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية لتعزيز فهمهم لتلك الم
 وفق التقدير المهني للمدقق، األهمية األكبر في التدقيق.  

 
يأمل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي بأن مبادرته المتعلقة بإعداد التقارير من قبل المدققين  .21

سوف توفر للمستخدمين بعض األفكار العامة حول جودة التدقيق، خصوصا  إذا كان هناك فرصة 
اء المزيد من النقاش حول هذا الموضوع مع لجان التدقيق أو مع المدقق. ومع ذلك، يدرك إلجر 

علومات من مجموع الم نسبيا   صغيرا   المجلس بأن هذه المعلومات اإلضافية سوف تشّكل فقط جزءا  
 المعروفة لدى المدقق والتي قد تكون ذات صلة بتقدير أفضل لجودة التدقيق. 
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 2 الملحق
 خصائص الجودة لعوامل المدخالت والعملية

يتضمن هذا الملحق مزيدا من األوصاف لخصائص الجودة المتعلقة بعوامل المدخالت والعملية.  .1
وُتطبق خصائص الجودة هذه على مستوى عملية التدقيق، وعلى مستوى مؤسسة التدقيق، وعلى 

 المستوى الوطني )أو اإلختصاصي(. 
 

 عوامل المدخالت 
  العملية على مستوى  - القيم واألخالقيات والسلوكيات 1.1
 فيما يلي الخصائص الرئيسية: .2

  يدرك فريق العملية: أنه يتم إجراء التدقيق بما يصب في المصلحة العامة الواسعة؛ كما يدرك
 .متثال للمتطلبات األخالقيةإلأهمية ا

 .يتحرى فريق العملية الموضوعية والنزاهة 
 .يكون فريق العملية مستقل  
 والعناية الواجبة. يظهر فريق العملية الكفاءة المهنية 
  المهني. التشكيكيتبنى فريق العملية أسلوب 

 
يدرك فريق العملية: أنه يتم إجراء التدقيق بما يصب في المصلحة العامة الواسعة؛ كما يدرك   1.1.1

 أهمية االمتثال للمتطلبات األخالقية
يلتزم فريق العملية بإجراء التدقيق فيما يصب في مصلحة األطراف المعنية للمنشأة وبما يحقق  .3

يعة لطب وفقا  المصلحة العامة الواسعة. ومن المرجح أن تختلف طبيعة ونطاق المصلحة العامة 
المنشأة. ومع ذلك، يحتاج فريق العملية في جميع عمليات التدقيق إلى توفير درجة مناسبة من 

ات ستنتاجلتحدي لإلدارة، والتعبير عن وجهات نظره بقوة، ومتابعة األمور وصوال  إلى اإلا
 المناسبة.

 
 يتحرى فريق العملية الموضوعية والنزاهة   1.1.2
يفرض مبدأ الموضوعية إلتزاما  على المدققين بعدم تقديم تنازالت تخص تقديرهم المهني أو  .4

 ۱المصالح أو التأثير غير المبرر على اآلخرين.التجاري بسبب التحيز أو تضارب 
 

تنشأ حاجة المدققين لتحري الموضوعية، تحديدا ، من حقيقة أن العديد من القضايا الهامة التي  .5
ينطوي عليها إعداد البيانات المالية تشتمل على إصدار األحكام والتقديرات. ويمكن قياس بعض 

 رجة معينة من اليقين، وينطوي العديد منها على التقديراتالبنود المشمولة في البيانات المالية بد
                                                           

ي(، خالقي الدولية للمحاسبين )قواعد السلوك األخالقالتابعة لمجلس معايير السلوك األي للمحاسبين المهنيين خالققواعد السلوك األ  ۱
 .120.1الفقرة 
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وبالتالي إصدار األحكام. وينبغي أن يتحرى المدققون الموضوعية عند تقييم أحكام اإلدارة للحد 

بشكل  من مخاطر شمول البيانات المالية على أخطاء جوهرية من خالل تحيز اإلدارة، سواء  
 مقصود أو غير مقصود.

 
شرط مسبق لجميع أولئك الذين يعملون لتحقيق المصلحة العامة. ومن الضروري أن  تعّد النزاهة .6

يعمل فريق العملية، وأن ُينظر إليه بأنه يعمل، بقدر من النزاهة، األمر الذي ال يتطلب الصدق 
مجموعة واسعة من الصفات ذات الصلة مثل العدال والصراحة  أيضا  فحسب، بل يتطلب 

 والشجاعة.
 
 يكون فريق العملية مستقل   1.1.3
ستقاللية مطلوبة لحماية أفراد فريق العملية أو مؤسسة التدقيق من المؤثرات التي قد تضر إلا .7

ي. من المهن والتشكيكباألحكام المهنية، ولمساعدتهم على العمل بنزاهة وممارسة الموضوعية 
ث معقول تدفع طرف ثال تجنب الحقائق والظروف التي تعتبر هامة للغاية بحيث أيضا  المطلوب 

 المهني لمؤسسة التدقيق أو أحد أفراد فريق التشكيكومطلع لالعتقاد بأن نزاهة أو موضوعية أو 
 العملية قد تأثرت بشكل سلبي.

 
 قد تشمل التهديدات على استقاللية المدقق ما يلي: .8

  الية امتالك مصلحة مالمصالح المالية القائمة بين المدقق والمنشأة الخاضعة للتدقيق. إذ أن
 في عميل تدقيق ما قد يخلق تهديدا للمصلحة الشخصية.

  العالقات التجارية بين المدقق والمنشأة الخاضعة للتدقيق. إذ أن وجود عالقة عمل وثيقة
بين مؤسسة التدقيق، أو أحد أفراد فريق العملية أو أحد أفراد العائلة المباشرين، وبين المنشأة 

 للمصلحة الشخصية أو تهديدات المضايقة. قد يخلق تهديدات 
  تقديم خدمات غير متعلقة بالتدقيق لعمالء التدقيق. إذ لطالما قدمت مؤسسات التدقيق

لعمالئها مجموعة من الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق والتي تنسجم مع مهاراتهم وخبراتهم.  
غالبا  دات على اإلستقاللية. و إال أن تقديم خدمات غير متعلقة بالتدقيق يمكن أن يخلق تهدي

 ما تكون التهديدات التي تنشأ هي تهديدات المراجعة الذاتية والمصلحة الشخصية والتأييد. 
  قد يعتقد الشركاء والموظفون أن أجورهم، بل واستمرار عملهم، لدى مؤسسة التدقيق تعتمد

ة آلف أو المصلحعلى االحتفاظ بعميل تدقيق معين، وهو ما يؤدي إلى خلق تهديدات الت
 الشخصية.

  الحاالت التي يكون فيها عضو سابق في فريق العملية، أو شريك في المؤسسة، كان قد
إنضم إلى المنشأة الخاضعة للتدقيق، مهّيأ لممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية 

صلحة لف والموالبيانات المالية. وغالبا  ما تكون التهديدات التي تنشأ هي تهديدات التآ
 الشخصية والمضايقة.
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أن ينشأ تهديد التآلف عبر استخدام نفس كبار الموظفين في عملية التدقيق على  أيضا  يمكن  .9
مدى فترة طويلة من الزمن. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي تراكم المعرفة المسبقة بالمنشأة 

مكن للمخاطر ومواجهته لها. وي وأعمالها إلى تعزيز جودة التدقيق حيث أنها تعزز تقييم المدقق
إلى تحقيق الكفاءة وتقديم أفضل التوصيات للتحسين في مجاالت معينة من  أيضا  أن تؤدي 

 العمليات التجارية للمنشأة.
 

ينبغي تحقيق التوازن بين المنافع المحتملة لجودة التدقيق وتهديدات استقاللية المدقق التي قد  .10
لكبار الموظفين بالمنشأة وأعمالها، والناتجة عن المشاركة في أعمال تنشأ عن المعرفة التفصيلية 

التدقيق على مدى عدد من السنوات. ولمواجهة هذا التهديد، تتطلب قواعد السلوك األخالقي 
للمحاسبين المهنيين تغيير )أو "تدوير"( شركاء التدقيق الرئيسيين في منشآت المصلحة العامة 

ص أخالقيات المهنة أو المتطلبات القانونية في بعض البلدان على بعد سبع سنوات؛ في حين تن
فترة تناوب أقصر. يعتقد البعض أنه باإلضافة إلى تناوب شركاء عملية التدقيق، ستتحسن صورة 
إستقاللية المدقق إذا تم تغيير مؤسسة التدقيق ذاتها بشكل دوري. في حين يعتقد آخرون أن 

مرجح أن يساعد المدققين في فهم أعمال المنشأة وأنظمتها الحفاظ على نفس المؤسسة من ال
كفاءة  عن الة لمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، فضال  ويؤدي إلى إستجابات فعّ 

 التدقيق.
 

إن بحث التهديدات واإلجراءات الوقائية عند تحديد االستقاللية لعمليات تدقيق القطاع العام ال  .11
مليات التدقيق في القطاع الخاص. إال أن بعض التهديدات المحتملة قد يقل أهمية عنه في ع

تختلف. على سبيل المثال، من غير المحتمل أن يكون للمدققين في القطاع العام مصالح مالية 
 مباشرة في المنشآت التي يدققونها. 

 
بة، وعادة  ل والضريغالبا ما ُينظر إلى المدقق باعتباره مستشار قّيم لدى المنشأة في مجال األعما .12

ما يكون هناك إتصاالت مباشرة متكررة مع اإلدارة العليا، وهو ما يؤدي إلى إطالع المدقق بشكل 
جيد على تطورات األعمال. وهذا يعطي المدقق معرفة جيدة بعملية إعداد التقارير المالية لدى 

 ستقاللية.لإل عتباره تهديدا  إب أيضا  العميل وصناعته، ولكن قد ُينظر إليه 
 
 يظهر فريق العملية الكفاءة المهنية والعناية الواجبة   1.1.4

 

 تشمل الكفاءة المهنية والعناية الواجبة جميع أفراد فريق العملية: .13
 تطوير المعرفة المهنية والمهارات والحفاظ عليها وفق مستوى مناسب؛ 
 التصرف بعناية ودقة وشمولية في الوقت المناسب؛ و 
  للمعايير الفنية والمهنية المعمول بها. وفقا  العمل بجد 
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 المهني التشكيكيتبنى فريق العملية أسلوب   1.1.5

 

المهني هو سلوك يتضمن تطبيق عقلية التشكيك في سياق الفهم المناسب للمنشأة وأعمالها  التشكيك .14
والبيئة التي تعمل فيها. ويتيح هذا الفهم للمدقق، إلى جانب المعرفة العامة باألعمال والخبرات، 

لة دتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمنشأة، وتقييم مدى كفاية ومالءمة أ
 ات مناسبة.إستنتاجالتدقيق، والتوصل إلى 

 
المهني هو جانب هام من جوانب أحكام المدقق المتعلقة بتخطيط التدقيق وتنفيذه وتقييم  التشكيك .15

نتائجه. وما لم يكن المدققين على إستعداد لتحدي توكيدات اإلدارة )بما في ذلك عندما تستخدم 
 ستنتاجإولن يكونوا قادرين على التوصل إلى  حتيالدع اإلاإلدارة خبير ما(، فإنهم لن يستطيعون ر 

إلطار  وفقا  معين، بقدر من الثقة، حول ما إذا يتم عرض البيانات المالية بصورة عادلة للمنشأة 
 إعداد التقارير المالية. 

 
 المهني جميع أفراد فريق العملية: التشكيكيشمل  .16

 ارة؛إمتالك عقلية تشكيك ورغبة لتحدي توكيدات اإلد 
 تقييم المعلومات واإليضاحات التي يتم الحصول عليها خالل عملهم بشكل ناقد؛ 
 السعي لفهم دوافع اإلدارة وراء الخطأ المحتمل في البيانات المالية؛ 
 إمتالك ذهن متفتح؛ 
 عتراض على األحكام الصادرة عن أفراد آخرين في فريق العملية؛ إلا 
  ،؛ وإلى نتيجة معينة واإلستمرار في متابعة األمور وصوال  التمتع بالثقة لتحدي اإلدارة 
  التنبه ألي أدلة تتعارض مع أدلة أخرى يتم الحصول عليها أو التشكيك في موثوقية المستندات

 والردود على االستفسارات. 
 
 على مستوى المؤسسة -القيم واألخالقيات والسلوكيات   1.2

 فيما يلي الخصائص الرئيسية:  .17

  ترتيبات للحوكمة تحدد "منهج اإلدارة العليا" المناسب، والتي تهدف إلى الحفاظ على توفر
 . استقاللية المؤسسة

  يتم تعزيز الصفات الشخصية الالزمة من خالل أنظمة التقييم والمكافأة التي تدعم جودة
 .التدقيق

 ة التدقيقال تشّكل اإلعتبارات المالية أساسا  إلتخاذ إجراءات وقرارات تضعف من جود. 
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  تؤكد المؤسسة على أهمية تزويد الشركاء والموظفين بفرص التطوير المهني المستمر وفرص
 الوصول إلى دعم فني عالي الجودة.

 .تعزز المؤسسة ثقافة التشاور بشأن القضايا الصعبة  
 .وجود أنظمة قوية التخاذ قرارات قبول العمالء واستمرارهم 

 
للحوكمة تحدد "منهج اإلدارة العليا" المناسب، والتي تهدف إلى الحفاظ على استقاللية توفر ترتيبات   1.2.1

 المؤسسة
 

من المهم أن يكون لدى مؤسسة التدقيق ترتيبات حوكمة داخلية قوية للحفاظ على طبيعة المصلحة  .18
ق، مثال ، يالعامة لوظيفة التدقيق وتجنب أن تؤثر المصالح التجارية للمؤسسة سلبا  على جودة التدق

من خالل تشجيع غير الئق لمجاالت الممارسة األخرى )مثل الضرائب وتمويل الشركات 
 واالستشارات( بما يضر بجودة التدقيق.

 
تقوم قيادة المؤسسة بدور حيوي في تعزيز ثقافة تؤكد على دور التدقيق في المصلحة العامة وأهمية  .19

األوضاع التي قد تضر بموضوعية المؤسسة أو جودة التدقيق في هذا الصدد، بما في ذلك تجنب 
إستقالليتها. كما أن اإلبالغ بشكل منتظم عن السلوكيات المتوقعة يهيأ بيئة مناسبة داخل مؤسسة 
التدقيق تشمل تشجيع االلتزام بالمبادئ التي تنص عليها متطلبات قواعد السلوك األخالقي التي 

 ُتطبق على المدققين.
 

الفرديين سيطرة مباشرة على ثقافة مؤسساتهم، أما في المؤسسات الصغيرة يكون للممارسين  .20
( يكون لعدد قليل من الشركاء تأثير مباشر جدا على عوامل المدخالت مثل SMPsوالمتوسطة )

ترتيبات الحوكمة واالستشارات وأنشطة المراقبة. وباإلعتماد على نهج اإلدارة العليا، قد يكون هذا 
 نقطة ضعف لبيئة المؤسسة الصغيرة.إما نقطة قوة أو 

 
 تعزيز الصفات الشخصية الالزمة من خالل أنظمة التقييم والمكافأة التي تدعم جودة التدقيق  يتم 1.2.2
 

 يمكن ألنظمة التقييم والمكافأة أن تدعم وتطور الخصائص والسلوكيات الشخصية المناسبة،  .21
المهنية والعناية الواجبة. وهذا يشمل تضمين هذه بما في ذلك النزاهة والموضوعية والكفاءة 

الخصائص في معايير إختيار التوظيف وعمليات التطور والمكافأة وبرامج التدريب، وذلك باستخدام 
 أطر الكفاءة المناسبة.

 
قد يكون من األفضل أن توضع أطر الكفاءة بالرجوع إلى مجاالت الكفاءة في معايير التعليم  .22

 شأنها تعزيز مواءمة األطر بين مؤسسات التدقيق. الدولية، التي من
 

تقّيم المؤسسة بشكل منتظم شركائها وموظفيها وفق الكفاءات التي ُوضعت لدعم جودة التدقيق.  .23
وخالل القيام بذلك، تضمن مؤسسات التدقيق بأن ال يتم معاقبة الشركاء والموظفين التخاذهم أي 
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ان هذا قد يعرض عالقة العميل للخطر. وُتستخدم موقف قوي بشأن مسائل التدقيق، حتى لو ك

ات التي يتم الوصول إليها لدعم قرارات التطور والمكافأة؛ فضال عن اإلجراءات األخرى ستنتاجاإل
 التي قد تتخذها المؤسسات عندما ال يحقق أداء الشركاء أو الموظفين المعايير المتوقعة.

 
 أساسا  إلتخاذ إجراءات وقرارات تضعف من جودة التدقيقال تشّكل اإلعتبارات المالية   1.2.3

 

إن االعتبارات المالية على مستوى المؤسسة )مثل الهدف المالي الذي تضعه المؤسسة لهامش  .24
الربح المطلوب تحقيقه في عمل التدقيق والرغبة باالستثمار في أنظمة التدريب والدعم المتعلقة 

( العالقة بين رسوم التدقيق والتكلفة األساسية للعمل المنجزبالتدقيق( وعلى مستوى العملية )مثل 
 ال ينبغي أن تحول دون إجراء تدقيق قوي يلبي المصلحة العامة. 

 
 أن يحدث ما يلي على حساب جودة التدقيق: أيضا  كما ال ينبغي  .25
  تدنية بشكل مالتأكيد على الفوز بعمليات التدقيق واالحتفاظ بعمالء التدقيق، خصوصا  مقابل رسوم

 غير واقعي.
 التأكيد على تسويق الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق للمنشآت التي تدققها المؤسسة؛ أو 
  خفض التكاليف )بما في ذلك عن طريق تقليل عدد الشركاء والموظفين( في ممارسة التدقيق )على

 سبيل المثال، خالل أوقات االنكماش االقتصادي(.
 
أهمية تزويد الشركاء والموظفين بفرص التطوير المهني المستمر وفرص  تؤكد المؤسسة على 1.2.4

 الوصول إلى دعم فني عالي الجودة
 

يتطلب التدقيق معرفة عدد كبير من المجاالت الفنية بما في ذلك إعداد التقارير المالية، ومعايير  .26
 ون لدى مؤسساتالتدقيق واألخالقيات، وقوانين وأنظمة الشركات والضريبة. ومن المهم أن يك

التدقيق ترتيبات للدعم الفني لمساعدة الشركاء والموظفين األفراد على مواكبة أحدث التطورات في 
 هذه المجاالت وتقديم المساعدة في المجاالت المعقدة.

 
تعزيز جودة التدقيق إذا تم تطوير بنية تحتية للمعلومات تساعد المؤسسة على دعم  أيضا  يمكن  .27

على سبيل المثال، عن طريق جمع قواعد البيانات المتعلقة باألعمال والصناعة(، أحكام التدقيق )
ومتابعة ومعالجة قضايا االستقاللية بشكل مناسب، والتخطيط لتناوب الشركاء في عمليات التدقيق 

 وإدارتها بشكل فعال. 
 

ؤسسات وبالنسبة للميمكن أن يتفاوت حجم مؤسسات التدقيق والدعم الفني المتاح إلى حد كبير.  .28
الصغيرة التي تضم عدد قليل من الموظفين وقاعدة عمالء تتميز بعمليات محدودة التعقيد نسبيا، 
من الممكن وضع سياسات وإجراءات واضحة نسبيا لرقابة الجودة. ومع ذلك، يمكن أن تواجه 

رجيين لتقديم االمؤسسات الصغيرة تحديات فيما يتعلق باالستشارات وربما قد توظف مستشارين خ
 الخبرة الفنية أو االعتماد على خدمات الدعم الفني التي تقدمها المنظمات المحاسبية المهنية المحلية.
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 تعزز المؤسسة ثقافة التشاور بشأن القضايا الصعبة  1.2.5
 

تعتبر ثقافة التشاور مهمة لجميع مؤسسات التدقيق، بما في ذلك الممارسين الفرديين. إذ غالبا ما  .29
تطلب التدقيق إتخاذ قرارات وأحكام صعبة. يناقش الموظفون هذه القضايا داخل فريق العملية ومع ي

شريك عملية التدقيق. بينما يناقش شركاء عملية التدقيق القرارات واألحكام الصعبة مع شركاء 
ة بشكل يآخرين أو مع مختصين فنيين ويولون اهتماما كافيا للمشورة المقدمة. ولكي تسير هذه العمل

فعال، من المهم أن يكون هناك ثقافة للتشاور وأن يكون لدى المعنيين وقت كافي متاح للتعامل 
 بشكل صحيح مع القضايا الناشئة. 

 
حيث تكون الموارد الداخلية محدودة، قد تتاح الموارد الفنية الخارجية من خالل منظماتها المحاسبية  .30

المؤسسات األخرى أو من خالل منظمات أخرى يتم االستعانة المهنية، أو من خالل عالقاتها مع 
 بها بشكل مناسب.

 
 وجود أنظمة قوية التخاذ قرارات قبول العمالء واستمرارهم 1.2.6

 

قبل قبول عملية التدقيق، وسنويا بعد ذلك، من المهم أن تنظر مؤسسات التدقيق فيما إذا كانت  .31
القدرات والموارد الالزمة للقيام بذلك. وهذا يشمل ما إذا كانت تتمتع بالكفاءة ألداء العملية وتمتلك 

 المؤسسة يمكن أن تلتزم بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة.
 

ثقة في على درجة من ال أيضا  المهني، ينطوي التدقيق  التشكيكبينما يحتاج المدققون لتطبيق  .32
اإلدارة. إذ أن اإلدارة التي تفتقر إلى النزاهة، بحكم تعريفها، ال يمكن الوثوق بها. لذلك تقّيم األنظمة 
الجيدة لقبول العمالء واستمرارهم ما إذا كانت هناك معلومات تشير إلى أن إدارة العميل تفتقر إلى 

راء تدقيق عالي الجودة. وبالتالي فإنه من المهم النزاهة إلى الحد الذي يصبح معه من الصعب إج
وجود نظام صارم لقبول العمالء واستمرارهم بغية مساعدة مؤسسة التدقيق على تجنب العمليات 

 أو التصرفات غير القانونية، وبالتالي الحفاظ على سمعة حتيالالتي تنطوي على فرصة عالية لإل
 توفير عمليات تدقيق عالية الجودة. 

 
 على المستوى الوطني -القيم واألخالقيات والسلوكيات  1.3

 

 فيما يلي الخصائص الرئيسية: .33
  يتم إصدار متطلبات أخالقيات المهنة التي توضح المبادئ األخالقية األساسية والمتطلبات

 المحددة التي ُتطبق.
  ي وسعهم فتبذل الهيئات التنظيمية وواضعو المعايير الوطنية ومنظمات المحاسبة المهنية ما

 لضمان فهم المبادئ األخالقية وتطبيق المتطلبات بإستمرار.
 .تتم مشاركة المعلومات ذات الصلة بقرارات قبول العمالء بين مؤسسات التدقيق 
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يتم إصدار متطلبات أخالقيات المهنة التي توضح المبادئ األخالقية األساسية والمتطلبات   1.3.1

 المحددة التي تُطبق
 

متطلبات أخالقيات المهنة بموجب القوانين أو األنظمة أو قد يتم التكليف بها من قبل قد ُتفرض  .34
منظمات المحاسبة المهنية. ويطلب اإلتحاد الدولي للمحاسبين من الهيئات األعضاء إتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتبني وتطبيق قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين في إختصاصاتهم، 

في تطبيقها اعتمادا على مسؤوليات الهيئات األعضاء في البيئات الوطنية. في بعض  والمساعدة
البلدان، يتم دعم قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين بمتطلبات وطنية إضافية، وقد تختار 

 مؤسسات التدقيق وهيئات تدقيق القطاع العام فرض متطلبات أعلى على شركائها وموظفيها.
 

لمتطلبات أخالقيات المهنة أن تعالج جميع الحاالت الممكنة. لذلك، يحاول المدققون فهم ال يمكن  .35
المتطلبات والمبادئ األساسية التي تقوم عليها بهدف فهم كيفية تطبيقها على أرض الواقع. ويمكن 
تطوير فهم كيفية تطبيق المبادئ من خالل االتصاالت الداخلية ضمن مؤسسة التدقيق، ومن خالل 

لتوجيه أو التدريب خالل العمل، ومن خالل مالحظة الموظفين لغيرهم من الموظفين األكثر خبرة ا
 خالل أدائهم ألعمالهم.

 
تنص قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين على المبادئ األساسية التالية للسلوك األخالقي  .36

 ، وتقتضي من المدققين االمتثال لهذه المبادئ:2المهني

 الصدق والوضوح في جميع العالقات المهنية والتجارية. وتشير النزاهة كذلك إلى  -ةالنزاه
 3التعامل العادل والمصداقية.

 عدم السماح بالتحيز أو تضارب المصالح أو التأثير غير المبرر لآلخرين  -الموضوعية
 لتجاوز األحكام المهنية أو التجارية.

 الحفاظ على المعرفة المهنية والمهارات عند المستوى  -الكفاءة المهنية والعناية الواجبة
المطلوب لضمان أن العميل أو رب العمل يتلقى الخدمات المهنية المختصة بناء على 

لفنية والمهنية للمعايير ا وفقا  التطورات الحالية في الممارسة والتشريعات والتقنيات ويعمل بجد 
 بها. المعمول

 احترام سرية المعلومات المكتسبة نتيجة العالقات المهنية والتجارية، وبالتالي عدم  -السرية
اإلفصاح عن أي من هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة دون سلطة مناسبة ومحددة، ما لم 
يكن هناك حق أو واجب قانوني أو مهني لإلفصاح عنها، وعدم إستخدام المعلومات لتحقيق 

 صية للمحاسب المهني أو أطراف ثالثة.مكاسب شخ
                                                           

  .100.5ي للمحاسبين المهنيين، الفقرة خالققواعد السلوك األ 2
 .110.1المهنيين، الفقرة ي للمحاسبين خالققواعد السلوك األ 3
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 اإلمتثال للقوانين واألنظمة ذات الصلة وتجنب أي عمل يسيء للمهنة. -السلوك المهني 
 

باإلضافة إلى ذلك، تتضمن قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين متطلبات إضافية  .37
 ، بما في ذلك:إلستقاللية المدقق كما تصف المنهج الذي ينبغي أن يتبناه المدققون 

  تحديد تهديدات االستقاللية؛ 
 تقييم أهمية التهديدات المحددة؛ و 
  تطبيق اإلجراءات الوقائية، عند الضرورة، للقضاء على التهديدات أو تقليصها إلى مستوى

 مقبول.
 

تنص قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين أنه عندما يحدد المدققون عدم وجود إجراءات  .38
مناسبة أو عدم إمكانية تطبيقها للقضاء على التهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول، فإنه  وقائية

يجب على المحاسب المهني إزالة الظرف أو العالقة التي كانت سببا في خلق التهديدات أو رفض 
أن ب . في بعض الحاالت، تقّر قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين4أو إنهاء عملية التدقيق

التهديد الناشئ كبير جدا بحيث ال يمكن ألي إجراءات وقائية أن تقلصه إلى مستوى مقبول، وتبعا 
 لذلك يحظر على المدقق إجراء التدقيق.

 
تبذل الهيئات التنظيمية وواضعو المعايير الوطنية ومنظمات المحاسبة المهنية ما في وسعهم  1.3.2

  لمتطلبات بإستمرارلضمان فهم المبادئ األخالقية وتطبيق ا
 

يتم تسهيل التطبيق المتسق لمتطلبات أخالقيات المهنة، والمبادئ التي تقوم عليها، عن طريق  .39
أنشطة اإلرشاد والتدريب والدعم التي تقدمها الجهات التنظيمية وواضعي المعايير الوطنية ومنظمات 

إرشادية مثل اإلجابات على األسئلة المحاسبة المهنية وغيرها. ويمكن أن يشمل هذا إصدار مواد 
 الشائعة وتنظيم عروض تقديمية وورش عمل.

 
 تتم مشاركة المعلومات ذات الصلة بقرارات قبول العمالء بين مؤسسات التدقيق  1.3.3

 

تتخذ مؤسسات التدقيق المختلفة قرارات معينة حول ما إذا كانت ستقبل عميل جديد أو ستستمر مع  .40
وقد تختار المؤسسات عدم االستمرار مع عميل التدقيق إذا كان لديها مخاوف عميل تدقيق حالي. 

معينة حول ممارسات إعداد التقارير المالية أو نزاهة اإلدارة. في مثل هذه الحاالت، من المهم 
لمؤسسات التدقيق األخرى التي تتتم دعوتها إلى المشاركة في مناقصات التدقيق أن تكون مطلعة 

 ومات.على هذه المعل
 

  

                                                           
. ال تكون هيئات تدقيق القطاع العام عادة  قادرة على االستقالة من عمليات 290.7ي للمحاسبين المهنيين، الفقرة خالققواعد السلوك األ  4

 التدقيق.
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 على مستوى العملية  -المعرفة والمهارات والخبرات والوقت  1.4

 

 فيما يلي الخصائص الرئيسية: .41
 .يتمتع الشركاء والموظفون بالكفاءات الالزمة 
 .يفهم الشركاء والموظفون أعمال المنشأة  
  .يصدر الشركاء والموظفون أحكاما  معقولة  
  تقييم المخاطر وتخطيط العمل المنجز ومراجعته يعمل شريك عملية التدقيق بشكل نشط في

 واإلشراف عليه.
  يتمتع الموظفون الذين ينفذون أعمال التدقيق التفصيلية "في الموقع" "بخبرة كافية، ويتم توجيه

 .عملهم واإلشراف عليه ومراجعته بشكل مناسب، وهناك درجة معقولة من استمرارية الموظفين
  الوقت الكافي إلجراء التدقيق بطريقة فعالة.يكون لدى الشركاء والموظفون 
  يمكن الوصول إلى شريك عملية التدقيق واألفراد اآلخرين ذوي الخبرة في فريق العملية من

 قبل اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة.
 
 يتمتع الشركاء والموظفون بالكفاءات الالزمة  1.4.1

ك عملية بنفس المستوى من المعرفة والخبرات، يكون شريبينما ال ُيتوقع أن يتمتع كافة أفراد الفريق  .42
التدقيق مسؤوال  عن ضمان تمتع الفريق بشكل جماعي بالكفاءات المناسبة، وتكليف المتخصصين 
الخارجيين أو الخبراء حسبما هو مطلوب لتلبية احتياجات ظروف العملية. على سبيل المثال، قد 

 ق بمسائل معينة كالتالي:تكون هناك حاجة إلى الخبرات فيما يتعل
  تقييم األدوات المالية المعقدة، واألراض والمباني واألصول غير الملموسة واألصول المستملكة

وااللتزامات المتكبدة في عمليات إندماج األعمال واألصول التي ربما تكون قد إنخفضت 
 قيمتها.

  منافع الموظفين.الحساب االكتواري لاللتزامات المرتبطة بعقود التأمين أو خطط 
 .تقدير احتياطيات النفط والغاز 
 .تقييم االلتزامات البيئية، وتكاليف تنظيف الموقع 
 .تفسير العقود والقوانين واألنظمة 
 .تحليل قضايا االمتثال الضريبي المعقدة أو غير العادية 
 جيا و أنظمة المعلومات في المنشأة، خصوصا  إذا اُعتبرت المنشأة أنها معتمدة على تكنول

 المعلومات.
 

يمكن الحصول على الخبرات سواء من داخل مؤسسة التدقيق أو من مصادر خارجية. وفي حال  .43
شارك المتخصصين أو الخبراء في عملية التدقيق، فإنه من المهم كما هو الحال مع األفراد اآلخرين 

  في فريق العملية بأن يتم توجيه عملهم واإلشراف عليه ومراجعته بشكل مناسب.
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يبدأ التطوير المناسب للمعرفة والمهارات المهنية بالتطوير المهني المبدئي للمحاسب المهني  .44
يتخصص المحاسب المهني أكثر ألداء دور المدقق من خالل التطوير المهني المستمر  ثم5الطموح. 

دى الحياة موخبرة عمل التدقيق اإلضافية. يعتبر التطوير المهني المستمر للكفاءة المهنية والتعلم 
 .6أمر أساسي ومهم إذا ما أراد المدققون االستمرار في تلبية توقعات عمالئهم والجمهور

 
 يفهم الشركاء والموظفون أعمال المنشأة  1.4.2

وأعمالها والصناعة التي تعمل فيها أمر أساسي للمدقق القادر على تقييم  يعتبر الفهم السليم للمنشأة .45
مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية لتركيز إجراءات التدقيق بشكل مناسب وتقييم النتائج 

ق المهني والقدرة على إصدار أحكام تدقي التشكيكلممارسة  أيضا  المتمخضة عنه. كما أنه ضروري 
 مناسبة.

 
مكن أن تكون المعرفة بالصناعة، بما في ذلك فهم األنظمة ذات الصلة والقضايا المحاسبية، أمرا  ي .46

هاما  بشكل خاص للعمالء في صناعة الخدمات المالية، على سبيل المثال. ومع ذلك، فمن المهم 
 أن ال تكون مجاالت المعرفة محدودة جدا بحيث تمنع المدقق من بحث القضايا األوسع نطاقا.

وبإمكان المدققين إكتساب معرفة األعمال العامة من خالل القيام بأعمال غير متعلقة بالتدقيق ومن 
خالل التعامل مع مختلف العمالء في صناعات مختلفة. وهذا يتيح لهم االبتعاد عن تفاصيل أعمال 

 بة.المنشأة والتفكير مليا في المعرفة الواسعة لقضايا األعمال والمخاطر وأنظمة الرقا
 

غالبا ما تجرى عمليات تدقيق المنشآت الصغيرة في الموقع من قبل موظفين ذوي خبرة كانوا قد  .47
عملوا مع المنشأة لعدد من السنوات. وبينما يتمتع هؤالء الموظفين عادة بمعرفة جيدة بأعمال 

 المهني. التشكيكالمنشأة، قد يكون هناك تهديدات لموضوعيتهم ومنهجهم في 
 

  

                                                           
 -التطوير المهني المبدئي" 3الدولي " ومعيار التعليم الكفاءة الفنية -التطوير المهني المبدئي" 2ينص كل من معيار التعليم الدولي   5

يات والسلوكيات المهنية" على مجاالت الكفاءة خالقالقيم واأل -"التطوير المهني المبدئي 4" ومعيار التعليم الدولي المهارات المهنية
العملية المسؤولين عن التطور المهني لشركاء " 8ومخرجات التعلم للمحاسب المهني الطموح. في حين ينص معيار التعليم الدولي 

 " على مجاالت الكفاءة ومخرجات التعلم لشريك العملية.عمليات تدقيق البيانات المالية
 

. ومن المرجح أن يقّر حاجة المدقق 8على تنقيح معيار التعليم الدولي  (IAESB) الدولية المحاسبي يعمل مجلس معايير التعليم  6
د مخرجات التعلم أوال ومن ثم وجوب استمرار التطوير المهني في مجاالت الكفاءة المطلوبة للتحسين المستمر للكفاءة من خالل تحدي

 من شركاء العملية المسؤولين عن عمليات تدقيق البيانات المالية.
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 يصدر الشركاء والموظفون أحكاماً معقولة  1.4.3
 

عقولة المهني إلصدار أحكام مهنية م التشكيكيستخدم المدققون خبراتهم وقيم النزاهة والموضوعية  .48
 تدعمها حقائق وظروف العملية.

 
 قد ينطوي إصدار األحكام المعقولة على قيام الشركاء والموظفين بما يلي: .49

 تحديد الموضوع؛ 
  األعمال والمحاسبة المالية وإعداد التقارير وتكنولوجيا المعلومات؛تطبيق معرفة 
 البحث في الموضوع ودراسة وجهات النظر المختلفة؛ 
 تقييم البدائل في ضوء الحقائق والظروف ذات الصلة؛ 
  ما إذا توجد معين و  إستنتاجاألخذ بعين اإلعتبار ما إذا تم إتباع عملية مناسبة في التوصل إلى

 ؛ ستنتاجق كافية ومالئمة لدعم ذلك اإلأدلة تدقي
 اإلستشارات، حسبما يكون مناسبًا؛ و 
 وأسسه المنطقية. ستنتاجتوثيق اإل 

 
يعمل شريك عملية التدقيق بشكل نشط في تقييم المخاطر وتخطيط العمل المنجز ومراجعته  1.4.4

  واإلشراف عليه
 

التي يقومون بها، فإنه من المهم أن حيث يكون شركاء العملية مسؤولون عن عمليات التدقيق  .50
يشاركوا مباشرة في التخطيط لعملية التدقيق وتقييم األدلة التي يتم الحصول عليها والتوصل إلى 

 ات النهائية.ستنتاجاإل
 

وحيث يتم إيكال الكثير من أعمال التدقيق التفصيلية لموظفين أقل خبرة، يسمح الوصول إلى شركاء  .51
 المدخالت في الوقت المناسب مع التقدم في مراحل التدقيق.عملية التدقيق بتقديم 

 
يعتقد البعض بأن اإلفصاح عن اسم شريك العملية في تقرير المدقق يجب أن يكون مطلوبا من  .52

جميع المنشآت، حيث يضمن ذلك لشريك العملية حس أكبر بالمساءلة الشخصية، فهو المسؤول 
ألمر مطلوب فعاًل في العديد من اإلختصاصات، والذي في النهاية عن سير عملية التدقيق. وهذا ا

يكون عادًة عن طريق إشتراط التوقيع الشخصي. ويعتقد آخرون أن هذا الشرط لن يكون له أي 
تأثير على حس المساءلة لدى شريك العملية. تشمل الصعوبات المحتملة لمثل هذا الشرط تقليصًا 

ة المسؤولية القانونية لشريك العملية في بعض ملموسًا في مسؤولية المؤسسة وإمكانية زياد
 اإلختصاصات.
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يتمتع الموظفون الذين ينفذون أعمال التدقيق التفصيلية "في الموقع" "بخبرة كافية، ويتم توجيه   1.4.5
  عملهم واإلشراف عليه ومراجعته بشكل مناسب، وهناك درجة معقولة من استمرارية الموظفين

 

را ما وكثي-التدقيق، خاصة  مؤسسات التدقيق الكبيرة، هرمية الشكل،  إن العديد من مؤسسات .53
وتعكس تشكيلة العديد من فرق العملية في العمليات المختلفة هذا  –توصف بـ"الهيكل الهرمي"

الهيكل. ونتيجة لذلك، من المرجح إجراء الكثير من أعمال التدقيق التفصيلية "في الموقع" من قبل 
قرون إلى الخبرة نسبيا ، والذين ال يزال الكثير منهم يستكملون مؤهالتهم الموظفين الذين يفت

 المحاسبية. ومع ذلك، فالخبرة مطلوبة عموما  للموظفين إلصدار أحكام مهنية معقولة.
 

 باإلضافة إلى ذلك، فإن وجود نفس الموظفين في عملية التدقيق، عاما  بعد آخر، من المحتمل  .54
المنشأة وأنظمتها وغالبا ما ُينظر إلى هذا األمر بإيجابية من قبل اإلدارة  أن يساعدهم في فهم أعمال

وأولئك المكلفين بالحوكمة. ويعتقد البعض بأن هذا من المرجح أن يؤدي إلى إستجابة فعالة لمخاطر 
األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، فضال عن كفاءة التدقيق. ومع ذلك، فقد تؤدي المشاركة 

 ونشوء تهديدات استقاللية المدقق. التشكيك المهنيطويلة إلى نقص  لفترات
 

يجب أن تحافظ هيئات تدقيق القطاع العام، في كثير من البلدان، على مقدار ما قد تنفقه على  .55
اتب أنظمة تؤثر على تعيين الموظفين والرو  أيضا  موارد الموظفين ضمن حدود ثابتة. قد يكون هناك 

التي يمكن دفعها. وهذا يمكن أن يعني أن بعض هيئات التدقيق قد تجد أنه من الصعب توظيف 
 أعداد كافية من الموظفين ذوي الكفاءة العالية والحفاظ عليهم لتحقيق جودة التدقيق بإستمرار.

 
 ي إلجراء التدقيق بطريقة فعالةيكون لدى الشركاء والموظفون الوقت الكاف  1.4.6

 

يضطلع الشركاء والموظفون في كثير من األحيان بمسؤوليات أخرى غير تدقيق منشأة واحدة،  .56
ويمكن إجراء عمليات التدقيق وفق جداول زمنية صعبة. ويعّد التخطيط مهم، سواء على مستوى 

كافية  كافية لجمع أدلة تدقيقالتدقيق الفردي أو على مستوى مؤسسة التدقيق، لضمان توفر موارد 
 ومالئمة والتفاعل بشكل مناسب مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة.

 
عادة  ما تكون مؤسسات التدقيق هي منشآت ربحية وتتأثر ربحية مؤسسة التدقيق بالعالقة بين رسوم  .57

تدقيق ء عملية الالتدقيق المفروضة وتكلفة جمع أدلة تدقيق كافية ومالئمة. وعادة  ما يكون شركا
مسؤولون داخل مؤسسات التدقيق الخاصة بهم عن العائد المالي على عمليات التدقيق التي يقومون 
بها، فإذا كانت رسوم التدقيق محددة من قبل اإلدارة، فقد يفرض هذا األمر ضغطا  على فريق 

تمل أن يهدد بدوره يح العملية لتغيير طبيعة وتوقيت إجراءات التدقيق أو تقليل اإلختبارات. وهذا
 .7جودة التدقيق

                                                           
ين( هذا ي للمحاسبين المهنيخالقمن قواعد السلوك األ 240.2يات المهنة )على سبيل المثال، الفقرة أخالقغالبا ما تصف متطلبات   7

 التهديد وتتطلب تقييمه، ويتم تطبيق اإلجراءات الوقائية، حسبما يكون مناسبا . 
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يمكن الوصول إلى شريك عملية التدقيق واألفراد اآلخرين ذوي الخبرة في فريق العملية من قبل  1.4.7

  اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة
 

من المهم إتاحة فرصة الوصول إلى شريك عملية التدقيق لكبار أعضاء اإلدارة وأولئك المكلفين  .58
بالحوكمة. إذ يسمح اإلتصال المنتظم لشريك عملية التدقيق باإلطالع جيدا  على التطورات في 

 أعمال المنشأة وإثارة القضايا المتعلقة بالتدقيق في الوقت المناسب.
 
 على مستوى المؤسسة  - المعرفة والمهارات والخبرات والوقت 1.5

 

 الخصائص الرئيسية: يليفيما  .59
  والموظفين الوقت الكافي للتعامل مع القضايا الصعبة عند ظهورهايكون لدى الشركاء. 
 .يتم هيكلة فريق العملية بشكل سليم  
  يقدم الشركاء وغيرهم من كبار الموظفين تقييمات للموظفين األقل خبرة في الوقت المناسب

 ويزودوهم بالتدريب المناسب أو التدريب "خالل العمل".
 التدقيق والموظفين فيما يخص مواضيع التدقيق والمحاسبة،  يتم تقديم تدريب كافي لشركاء

 وحيث يكون مناسبا ، فيما يخص قضايا الصناعة المتخصصة.
 
 يكون لدى الشركاء والموظفين الوقت الكافي للتعامل مع القضايا الصعبة عند ظهورها  1.5.1

 

داد جداول زمنية مماثلة إلعيعمل الشركاء وكبار الموظفين عادة  على عدد من عمليات التدقيق وفق  .60
التقارير. وقد يؤدي هذا إلى فترات مركزة من النشاط. وغالبا  ما يقوم الشركاء وكبار الموظفين بأداء 
خدمات غير متعلقة بالتدقيق للعمالء أو تنفيذ أنشطة أخرى داخل مؤسسة التدقيق. ومن المهم أن 

ؤوليات. بات الزمنية الممكنة عند توزيع المستتوقع المؤسسات وأن تدير، بأفضل ما تستطيع، التضار 
كما تتابع إدارة أي مؤسسة بشكل نشط مستويات العمل للحد من مخاطرة فرض عبء غير مقبول 

 على مختلف الشركاء أو الموظفين.
 
 يتم هيكلة فريق العملية بشكل سليم  1.5.2

شركاء أن مخاطرة تخصيص ال يأخذ تخصيص الموارد البشرية بعين االعتبار المخاطر المختلفة. إذ .61
والموظفين األكثر كفاءة لكبار وأهم عمالء المؤسسة هي مخاطرة قائمة، ونتيجة لذلك، لن يكون 
هؤالء الموظفون متاحون لتدقيق عمالء آخرين حيث تكون مخاطر إحتواء البيانات المالية على 

 أخطاء جوهرية هي مخاطر كبيرة.
 

ي تسهيل امتالك فرق العملية للخبرات والوقت الالزم إلجراء ويسهم التخصيص المناسب للموارد ف .62
عمليات تدقيق محددة. وهذا يشمل تخصيص الشركاء وكبار الموظفين الذين يتمتعون بالمعرفة 
المناسبة للصناعة التي يعمل فيها العميل وإطاره المتبع في إعداد التقارير المالية، ولديهم الوقت 

 مليات تدقيق عالية الجودة.الكافي ليتمكنوا من أداء ع
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 يشمل تخصيص الموارد قيام المؤسسة بجمع معلومات حول ما يلي: .63
 المعرفة والمهارات والخبرات؛ 
 اإللتزامات الزمنية المقدرة؛ و 
 لتسهيل االمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي، على سبيل المثال، فيما يتعلق  - فترات الخدمة

 بتناوب شركاء التدقيق.
 

رسميا  التكليف بعمليات تدقيق المنشآت الصغيرة في بعض البلدان. وهذا قد يعني أنه في ال يتم  .64
هذه البلدان سيكون من الصعب بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضم فقط عدد قليل 
من عمالء التدقيق االحتفاظ بالشركاء والموظفين الذين يتمتعون بمعرفة وخبرات التدقيق ذات 

 الصلة.
 
يقدم الشركاء وغيرهم من كبار الموظفين تقييمات للموظفين األقل خبرة في الوقت المناسب  1.5.3

 "ويزودوهم بالتدريب المناسب أو التدريب "خالل العمل
 

تعتبر عملية تقييم مؤسسة التدقيق جانب مهم من جوانب تطوير قدرات الفرد. ورغم أنه من الصعب  .65
من المرجح أن يتم تحسينها إذا تم تناولها بشكل خاص في عمليات قياس جودة التدقيق، إال أنه 

التقييم لكل من الشركاء والموظفين. ويمكن استخدام هذا األمر لتعزيز ممارسة أحكام التدقيق الجيدة، 
 بما في ذلك التشاور بشأن القضايا الصعبة.

 
وجيه والتدريب لدورية وتوفير التيمكن التمييز على نحو مفيد بين تزويد الموظفين بتقييمات األداء ا .66

خالل العمل. وفي حين يمكن استخدام التقييمات للمساعدة في تحديد مهارة أو كفاءة مهمة بحاجة 
إلى تحسين، يمكن استخدام التوجيه أو التدريب خالل العمل لمساعدة الفرد على تطوير تلك المهارة 

ب خالل العمل ذو أهمية خاصة فيما يتعلق أو الكفاءة. من المحتمل أن يكون التوجيه أو التدري
والمثابرة،  نيالتشكيك المهبتطوير الخصائص الشخصية الرئيسية مثل النزاهة والموضوعية والدقة و 

 وكذلك فيما يتعلق بمساعدة الموظفين األقل خبرة للتعامل مع مجاالت التدقيق غير المألوفة.
 

هناك مهارات إضافية وامتالك المعرفة والخبرات، و تتطلب القدرة على التدريب بشكل فعال التمتع ب .67
عدد محدود من األشخاص في مؤسسات التدقيق تتمتع بالكفاءات المناسبة. وهؤالء األشخاص قد 
يكون وقتهم مضغوط بمطالب أخرى. ومن المهم أن تقدم المؤسسات حوافز لموظفيها األكثر الخبرة 

هم لتطوير الموظفين بشكل فعال، وكجزء من عملية لتخصيص الوقت الالزم للقيام بهذا الدور الم
 التقييم، تقييمهم بخصوص ما إذا تم تحقيق ذلك. 

 
يتم تقديم تدريب كافي لشركاء التدقيق والموظفين فيما يخص مواضيع التدقيق والمحاسبة، وحيث  1.5.4

 يكون مناسبا ، فيما يخص قضايا الصناعة المتخصصة
 

 تسعى المهنة لتزويد المدققين بالكفاءة الالزمة من خالل التطوير المهني المبدئي، الذي يشمل  .68
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التدريب على المهارات الفنية والمهنية والقيم واألخالقيات والسلوكيات والخبرات العملية، ومتطلبات 

 التطوير المهني المستمر.
 

دقيق للتدقيق وفي متطلبات منهجيات التتوفر المؤسسات بشكل عام التدريب في الجوانب الفنية  .69
الخاصة بها. كما توفر المؤسسات الخبرة العملية األساسية عن طريق دمج متدربين في فرق العملية 

. ويعّد دمج التعلم حول الجوانب الفنية للتدقيق مع اكتساب الخبرة 8الذين ينفذون أعمال التدقيق
فقط من العملية التي يطور المدققون من خاللها  العملية أمر مهم ألن التدريب الرسمي هو جزء

 المهارات والخبرات.
 

يكون لدى منظمات المحاسبة المهنية التي هي أعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبين متطلبات  .70
معينة تتعلق بالتطوير المهني المستمر وتهدف برامج التطوير التي تستخدمها المؤسسات لبناء 

البا ما تعالج هذه البرامج مجموعة واسعة من المجاالت ذات الصلة بأعمال كفاءة مهنيي التدقيق. وغ
المؤسسة ككل، مثل إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات ومهارات االتصال. ومن المهم أن تكرس 
المؤسسات الوقت الكافي والموارد الالزمة للتدريب على مسائل التدقيق والمحاسبة، بما في ذلك 

اسبا ، قضايا الصناعة المتخصصة وذلك لتوفير المهارات الفنية الالزمة لدعم جودة حسبما يكون من
 التدقيق.

 
 على المستوى الوطني – المعرفة والمهارات والخبرات والوقت 1.6
 

 فيما يلي الخصائص الرئيسية: .71
 .وجود ترتيبات قوية لترخيص مؤسسات التدقيق/المدققين األفراد 
  بشكل واضح وتوفير موارد كافية للتدريب على نحو فعال.تحديد متطلبات التعليم 
  وجود ترتيبات إلطالع المدققين على القضايا الراهنة وتوفير التدريب لهم على متطلبات

 المحاسبة أو التدقيق أو المتطلبات التنظيمية الجديدة.
  اظ عليهم.والحفتكون مهنة التدقيق مهيئة بشكل جيد الجتذاب األفراد ذوي الصفات المناسبة 

 
 وجود ترتيبات قوية لترخيص مؤسسات التدقيق/المدققين األفراد 1.6.1

 

التدقيق هو من أنشطة المصلحة العامة التي ينبغي تنفيذها من قبل األفراد المؤهلين بشكل مناسب  .72
والذين يعملون في بيئة مناسبة. ولتحقيق ذلك، يكون هناك عادة  ترتيبات وطنية لترخيص مؤسسات 
التدقيق أو المدققين الفرديين ألداء عمليات التدقيق. وغالبا ما يتم االحتفاظ بسجل المؤسسات 
واألفراد المعتمدين من قبل السلطة المختصة. تتمتع السلطات في كثير من األحيان بصالحيات 

 إلغاء الترخيص في ظروف محددة.
 

                                                           
 ، على متطلبات الخبرة العملية لمهنيي التدقيق.59و 54، في الفقرتين 8معيار التعليم الدولي ينص   8
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 ية للتدريب على نحو فعالتحديد متطلبات التعليم بشكل واضح وتوفير موارد كاف 1.6.2
 

تشمل معايير الحصول على ترخيص عادة  متطلبات تعليمية لكل من التطوير المهني المبدئي  .73
والتطوير المهني المستمر. ويتم تسهيل جودة التدقيق إذا تم تحديد المتطلبات التعليمية بشكل واضح 

 وتم تطبيق موارد كافية لضمان فعالية التدريب.
 

تشّكل المهارات المهنية الموصوفة في معايير التعليم الدولية األساس للكفاءات الالزمة لدعم جودة  .74
التدقيق. ويتم تطوير هذه الكفاءات من خالل الجمع بين التدريب النظري والخبرة العملية والتدريب 

د الدولي تحاداخل مؤسسات التدقيق. إن معايير التعليم الدولية مكتوبة للهيئات العضو في اال
للمحاسبين )التي قد تكون مسؤولة عن التدريب النظري(، ولكنها ال ُتطبق مباشرة  على مؤسسات 
التدقيق )التي توفر الخبرة العملية والتدريب(. إن استخدام المؤسسات التدريبية ومؤسسات التدقيق 

 إلطار الكفاءة نفسه قد يساعد في ضمان جودة التدقيق. 
 
تيبات إلطالع المدققين على القضايا الراهنة وتوفير التدريب لهم على متطلبات المحاسبة وجود تر   1.6.3

 أو التدقيق أو المتطلبات التنظيمية الجديدة 
 

باإلضافة إلى التدريب المتعلق بالتطوير المهني المبدئي للمدقق، تعد الترتيبات المناسبة للتطوير  .75
لمساهمة في ضمان جودة التدقيق. وينبغي توفير المهني المستمر في أي بلد عامل مهم في ا

التطوير المهني المستمر من أجل إستمرار المدققين األكثر خبرة في تطوير مهاراتهم ومعارفهم 
 المتعلقة بالتدقيق، ومواصلة إطالعهم على التغييرات في المتطلبات المحاسبية والتنظيمية.

 
عندما تكون هناك تغييرات كبيرة في المتطلبات إن التطوير المهني المستمر مهم بشكل خاص  .76

المتعلقة بالتقارير المالية والتدقيق. إذ يتيح هذا فرصة الطالع المدققين على المتطلبات الفنية 
الجديدة، وبيان أهداف تلك التغييرات، والمساعدة في خلق الفهم الالزم لتطبيق المتطلبات الجديدة 

 بتكلفة متدنية.
 
 تكون مهنة التدقيق مهيئة بشكل جيد الجتذاب األفراد ذوي الصفات المناسبة والحفاظ عليهم   1.6.4
 

تعتبر كفاءات شركاء التدقيق والموظفين عامل أساسي وهام في جودة التدقيق. وبينما يعّد التدريب  .77
تذاب جمهم، إال أن بعض الصفات المطلوبة تكمن، إلى حد ما، في األفراد. لذلك فإنه من المهم إ

 األفراد ذوي الصفات المناسبة للعمل في مهنة التدقيق.
 

من المحتمل أن يكون هناك عدد من العوامل التي تؤثر على األفراد الذين يتم اجتذابهم للعمل في  .78
 مهنة التدقيق، بما في ذلك:

 مكانة التدقيق كمهنة في البيئة الوطنية؛ 
 التصورات المتعلقة بفرص العمل وحوافز األجور؛ 
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 طبيعة العمل، بما في ذلك دوره فيما يتعلق بالمصلحة العامة؛ و 
 .نوعية التدريب المقدم 

 
من المحتمل أن تؤثر العوامل نفسها على قرارات األفراد المتعلقة بالبقاء في مهنة التدقيق، ومواصلة  .79

رة دمسيرة مهنية طويلة في التدقيق. في بعض البلدان، يميل أعداد كبيرة من المحاسبين لمغا
مؤسسات التدقيق وشغل وظائف أخرى في مجال األعمال التجارية. وفي حين أن هذا قد يكون له 
تأثير مفيد على إعداد التقارير المالية، إال أنه يمكن أن يحد من عدد الموظفين ذوي الخبرة المتاحين 

 لمؤسسات التدقيق وبالتالي يضعف جودة التدقيق.
 

لى على احترام المدققين وبالتالي ع أيضا  يمكن أن تؤثر مكانة مهنة التدقيق في البيئة الوطنية  .80
فعالية وظيفة التدقيق. ففي البيئات التي ال ُتحترم فيها مهنة التدقيق جيدا أو ال ُتمنح الصالحيات 

ناك يكون هالمناسبة، يكون المدققون في موقف ضعيف مقارنة باإلدارة. في تلك الحاالت، قد 
احتمال أقل بأن المدققين سوف يستفسرون من اإلدارة عن المسائل الهامة أو يتخذون موقفا حازما 
من قضايا التدقيق الهامة. وبالعكس، حين تكون المهنة تحظى بتقدير كبير وُتمنح الصالحيات 

 هنيكيك المالتشالمناسبة من خالل اآلليات ذات الصلة، يكون من السهل على المدققين ممارسة 
 وتنفيذ عمليات تدقيق قوية. 

 
 عوامل العملية

  على مستوى العملية -عملية التدقيق وإجراءات رقابة الجودة  1.7
 

 فيما يلي الخصائص الرئيسية: .81

  يتقيد فريق العملية بمعايير التدقيق والقوانين واألنظمة ذات الصلة، وإجراءات رقابة الجودة في
 مؤسسة التدقيق.

  فريق العملية من تكنولوجيا المعلومات بشكل مناسب.يستفيد 

 .يوجد تفاعل مجدي مع األطراف األخرى المشاركة في التدقيق 

 .توجد ترتيبات مناسبة مع اإلدارة لتحقيق عملية تدقيق تتسم بالفعالية والكفاءة 
 
ودة في وإجراءات رقابة الجيتقيد فريق العملية بمعايير التدقيق والقوانين واألنظمة ذات الصلة،  1.7.1

 مؤسسة التدقيق
 

تقوم معايير التدقيق بدور أساسي في دعم جودة التدقيق وتعزيز ثقة المستخدمين في التدقيق. تهدف  .82
  ق ــمعايير التدقيق الدولية لدعم المدقق في الحصول على تأكيد معقول وتتطلب بأن يمارس المدق
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، في مختلف مراحل تخطيط وأداء عملية التدقيق المهنيالتشكيك الحكم المهني ويحافظ على منهج 
 ومن بين أمور أخرى ما يلي:

 ى أو الخطأ، بناء عل حتيالتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن اإل
 ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة؛  فهم المنشأة وبيئتها، بما في

  حول ما إذا كان يوجد أخطاء جوهرية، من خالل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة
 تصميم وتنفيذ إستجابات مناسبة لتلك المخاطر؛ و

 ي ات المستخلصة من أدلة التدقيق التستنتاجتكوين رأي حول البيانات المالية إستنادا إلى اإل
 تم الحصول عليها.

 
يلة، والذي ال يتمتع بخبرة طو  تتطلب معايير التدقيق الدولية إعداد وثائق كافية لتمكين المدقق الذي .83

تربطه صلة سابقة بالتدقيق، من فهم طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات المطبقة، ونتائج تلك 
ة ات التي يتم التوصل إليها. تدعم هذه الوثائق أنشطستنتاجاإلجراءات والمسائل الهامة الناشئة واإل

 وغيرهم ممن يقومون بمراجعة جودة العمل رقابة الجودة داخل فريق العملية، قبل إستكمال التدقيق،
 المنجز.

 
ُيطلب من المدققين غالبا بموجب القوانين أو األنظمة الوطنية اإلمتثال لمعايير التدقيق. ومع ذلك،  .84

ال ُتحدد جميع جوانب عملية التدقيق من قبل معايير التدقيق، ويكون لدى مؤسسات التدقيق عادة  
ن المواصفات. حتى داخل البنية التي يتم إيجادها عبر معايير المنهجيات التي توفر المزيد م

التدقيق ومنهجيات المؤسسة، هناك مرونة لفريق العملية من حيث ماهية عمل التدقيق المحدد الذي 
يتم أداؤه، وكيفية القيام به على أرض الواقع، وطبيعة وتوقيت التفاعالت مع اإلدارة. وقد تعتبر 

 تأدية العمل على أرض الواقع عامال  مهما  في كل من الفعالية والكفاءة.الطريقة التي يتم بها 
 
 يستفيد فريق العملية من تكنولوجيا المعلومات بشكل مناسب  1.7.2
 

يتيح االستخدام المتزايد ألنظمة المعلومات المحوسبة وتعقيدها فرصا  للمدققين لجمع أدلة التدقيق  .85
على سبيل المثال، من خالل استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة على نحو أكثر فعالية وأكثر كفاءة؛ 

الحاسوب بما في ذلك التحقيق في الملفات واستخدام بيانات االختبار. من ميزة هذه التقنيات تحقيق 
تغطية أكبر للمعامالت وأنظمة الرقابة. ومع ذلك، يتطلب استخدام هذه التقنيات في بعض األحيان 

 ما قد يستغرق وقتا طويال، السيما في السنة األولى من استخدامها. مشاركة المتخصصين، وهو
 

تؤثر برامج تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التدقيق على الطريقة التي يقوم بها المدققون بإجراء  .86
التدقيق وتسجيل العمل المنجز. ويتم توفير برامج التدقيق على نحو متزايد لمساعدة فرق العملية 
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منهجية المؤسسة. وبينما قد يؤدي هذا إلى تعزيز الكفاءة وتحسين عمليات رقابة الجودة، في تطبيق 

 تشمل مخاطر جودة التدقيق المرتبطة باستخدام هذه البرامج ما يلي:
  اإلفراط في التركيز على االمتثال لبرامج التدقيق في مؤسسة التدقيق بدال  من تشجيع التفكير

 للمنشأة الخاضعة للتدقيق؛ وبالخصائص االستثنائية 
  إنفاق الموظفين الجدد للكثير من وقتهم في تعلم كيفية استخدام برامج التدقيق لدى المؤسسة

 بدال من إدراك مفاهيم التدقيق.
 

في حين أن قيام الشركاء والموظفين ذوي الخبرة بمراجعة أعمال التدقيق من مواقع بعيدة قد يقلل  .87
 ة والتدريب خالل العمل، إال أن له منافع محتملة تتمثل فيما يلي:من فرص المتابعة والمراقب

  السماح بمراجعة أكثر فعالية ألعمال التدقيق حيث يعمل أفراد فريق العملية عبر العديد من
 المواقع أو يتواجدون عبر مناطق زمنية مختلفة؛ و

 ات د إجراء المراجعتوفير وسائل أكثر فعالية إلجراء مراجعات إضافية ألعمال التدقيق، بع
 األولية.

 
على الطريقة التي يتواصل بها المدققون، سواء داخل فرق العملية  أيضا  تؤثر تكنولوجيا المعلومات  .88

أو مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة. على سبيل المثال، يتزايد استخدام رسائل البريد اإللكتروني 
ينما يزيد البريد اإللكتروني بشكل عام من إمكانية وغيرها من أدوات أتمتة الخدمات المهنية. وب

الوصول، وخصوصا على الصعيد الدولي، قد تنطوي رسائل البريد اإللكتروني على قيود معينة. 
وتحديدا ، قد يكون هناك فرصة ضئيلة للحصول على أدلة تدقيق مفيدة من تبادل البريد اإللكتروني 

 خالل المناقشات المنفتحة والشاملة مع اإلدارة. وتبعا للظروف،مقارنة بالتفاعل الثري الذي يتأتى من 
لة على اإلدارة توفير استجابات غير دقيقة أو غير كاملة على أسئ أيضا  فقد يسهل البريد اإللكتروني 

 المدقق أو أن تكون أقل وضوحا بشأن المعلومات إذا تم تحفيزها للقيام بذلك.
 
  األخرى المشاركة في التدقيق يوجد تفاعل مجدي مع األطراف 1.7.3
 

تمتلك معظم المنشآت الكبيرة أقساما  أو شركات تابعة أو مشاريع مشتركة أو منشآت مستثمر بها  .89
يتم محاسبتها بطريقة حقوق الملكية )العناصر(، وكثيرا ما يتم تدقيق واحد أو أكثر من العناصر 

حال عدم وجود تفاعل مجدي بين فريق من قبل فرق العملية عدا عن فريق عملية المجموعة. وفي 
عملية المجموعة ومدققي العناصر، تكون هناك مخاطرة تكمن في عدم حصول فريق عملية  
المجموعة على أدلة تدقيق كافية ومالئمة يستند إليها رأي تدقيق المجموعة. ويعد اإلبالغ الواضح 

التواصل الفعال بين فريق في الوقت المناسب عن متطلبات فريق عملية المجموعة هو أساس 
 .9عملية  المجموعة ومدقق العناصر

                                                           
المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مدققي العنصر("، عمليات تدقيق البيانات  –"اإلعتبارات الخاصة  600انظر معيار التدقيق الدولي  9

 أ.57الفقرة 
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يمكن أن تشمل األطراف األخرى المشاركة في عملية التدقيق المتخصصين والخبراء )على سبيل  .90

المثال، المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات(، أو في سياق مجموعة ما، مدققي العناصر. وعند 
 مشاركة أطراف أخرى في التدقيق، فإنه من المهم أن: 

 ل الذي يتعين القيام به؛يتواصل فريق العملية بوضوح معهم حول العم 
 تقوم األطراف األخرى المشاركة باإلبالغ بشكل واضح عن نتائج العمل المنجز؛ و 
  يحدد فريق العملية كفاية العمل المنجز لتحقيق الغرض المقصود منه ويتفاعل بشكل مناسب

 مع النتائج.
 

ل من أن يكون من المهم لكتمتلك العديد من المنشآت الكبيرة قسم للتدقيق الداخلي. ومن المرجح  .91
كفاءة وفعالية التدقيق أن يكون هناك تفاعل مجدي بين المدققين الداخليين والخارجيين. على سبيل 
المثال، من المحتمل أن يحصل قسم التدقيق الداخلي على آراء متعمقة حول عمليات المنشأة 

ب شأة وتقييم المخاطر أو جوانومخاطر أعمالها والتي سوف تقدم مدخالت قيمة في فهم المدقق للمن
 أخرى من التدقيق.

 
تتوقع إدارة المجموعة عادة  من مدقق المجموعة أن يقوم بتنسيق األعمال التي ُتنجز بخصوص  .92

العناصر بكفاءة. ويعتقد البعض أنه من الممكن تيسير هذا األمر إذا تم إجراء تدقيق العناصر من 
فس شبكة أو عالقة التدقيق. لذلك فإن االنتشار قبل نفس مؤسسة أو مؤسسات التدقيق ضمن ن

الجغرافي للمؤسسة، وبالتالي قدرتها على توفير تغطية التدقيق للشركات التابعة وغيرها من عناصر 
المجموعة، يمكن أن يكون هاما. في حين يعتقد آخرون أن وجود عدد من مؤسسات التدقيق 

رصة لبحث مجموعة من وجهات النظر بشأن المختلفة المشاركة في تدقيق المجموعة يتيح الف
 مخاطر المنشأة وإستجابات التدقيق المناسبة.

 
 توجد ترتيبات مناسبة مع اإلدارة لتحقيق عملية تدقيق تتسم بالفعالية والكفاءة  1.7.4
 

يمكن أن يكون لإلدارة مصلحة في ضمان إنجاز التدقيق في أسرع وقت ممكن والحد من تعطل  .93
 رة للمنشأة. ويمكن تعزيز فعالية وكفاءة عملية التدقيق من خالل:العمليات المستم

  التخطيط الدقيق، بما في ذلك حيثما يكون مناسبا ، االتفاق مع اإلدارة على احتياجات المدقق
 من المعلومات والجدول الزمني؛

 االشتراك مع اإلدارة في الوقت المناسب لحل القضايا التي ُتحدد خالل التدقيق؛ 
  لتلبية الجداول الزمنية المتفق عليها والمواعيد النهائية إلعداد التقارير؛ والسعي 
  تجنب، قدر اإلمكان، طرح اإلستفسارات المتكررة على اإلدارة في نفس الموضوع من مختلف

 أفراد فريق العملية.
 

  



 إطار جودة التدقيق

 2جودة التدقيق )الملحق(   65  

يق
تدق

ة ال
جود

ات 
طلح

مص
ة ال

ائم
ق

 
 على مستوى المؤسسة  –عملية التدقيق وإجراءات رقابة الجودة  1.8

 

 الرئيسية:فيما يلي الخصائص  .94
  يتم تعديل منهجية التدقيق لمواءمة التطورات في المعايير المهنية ومواءمة النتائج المتمخضة

 عن عمليات مراجعة الرقابة الداخلية وعمليات التفتيش الخارجية.
  سة األحكام وممار  التشكيك المهنيتشجع منهجية التدقيق مختلف أفراد الفريق على تطبيق

 المهنية المناسبة.
 ومراجعتها بشكل فعال. تتطلب المنهجية اإلشراف على أعمال التدقيق 
 .تتطلب المنهجية وثائق تدقيق مناسبة 
 .يتم وضع إجراءات صارمة لرقابة الجودة ومراقبة جودة التدقيق واتخاذ إجراءات الحقة مناسبة 
 .يتم، عند الضرورة، إجراء عمليات مراجعة فعالة لرقابة جودة العملية 

 
يتم تعديل منهجية التدقيق لمواءمة التطورات في المعايير المهنية ومواءمة النتائج المتمخضة عن  1.8.1

 عمليات مراجعة الرقابة الداخلية وعمليات التفتيش الخارجية
 

من المهم أن ال تبقى منهجية التدقيق الخاصة بمؤسسة التدقيق ثابتة بل تتطور مع التغيرات في  .95
األعمال وأن يتم تحسين منهجية وأدوات التدقيق الخاصة بالمؤسسة بشكل  المعايير المهنية وبيئة

مستمر وفي الوقت المناسب لمعالجة النتائج المتمخضة عن المراجعات الداخلية وعمليات التفتيش 
 التنظيمية.

 
 لبإمكان مؤسسات التدقيق، سعيا  منها إلبداء االلتزام بالتحسين المستمر، أن تقوم بشكل مفيد بتحلي .96

األسباب الجذرية ردا على نتائج عمليات التفتيش الداخلية والخارجية من أجل تحديد أية قضايا 
 لذلك من خالل إتخاذ إجراءات معينة لتحسين منهجياتها وعملياتها. وفقا  منهجية، واالستجابة عليها 

 
حكام المهنية وممارسة األ التشكيك المهنيتشجع منهجية التدقيق مختلف أفراد الفريق على تطبيق  1.8.2

 المناسبة
تستخدم معظم مؤسسات التدقيق منهجيات معينة لمساعدة الموظفين في تحقيق كفاءة وفعالية  .97

التدقيق وفي عمليات رقابة الجودة. تشمل هذه المنهجيات أحيانا إستخدام برامج التدقيق التي تدعم 
 ن بعد.القرارات وتصدر أوراق عمل إلكترونية يمكن مشاهدتها ع

 
يمكن أن تكون هذه المنهجيات آلية فعالة لضمان االمتثال بشكل مستمر لمعايير التدقيق والتحقق  .98

يق، وإن في التوث أيضا  من تنفيذ جميع الخطوات الالزمة في عملية التدقيق. تساعد المنهجيات 
في ذلك مع  اكانت المستندات إلكترونية، تساعد المنهجيات في تبادل المعلومات بشكل سريع، بم

 المختصين في المواقع البعيدة.
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ومع ذلك، هناك مخاطرة تتمثل في أن الكم الكبير من التوجيهات والقواعد المشمولة في منهجيات  .99
التدقيق سيكون له آثار سلبية على العناصر األخرى في جودة التدقيق. وقد تنشأ المنهجيات المقيدة 

ناهج تنظيم المدققين وعمليات التفتيش القائمة على إلى حد كبير من تهديدات المقاضاة أو م
 االمتثال بشكل مفرط. تشمل األمثلة على مخاطر جودة التدقيق ما يلي:

  إذا تم التأكيد بشكل مفرط على االمتثال لمنهجية مقّيدة جدا ، تنشأ مخاطرة تكمن في إيالء
م التدقيق المحددة بما يالءاهتمام غير كافي للموظفين ذوي الخبرة الذين يصممون إجراءات 

 مختلف الظروف ويبحثون الحاجة للقيام بالمزيد من اإلجراءات.
  إن التأكيد بشكل مفرط على العملية التي يتم من خاللها تنفيذ التدقيق ينتقص من عملية

 إصدار األحكام الهامة من قبل شركاء التدقيق والموظفين ذوي الخبرة.
  إلى حد كبير قد يضعف الحافز لدى هؤالء األفراد ويدفعهم إن تقييد حرية تصرف الموظفين

 إلى اختيار مسار مهني آخر غير التدقيق.
 .إحتمالية إبعاد كل من الشركاء والموظفين عن الشركة الخاضعة للتدقيق 

 
 ومراجعتها بشكل فعال تتطلب المنهجية اإلشراف على أعمال التدقيق  1.8.3
 

األكثر تفصيال  من قبل الموظفين الذين يتمتعون بخبرة أقل نسبيا . وفي يمكن أداء أعمال التدقيق   .100
مثل تلك الظروف، من المهم جدا أن تتم مراجعة أعمال التدقيق، سواء كانت تتم "في الموقع" أو 
في أماكن أخرى، بما في ذلك خارج البالد، واإلشراف عليها من قبل الموظفين والمدراء والشركاء 

 ذوي الخبرة.
 

تيح بعض المنهجيات الحديثة فرصة المراجعة اإللكترونية ألوراق العمل خارج الموقع، وهو ما ت .101
يساعد على مشاركة قضايا التدقيق وبحثها بكفاءة، خصوصا  عند التعامل مع بلدان مختلفة وعبر 

ييم قمناطق زمنية مختلفة. ومع ذلك، قد ال تكون المراجعة خارج الموقع هي وسيلة فعالة دوما : لت
؛ نيالتشكيك المهما إذا كان الموظفون قد قاموا بالتدقيق على أكمل وجه وأظهروا درجة مناسبة من 

 ولتطوير مهارات وكفاءات الموظفين الذين يتمتعون بخبرة أقل.
 
 تتطلب المنهجية وثائق تدقيق مناسبة  1.8.4
 

 تسهم وثائق التدقيق في إنجاز عدد من األدوار، بما في ذلك: .102
 .مساعدة فريق العملية في التخطيط للتدقيق وتنفيذه 
 .مساعدة أفراد فريق العملية المسؤولين عن االشراف في توجيه أعمال التدقيق واإلشراف عليها 
 .مساعدة فريق العملية على تحمل مسؤولية أعماله 

 .االحتفاظ بسجل للمسائل المهمة على الدوام بالنسبة لعمليات التدقيق المستقبلية 
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  المساعدة على إجراء مراجعات رقابة الجودة وعمليات التفتيش داخل المؤسسة وعمليات

 للمتطلبات القانونية أو التنظيمية المعمول بها أو غيرها من المتطلبات. وفقا  التفتيش الخارجية 
 

إن توثيق األسس المنطقية ألحكام التدقيق الهامة من المحتمل أن يزيد من صرامة تلك األحكام،  .103
ويعزز بالتالي من جودتها. كما أن عملية توثيق القضايا وكيفية حّلها من المحتمل أن يحّسن من 

 ات التي يتم التوصل إليها. ستنتاجصرامة عملية التفكير الخاصة بالمدقق ويعزز صحة اإل
 
 بةناسيتم وضع إجراءات صارمة لرقابة الجودة ومراقبة جودة التدقيق واتخاذ إجراءات الحقة م  1.8.5

 

 ينبغي وضع إجراءات لرقابة الجودة لتزويد مؤسسة التدقيق بتأكيد معين بشأن ما يلي:  .104

 التزام الشركة بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، و 

 10مالئمة التقارير الصادرة من قبل المؤسسة أو شركاء العملية في الظروف المحددة. 
 

تشمل إجراءات رقابة الجودة المتابعة وإتخاذ إجراءات تصحيحية عند اللزوم. ويشمل التدقيق االمتثال  .105
ة التي القرارات واألحكام الصعب أيضا  للمعايير والسياسات واإلجراءات الداخلية للمؤسسة. كما يشمل 

 يتخذها الموظفون بمستويات مختلفة من الخبرة وأحيانا تحت ضغط الوقت.
 

تعتبر متابعة جودة التدقيق داخل مؤسسة التدقيق جانبا  هاما  في تحديد المخاطر والفرص الناشئة،  .106
 وضمان االلتزام بالمعايير وضمان أداء الشركاء والموظفون لمهامهم بشكل مناسب.

 
تعمل بعض مؤسسات التدقيق على الصعيد الدولي من خالل شبكة من المؤسسات. وغالبا  ما  .107

ات الشبكة في منهجيات مشتركة وسياسات وإجراءات للمتابعة ورقابة الجودة. تتشارك تتشارك مؤسس
في اإلرشادات المتعلقة بالقيم واألخالقيات والسلوكيات، كما أن لديها برامج  أيضا  بعض الشبكات 

 لتعزيز معرفة وخبرة الشركاء والموظفين.
 

ة. التدقيق، قد تخضع عمليات التدقيق لمراجعة خارجيباإلضافة إلى العمليات الداخلية لمتابعة جودة  .108
إذ توفر نتائج هذه المراجعات )بما في ذلك عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهات التنظيمية 
 المستقلة للتدقيق( تغذية راجعة مهمة تؤدي إلى إتخاذ إجراءات معينة تسهم في تعزيز جودة التدقيق.

 
  

                                                           
الذي يوضح تلك األنشطة التي يتعين على المؤسسات  1أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي المعيار الدولي لرقابة الجودة  10

 فيها تطوير السياسات واإلجراءات وبالتالي تحقيق هذا الهدف.
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ص يتم تحديدها في عمليات التدقيق المختلفة، من المهم أن تتخذ باإلضافة إلى معالجة أي نواق .109
مؤسسات التدقيق اإلجراءات المناسبة لمعالجة القضايا النظامية التي يتم الكشف عنها من خالل 

 أنشطة المتابعة الداخلية والخارجية.
 
 يتم، عند الضرورة، إجراء عمليات مراجعة فعالة لرقابة جودة العملية   1.8.6

 

تسمح المراجعة الفعالة لرقابة جودة العملية بإجراء تقييم موضوعي لألحكام الهامة التي يتخذها  .110
ات التي يتم التوصل إليها في صياغة تقرير المدقق. ويتعين إجراء هذه ستنتاجفريق العملية ولإل

ؤسسة مالمراجعات على عمليات تدقيق الشركات المدرجة وعمليات التدقيق األخرى التي تعتبرها 
 التدقيق مناسبة، مثل عمليات تدقيق منشآت المصلحة العامة.

 
ولكي تكون مراجعات رقابة جودة العملية هي مراجعات فعالة، فهي تشمل مناقشة المسائل   .111

ات الهامة، ومراجعة وثائق العملية المختارة، ومراجعة البيانات المالية. وينبغي أداؤها من ستنتاجواإل
يتمتعون بالخبرات الالزمة والصالحيات المناسبة ولديهم الوقت الكافي. تتطلب قبل األفراد الذين 

هذه المراجعات وجود إتصال مناسب بين شريك المراجعة وشريك العملية بحيث يمكن تأديتها في 
 الوقت المناسب والسماح لفريق العملية بالرد على النتائج بشكل مناسب.

 

 على المستوى الوطني – عملية التدقيق وإجراءات رقابة الجودة  1.9
 

 فيما يلي الخصائص الرئيسية:  .112
  يتم إصدار معايير التدقيق وغيرها من المعايير التي توضح األهداف األساسية وكذلك

 المتطلبات المحددة التي ُتطبق.
 لة لجودة ات ذات الصتبحث الهيئات المسؤولة عن عمليات تفتيش التدقيق الخارجية في السم

 التدقيق، داخل مؤسسات التدقيق وفي عمليات التدقيق المختلفة.
  توجد أنظمة فعالة للتحقيق في مزاعم فشل التدقيق واتخاذ اإلجراءات التأديبية، حيث يكون

 مناسبا . 
 
لمتطلبات ايتم إصدار معايير التدقيق وغيرها من المعايير التي توضح األهداف األساسية وكذلك  1.9.1

 المحددة التي تُطبق
 

يمكن فرض متطلبات التدقيق والمتطلبات األخرى بموجب القوانين أو األنظمة أو قد يتم التكليف  .113
بها من قبل مؤسسة محاسبة مهنية وطنية. ومن المهم أن تكون هذه المتطلبات عالية الجودة وأن 

يق سبما صدرت عن مجلس معايير التدقتوضح األهداف األساسية. تشمل معايير التدقيق الدولية، ح
 والتأكيد الدولي، أهداف ومتطلبات معينة ومواد تطبيقية وتفسيرية أخرى.

 
معايير عالية الجودة ألخالقيات  يقوم مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين بوضع  .114

المهنة للمحاسبين المهنيين من خالل تطوير قواعد راسخة ومناسبة دوليا  للمحاسبين المهنيين. في 
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ي يشمل والذ -حين يطور مجلس معايير تعليم المحاسبة الدولية ويعزز تعليم المحاسبة المهنية

من  -نخالقيات والسلوكيات للمحاسبين المهنييالكفاءة الفنية فضال عن المهارات المهنية والقيم واأل
 خالل إصدار معايير التعليم الدولية. وهناك تبني واسع النطاق لهذه المعايير على المستوى الوطني.

 
من المهم أن يتم تنقيح المعايير إستجابة للتغذية الراجعة المستلمة حول استخدامها وتطبيقها. لكن   .115

يير أثر المراجعات المنتظمة للمعايير على تدريب المدققين من المهم أن يدرك واضعو المعا
واحتياجات التطبيق في إستخدام المعايير. يتطلب اإلتحاد الدولي للمحاسبين من الهيئات األعضاء 
فيه إتخاذ اإلجراءات الالزمة العتماد وتطبيق معايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك األخالقي 

يير التعليم الدولية في إختصاصاتها، والمساعدة في تطبيقها باإلعتماد للمحاسبين المهنيين ومعا
على مسؤوليات الهيئات األعضاء في البيئات الوطنية. في بعض البلدان، يتم تعديل معايير التدقيق 

 الدولية لتأخذ بعين االعتبار المتطلبات الوطنية، أو يتم إضافة عليها متطلبات وطنية أخرى.
 
الهيئات المسؤولة عن عمليات تفتيش التدقيق الخارجية في السمات ذات الصلة لجودة تبحث  1.9.2

 التدقيق، داخل مؤسسات التدقيق وفي عمليات التدقيق المختلفة
 

 تتيح عمليات تفتيش التدقيق الخارجية فرصة لتقييم إمتثال المدققين لمعايير التدقيق، وتقييم الجوانب  .116
ء  على تكليفهم. ويمكن أن تؤدي اإلجراءات التي تتخذها مؤسسات األخرى في جودة التدقيق بنا

 -التدقيق لمعالجة النتائج التي يحددها مفتشو التدقيق إلى تحسينات في فعالية التدقيق، وقد تؤدي
قضايا  إلى زيادة الوعي بين األطراف المعنية حول -حيث ُتنشر نتائج عمليات التفتيش على التدقيق

نبغي، على مدى فترة من الزمن، تحليل نتائج عمليات تفتيش التدقيق الخارجية جودة التدقيق. وي
 وتقديمها مرة أخرى إلى واضعي المعايير.

 
 توجد أنظمة فعالة للتحقيق في مزاعم فشل التدقيق واتخاذ اإلجراءات التأديبية، حيث يكون مناسبا    1.9.3

 

ية من قبل مؤسسات المحاسبة المهنية. لكن وكما يمكن إجراء التحقيقات وإتخاذ اإلجراءات التأديب  .117
هو الحال مع تفتيش التدقيق، وفيما يتعلق بالشركات المدرجة وغيرها من منشآت المصلحة العامة، 

 يتم القيام بهذه التحقيقات على نحو متزايد من قبل الهيئات التنظيمية المستقلة للتدقيق.
 

قد يكون من الصعب تحديد حاالت فشل التدقيق، خصوصا  إذا كان التدقيق ينطوي على الكثير   .118
من األحكام، كما أن المعايير في القوانين واألنظمة تكون في بعض األحيان غامضة ويصعب 

 تطبيقها. وتزداد فعالية األنشطة التأديبية عند وضع معايير واضحة حول ما يمثل فشل التدقيق.
 

إلى مجموعة من العقوبات المتاحة لهم، بما في ذلك سلطة إلغاء ترخيص  أيضا  اج السلطات تحت  .119
مؤسسات التدقيق أو المدققين األفراد في ظروف محددة. وفي حين أن مثل هذه األعمال قد تكون 
 مناسبة في الحاالت القصوى، ُتعزز العملية التنظيمية عندما يتوفر المزيد من العقوبات المتناسبة

 لقضايا أقل. وقد تشمل هذه الغرامات وإعادة التدريب اإللزامي.
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 مقدمة
 ُتطبق عليها التي عملياتوالعملية التأكيد  وأهدا  اإلطار فقط لتسهيل فهم عناصرهذا  يصدر .1

( والمعايير الدولية ISREsلمراجعة )عمليات المعايير الدولية الو  (ISAs) الدولية لتدقيقامعايير 
 (.التأكيد معايير سمإ( )المشار إليها فيما يلي بISAEs)عمليات التأكيد ل

 
أو أساسية )أو مبادئ  متطلبات ةأيال ينص على بالتالي هو معيار، و بمثابة هذا اإلطار ال يعتبر  .2

ال يمكن  لذلك. 1عمليات التأكيد األخرى المراجعة أو  وعمليات التدقيق أضرورية( ألداء إجراءات 
إلى  اإلشارةلهذا اإلطار، بل يجب  وفقا  عملية بأنه قد تم أداء أي  تقرير التأكيد اإلدعاء ضمن

تفسيرية و  يةتطبيقومواد  ومتطلبات ا  أهداف التأكيدمعايير  تتضمنذات الصلة.  التأكيد معايير
قيق التدعمليات تطبيقها في  وينبغيتعريفات تنسجم مع هذا اإلطار، أخرى ومواد تمهيدية و 

مجلس معايير الصادرة عن  البياناتنطاق  1الملحقيوضح و األخرى.  وعمليات التأكيد والمراجعة
السلوك بقواعد  وعالقتها( وعالقتها مع بعضها البعض IAASB)التدقيق والتأكيد الدولي 

 .الدولية للمحاسبين األخالقي معايير السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس
 

  لما يلي: مرجعيا   يوفر هذا اإلطار إطارا   .3
 ممارسو التأكيد؛ (أ)
من  المستهدفين، بما في ذلك المستخدمين عمليات التأكيد األطرا  األخرى المشاركة في (ب)

 "(؛ ومكلفال طر الممارس )"ال األطرا  الذين يقومون بتكليف وأولئك التأكيد تقرير
الممارسة  مالحظاتو التأكيد  تطويره لمعايير خاللالدولي  مجلس معايير التدقيق والتأكيد (ج)

 وأوراق أخرى.
 

 وفيما يلي لمحة عامة عن هذا اإلطار: .4
 من قبل الممارسين. عمليات التأكيد المنجزة هذا اإلطار يتناول: مقدمة 
  ن ع العمليات المباشرة ويميز عمليات التأكيد: يصف هذا القسم عمليات التأكيدوصف

 .حدودعمليات التأكيد المن ع عقولعمليات التأكيد المكما يميز ، عمليات اإلثبات
 العمليات ، مثل العمليات األخرى ن عتأكيد ال عملياتهذا القسم يميز : نطاق اإلطار

 .اإلستشارية
  عملية لقبول  للممارس: يحدد هذا القسم الشروط المسبقة لعملية التأكيدالشروط المسبقة

 التأكيد.
  

                                                           
 .إلى البيانات الدولية حول رقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقةمقدمة إنظر  1
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  تأكيدال عملياتتبرزها هذا القسم ويناقش خمسة عناصر  يحدد: ية التأكيدعملعناصر :
كما . التأكيداألدلة؛ وتقرير و المعايير؛ و  ،والموضوع األساسي ؛عالقة ثالثية األطرا ال

. يناقش محدودال وعمليات التأكيد معقولال عمليات التأكيدبين  الهامةالفروق  أيضا  يوضح 
األساسية لعمليات  المواضيعكبير في التفاوت ال، على سبيل المثال، كذلكهذا القسم 

النسبية في األهمية مناسبة، ودور المخاطر و المعايير للوالخصائص المطلوبة  التأكيد،
 معقولال عمليات التأكيدات في ستنتاجاإل ، وكيف يتم التعبير عنعمليات التأكيد
 محدود.ال وعمليات التأكيد

  الخاص  تأكيدال تقرير بإستثناء تصالمسؤوليات اإل القسم: يناقش هذا مسائل أخرى
أو معلومات  األساسيالموضوع بالممارس  عالقةواآلثار المترتبة على  والوثائق بالممارس

 الموضوع.
 

 بة الجودةارقالمبادئ األخالقية ومعايير 
 عمليات التأكيد تؤديالتي  المؤسساتجودة داخل ال رقابةبأن  واسع النطاق إعترا هناك  .5

لمصلحة في ا هما أمران يصبان، يةاإلستقالللمبادئ األخالقية، بما في ذلك متطلبات ل اإلمتثالو 
 وفقا  هذه العمليات  إذ ُتؤدى. الجودة عاليةعمليات التأكيد ال يتجزأ من  جزءا   ويشكالنالعامة 

 :ما يلي، والتي تقوم على أساس التأكيدلمعايير 

تم ي التيالعمليات  لتلك)بالنسبة  العمليةبة جودة قاومراجع ر العملية فريق  يخضع أفراد (أ)
قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين من  للجزأين "أ" و"ب"( مراجعتعيين فيها 

 متطلباتغيرها من الأو  المتطلبات المهنية األخرى  وأ بعمليات التأكيدالمتعلقة 
 و تكون ملحة على األقل؛، التي القوانين أو األنظمة المنصوص عليها في

 لمعيار الدولي لرقابة الجودةل خاضعةمؤسسة هو عضو في العملية  الذي يؤدي ممارسال (ب)
في القوانين أو غيرها من المتطلبات المنصوص عليها ، أو أخرى  مهنيةلمتطلبات ، أو 12

تكون على التي فيها،  بة الجودةارقالمؤسسة عن نظام مسؤولية  فيما يخص، األنظمة
 .1لمعيار الدولي لرقابة الجودة بشكل مشابه ل ملحة األقل

 
  

                                                           
رقابة الجودة للمؤسسات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد  " 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  2

 ".  األخرى والخدمات ذات العالقة
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 قواعد مجلس معايير أخالقيات المهنة الدولية للمحاسبين
المبادئ األساسية التالية قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين على من  "أ"الجزء  ينص .6

 :لها اإلمتثالالممارس  يتوجب علىالتي 
 ؛النزاهة (أ)
 ؛الموضوعية (ب)
 ؛الكفاءة المهنية والعناية الواجبة (ج)
 و ؛السرية (د)
 السلوك المهني. (ه)

 
تهديدات  تحديد بهد ه لتطبيق ينيالمهنللمحاسبين  من المفاهيمإطار  "أ" أيضا  علىالجزء  ينص .7

، عند اإلجراءات الوقائية، وتطبيق المحددةمبادئ األساسية، وتقييم أهمية التهديدات لل اإلمتثال
 .قبولإلى مستوى م تقليصهاأو  اتالضرورة، للقضاء على التهديد

 
 إطار المفاهيمكيفية تطبيق قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين من  "ب"يصف الجزء  .8

، بما في ذلك القطاع العامالمحاسبين المهنيين في  على ظرو  محددةفي الجزء )أ( في الوارد 
 على أنها تشمل يةاإلستقاللقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين   عر  ت. يةاإلستقالل

من  التأكيد إستنتاج على صياغةالقدرة  يةاإلستقاللإذ تصون المظهر. وإستقاللية العقل  يةستقاللإ
القدرة على التصر   يةاإلستقالل تعززو . ستنتاجاإلتضعف ذلك التأثيرات التي قد بتأثر ين أدون 
 .التشكيك المهني منهجوالحفاظ على  وتحري الموضوعية بنزاهة

 
 1المعيار الدولي لرقابة الجودة 

نظام رقابة الجودة بخصوص إنشاء في  المؤسسةمسؤوليات  1المعيار الدولي لرقابة الجودة يتناول .9
، من بين أمور 1لمعيار الدولي لرقابة الجودة ل اإلمتثاليتطلب و . عليهوالحفاظ عمليات التأكيد 

يتضمن سياسات  بإنشاء نظام لرقابة الجودة والحفاظ عليه بحيثالمؤسسة  تقومأخرى، أن 
طلع ويُ يوثق سياساتها وإجراءاتها و كل عنصر من العناصر التالية،  تعالج معينةإجراءات و 

 :عليها المؤسسة موظفي
 ؛المؤسسةجودة داخل فيما يتعلق بالمسؤوليات القيادة  (أ)
 ؛متطلبات األخالقية ذات الصلةال (ب)
 ؛يات المحددةالعملستمرار عالقات العمالء و إقبول و  (ج)
 الموارد البشرية؛ (د)
 و العملية؛ أداء (ه)
 .الرصد والمراقبة (و)
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 عمليات التأكيد وصف 
 التعبير بغيةلحصول على أدلة كافية ومالئمة فيها الممارس إلى ايهد   عملية يه التأكيد ةعملي .10

فيما  -الطر  المسؤول بإستثناء - مستهدفينالمستخدمين الثقة تعزيز درجة ل مصمم إستنتاجعن 
 .الموضوعة المعايير وفق األساسيلموضوع انتائج قياس أو تقييم  يخص

 
على هي المعلومات التي تنتج عن تطبيق المعايير  الموضوع األساسينتائج قياس أو تقييم إن  .11

 موضوع األساسي. على سبيل المثال:ال

  هاتدفقاتمالي و ال وأدائها المالي للمنشأة المركز( من قياس النتائجالبيانات المالية )تنتج 
 معايير(.التطبيق إطار إعداد التقارير المالية ) عن طريقالنقدية )الموضوع األساسي( 

  تقييم فعالية عملية الرقابة الداخلية للمنشأة  من( النتائجفعالية الرقابة الداخلية ) بيانينتج
 تطبيق المعايير ذات الصلة. عن طريق( األساسي موضوعال)

  األداء في مختلفة ( من قياس جوانب النتائج) المنشأةالخاصة بداء األمقاييس تنتج
 تطبيق منهجيات القياس ذات الصلة )المعايير(. عن طريق( األساسي موضوعال)

  موضوعالللمنشأة ) غازات الدفيئة إنبعاثات( من قياس النتائجالدفيئة ) اتغاز البيان ينتج 
 العرض )المعايير(.و والقياس  عترا اإلبروتوكوالت تطبيق  عن طريق( األساسي

  مثال  للقوانين  (األساسي موضوعاللمنشأة )تقييم إمتثال ا من( النتائج) اإلمتثالبيان ينتج
 )المعايير(.واألنظمة 

 
 وفق األساسيلموضوع اموضوع" للداللة على نتائج قياس أو تقييم الستخدم مصطلح "معلومات يُ 

أدلة كافية  حولهاالممارس  هي المعلومات التي يجمع موضوعالمعلومات و . الموضوعة المعايير
 الذي يتوصل إليه. ستنتاجإللومالئمة كأساس 

 
 العمليات المباشرة اإلثبات و عمليات 

 أو تقييمه وفقاألساسي الموضوع  بقياس ممارسال بإستثناءيقوم طر  آخر ، عملية اإلثباتفي  .12
 بعرض معلومات الموضوع ممارس أيضا  ال غيرآخر ويقوم غالبا  طر  . الموضوعة المعايير
  موضوع من المعلومات  عرضفي بعض الحاالت، يمكن لكن . معين في تقرير أو بيانالناتجة 
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موضوع خالية الالممارس ما إذا كانت معلومات  إستنتاج يتناول. التأكيد في تقرير الممارسقبل 
 (.85الفقرة  أيضا   أنظرجوهرية )ال خطاءاألمن 

 
. الموضوعة المعايير وفق األساسيقيم الموضوع يممارس أو يقيس ال، ةالمباشر  العمليةفي  .13

للحصول على أدلة كافية ومالئمة  التأكيدوتقنيات  مهارات الممارس طبقيوباإلضافة إلى ذلك، 
يمكن أن يحصل . وفق المعايير الموضوعة األساسيلموضوع احول نتائج قياس أو تقييم 

 وقد، األساسيس أو تقييم الموضوع قيا نفس الوقت الذي يتم فيههذه األدلة في  علىالممارس 
الممارس  إستنتاج يتناولالمباشرة،  العمليةفي و قياس أو التقييم. ال ذلكقبل أو بعد  عليهايحصل 

فيما  وفق المعايير الموضوعة وُيصاغ األساسيقياس أو تقييم الموضوع لنتائج المبلغ عنها ال
 الممارس هو إستنتاجيكون المباشرة،  العملياتفي بعض و لموضوع األساسي والمعايير. با يتعلق

 (.2أيضا الملحق  أنظر) هاأو جزء من عبارة عن معلومات الموضوع
 

  ددو المعقول وعمليات التأكيد المح دعمليات التأكي
مقبول في  بشكل متدنيإلى مستوى  العمليةطر اخمممارس ال يقلص عملية التأكيد المعقول،في  .14

ينقل رأي  بشكل  الممارس  إستنتاج وُيعب ر عنالممارس.  ستنتاجإلكأساس  العمليةظرو  
 .الموضوعة المعايير وفق األساسينتائج قياس أو تقييم الموضوع  حولالممارس 

 
إلى مستوى مقبول في ظرو   العملية مخاطرممارس ال يقلص د المحدود،عملية التأكيفي  .15

لتعبير عن ، يتم امعقولالتأكيد ال عمليةب كبيرة مقارنة المخاطرتلك حين تكون ولكن  العملية
ممارس أي مسألة )مسائل( دفعته يدل على ما إذا كان قد بلغ إلى علم الشكل معين ب إستنتاج

التي تم إلجراءات ل وفقا  وذلك ، عتقاد بأن معلومات الموضوع تشتمل على أخطاء جوهريةلإل
في  تأديتهاالتي يتم جراءات اإل ونطاقت طبيعة وتوقيإن .  التي تم الحصول عليهاواألدلة  تأديتها

 معقولالتأكيد ال عمليةفي  ةالضرورياإلجراءات بمقارنة تكون محدودة محدود ال عملية التأكيد
المهني  التقدير وفق يكون هاد  وذو معنى تأكيدولكن يتم التخطيط للحصول على مستوى 

من  فإنه ،هاد  وذو معنىمستوى التأكيد الذي يحصل عليه الممارس ولكي يكون . لممارسل
مهمة بشكل درجة الموضوع إلى معلومات  حول مستهدفينالثقة المستخدمين  المحتمل أن يعزز

 .واضح
 

 ُيحتمل أنتأكيد عمليات التأكيد المحدود، من  كافةعبر يمكن أن يختلف التأكيد الهاد  والمفيد،  .16
ما إلى  ضحاو بشكل  إلى درجة مهمةالموضوع حول معلومات  مستهدفينالعزز ثقة المستخدمين ي

معين ضمن  تقديريمثل  ةمحدد عمليةمفيد في و  هاد وما هو . هو أقل من مجرد تأكيد معقول
 مستهدفينالمستخدمين الحتياجات إ، بما في ذلك العمليةيعتمد على ظرو  ذلك النطاق 

قد تكون . في بعض الحاالت، للعملية األساسيوالموضوع  كمجموعة من المعلومات والمعايير
 تكون معهالدرجة  كبيرةغير مناسب  إستنتاجعلى  مستهدفينالمستخدمين ال حصولعواقب 
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 في الظرو  معنى هاد  وذوللحصول على تأكيد للممارس  ضرورية عملية التأكيد المعقول
 .المحددة

 
 اإلطارنطاق 

العمليات األخرى إذ تشمل . عمليات تأكيدلممارسون هي ا التي يؤديهاالعمليات  جميعليس  .17
أعاله )وبالتالي ال يشملها هذا اإلطار(  10في الفقرة الوارد مع الوصف  والتي ال تنسجمالمتكررة 

 :ما يلي

  ذات العالقةلخدمات لمعايير الدولية ال التي تغطيهاالعمليات (ISRSs) مثل اإلجراءات ،
 .3وعمليات الجمع والتصنيفالمتفق عليها 

  تأكيد إستنتاجعن أي  ُيعب ر فيهاال  التيإعداد اإلقرارات الضريبية. 

  الضريبية.و ة ياإلدار اإلستشارات ، مثل متعلقة بالمشورة(ال)أو 4 يةستشار إلاالعمليات 
 

 العملية تشمل، على سبيل المثال، عندما هي جزء من عملية أكبرعملية التأكيد تكون  قد .18
مالية المعلومات الللحصول على تأكيد بشأن  شرط محدد ستمالك مؤسسة عملإلستشارية إلا
من  التأكيدجزء بصلة فقط  ذوهذا اإلطار يكون . في مثل هذه الظرو ، المستقبليةتاريخية أو ال
 .مليةلعا

 
فيما  عمليات تأكيد ،10الوارد في الفقرة  وصفالمع  تنسجمالتي قد التالية، العمليات  ال تعتبر .19

 هذا اإلطار:ب يتعلق

 وأالتدقيق  وأالمحاسبة  فيما يخصاإلجراءات القانونية في  ةدالء بشهادإلا عمليات (أ)
 و ؛الضرائب أو غيرها من المسائل

  

                                                           
"عمليات أداء اإلجراءات المتفق عليها فيما يخص المعلومات المالية"، والمعيار الولي  4400المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة   3

 )المنقح( "عمليات الجمع". 4410للخدمات ذات العالقة 
والمعرفة الخاصة باالستشارات. وتشمل العملية يطبق الممارس في العملية االستشارية المهارات الفنية والتعليم والمالحظات والتجارب   4

االستشارية عملية تحليلية تنطوي عادة  على مزيج من األنشطة المتعلقة بما يلي: تحديد األهدا ، وتقصي الحقائق، وتعريف 
نفيذ والمتابعة. ُتكتب المشاكل أو الفرص، وتقييم البدائل، ووضع التوصيات بما في ذلك اإلجراءات واإلبالغ عن النتائج، وأحيانا الت

ل"(. ويكون عموما  العمل المنجز هو فقط الستخدام  التقارير )في حال صدورها( عموما  بأسلوب السرد )أو "بشكل مسهب ومطو 
وإستفادة العميل. وُتحدد طبيعة ونطاق العمل باالتفاق بين الممارس والعميل. وأي خدمة تحقق تعريف عملية التأكيد هي ليست 

 تشارية بل عملية تأكيد.عملية إس
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 أنمن خاللها يمكن للمستخدم غة انظر أو صيوجهات  وأ يةمهنالتي تشمل آراء  العمليات (ب)
 التالية: المتطلبات تم إستيفاء جميع، إذا التأكيدبعض  يستمد

 عمليةللعرضية نتيجة مجرد  التي تكون نظر أو الصياغة الوجهات  تلك اآلراء أو (1)
 ؛اإلجمالية

 ينالمحدد مستهدفيناللمستخدمين ا على أي تقرير مكتوب صراحة  استخدام يقتصر  (2)
 في التقرير؛فقط 

أن العملية ال ُيقصد من ، المحددين مستهدفينالمستخدمين المع  تفاهم خطيبموجب  (3)
 و تكون عملية تأكيد؛

 الممارس. في تقرير العملية كعملية تأكيدال يتم تمثيل  (4)
 

 تقارير حول العمليات غير المتعلقة بالتأكيد
يميز ضمن نطاق هذا اإلطار  تأكيدلية عم هي ليست عمليةإن الممارس الذي يعد  تقريره حول  .20

ال يكون الذي  تقريراليتفادى المستخدمين،  وتجنبا  إلرباك. التأكيدتقرير  عنتقرير ال بوضوح ذلك
 على سبيل المثال:ما يلي، تقرير تأكيد  عبارة عن

 التأكيدمعايير لاإلطار، أو  هذال اإلمتثالالى  الضمنيةشارة اإل. 

 مراجعةأو " "تدقيق" " أوتأكيد" التالية: كلماتلل غير المالئم ستخداماإل." 

 أدلة كافية  مبني على إستنتاجمن الممكن أن ُيؤخذ بالخطأ على أنه بيان  تضمين
نتائج قياس أو تقييم ب مستهدفيناللمستخدمين اثقة ُتصمم لتعزيز درجة ومالئمة 

 .الموضوعة المعايير وفق األساسيلموضوع ا
 

تشتمل ال  عملية علىاإلطار  الممارس والطر  المسؤول على تطبيق مبادئ هذا قد يتفق كل من .21
خرى األمتطلبات ال كافة لكن ُتستوفى فيهاالطر  المسؤول  غير مستهدفينمستخدمين  على

ستخدام إ يحصر ا  ذات الصلة. في مثل هذه الحاالت، يتضمن تقرير الممارس بيان معايير التأكيدل
 الطر  المسؤول.بالتقرير 

 
  لعملية التأكيدمسبقة الشروط ال

 ينبغي قبول إذا كان بحث ماذات صلة عند و  مالئمة لعملية التأكيدمسبقة التالية الشروط التعتبر  .22
 :ستمرار فيهاإلأو ا عملية التأكيد

 القياسومسؤول  ، الطر  المسؤولهيو ) المناسبةطرا  ألاأدوار ومسؤوليات تكون  (أ)
 ؛ والمحددة ( مناسبة في الظرو حسبما يكون مناسبا  ، فوالطر  المكل   التقييمأو 
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  الخصائص التالية: كافة العملية ُتبرز (ب)

 مناسب؛ يموضوع األساساليكون  (1)

موضوع الفي إعداد معلومات  تطبيقهاممارس الالمعايير التي يتوقع تكون  (2)
في  ةفو وصالمخصائص لالعملية، بما في ذلك إبرازها لمناسبة لظرو  

 ؛44الفقرة 

موضوع الفي إعداد معلومات  تطبيقهاممارس الالمعايير التي يتوقع تكون  (3)
 ؛مستهدفينالمتاحة للمستخدمين 

دلة الالزمة لدعم قادر على الحصول على األ أن يكون ممارس اليتوقع  (4)
  الممارس؛ إستنتاج

معقول أو التأكيد عملية ال يناسبشكل بالممارس،  إستنتاجيتم تضمين  (5)
 و ؛محدود، في تقرير مكتوبال التأكيد عملية

ممارس ال توقعيشمل محدود، ال تأكيدالعملية منطقي، في حال غرض  وجود (6)
 .التأكيد من هاد كون قادر على الحصول على مستوى يأن ب

 
قد تتطلب بعض ف. كبيرا   ختالفا  إ المواضيع األساسية لعمليات التأكيد المختلفة يمكن أن تختلف .23

الفردي.  الممارس يمتلكها عادة  تلك التي تتجاوز متخصصة ومعرفة مهارات  األساسية المواضيع
بشكل  العمليةأداء سيقومون بأن هؤالء األشخاص الذين بممارس ال يقتنعأن  من المهملكن 

 (.31أيضا الفقرة  أنظرالكفاءة والقدرات المناسبة )ب يتمتعون  جماعي
 

قادر على  الطر  المكلف قد يكون  ،تأكيدعملية محتملة كعملية  يكون باإلمكان قبولال عندما  .24
 . على سبيل المثال:مستهدفينالمستخدمين الحتياجات إ عملية مختلفة تلبي تحديد

فإن عملية التأكيد مناسبة،  غيرممارس تطبيقها الإذا كانت المعايير التي يتوقع  (أ)
 القيام بها إذا: يمكنربما ال يزال  22خرى في الفقرة األمسبقة الشروط التلبي التي 

التي  األساسيواحد أو أكثر من جوانب الموضوع  يحددأن ممارس ال استطاع (1)
إجراء أي  للممارس. في مثل هذه الحاالت، يمكن لها مناسبة المعايير تكون 

في و حد ذاته. ب األساسيلموضوع من االجانب  بذلكفيما يتعلق  عملية تأكيد
 بالموضوعتعلق يلتوضيح أن التقرير ال  التأكيدهذه الحاالت، قد يحتاج تقرير 

 أو ؛مجملهباألساسي األصلي 

 .األساسيلموضوع لمعايير بديلة مناسبة كان من الممكن اختيار أو تطوير  (2)
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أو  عملية استشارية، مثل عملية تأكيدليست  هيعملية  المكلفلطر  ا قد يطلب (ب)
 متفق عليها.إلجراءات  عملية

 
، أو تأكيدمتعلقة بالغير  عمليةإلى  هامن المناسب تغيير  ال يكون ، عملية التأكيد تم قبوليبعد أن  .25

تغير في الظرو  الكما أن محدود دون مبرر معقول.  تأكيد عمليةإلى  تأكيد معقول عمليةتغيير 
، العمليةسوء فهم بشأن طبيعة  حدوث ، أومستهدفينالمستخدمين الالتي تؤثر على متطلبات 

. إذا تم إجراء مثل هذا التغيير، ال يتم تجاهل األدلة التي تم العمليةبرر طلب تغيير يمكن أن ي
عدم القدرة على الحصول على أدلة كافية ومالئمة وال تعتبر الحصول عليها قبل التغيير. 

 تأكيد عمليةإلى  تأكيد معقول عمليةر من يلتغيل مقبوال   معقول سببا   تأكيد إستنتاج لصياغة
 محدود.

 
 عملية التأكيد عناصر 

 في هذا القسم: لعملية التأكيدالعناصر التالية ُتناقش  .26

 ؛مستهدفينومستخدمين  مسؤول طر و  تشتمل على ممارسوجود عالقة ثالثية األطرا   (أ)

 الموضوع األساسي المناسب؛ (ب)

 ؛مناسبةالمعايير ال (ج)

 و ؛مالئمةالكافية و الدلة األ (د)

 محدود.التأكيد ال عمليةأو  معقولالتأكيد ال عملية يناسب بشكل تأكيد مكتوبتقرير  (ه)
 

  عالقة ثالثية األطراف
الطر  المسؤول و  ممارسال: أطرا  مستقلةثالثة عمليات التأكيد على األقل جميع تتضمن  .27

دور مستقل  ، قد يكون هناك أيضا  العمليةظرو   على إعتمادا  و . مستهدفينالمستخدمين الو 
 (.3الملحق  أيضا   أنظر) فالطر  المكل  م، أو مقي  الأو  لمسؤول القياس

 
. المنشأةنفس  من مختلفة أو منشآتمن  مستهدفينالمستخدمين القد يكون الطر  المسؤول و  .28

المكون في هيكل مجلس اإلدارة قد يسعى مجلس اإلشرا  والمراقبة كمثال على الحالة األخيرة، و 
. المنشأة في تلكالمجلس التنفيذي  التي يقدمهاحول المعلومات  تأكيد للحصول علىمن مستويين 
محددة عملية في سياق  مستهدفينالمستخدمين الالعالقة بين الطر  المسؤول و  وينبغي النظر

يمكن أن تقليدي. على سبيل المثال، بشكل  المسؤولية المحددة مستويات عنويمكن أن تختلف 
 جانب على عملية التأكيدألداء  معين ( ممارسمستهد اإلدارة العليا للمنشأة )مستخدم تكلف 

 الطر إلدارة )ا متدني في مستوى  مسؤوليتها المباشرة علىمن أنشطة المنشأة التي تقع  محدد
 .المطا  نهايةعنها في  مسؤولةالعليا اإلدارة تكون لكن المسؤول(، 
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 ممارسال
 أفرادأو غيره من  العملية)عادة ما يكون شريك  العملية يؤديالذي )األفراد( فرد الممارس" هو ال" .29

للحصول على  التأكيدوتقنيات  ( من خالل تطبيق مهاراتالمؤسسة، حيث أمكن ، أوالعمليةفريق 
 تخلو  موضوعال، حول ما إذا كانت معلومات حسبما يكون مناسبا  محدود،  تأكيدتأكيد معقول أو 

الموضوع األساسي  بقياس أو تقييمممارس اليقوم المباشرة،  العمليةفي و . 5جوهريةالخطاء األمن 
تأكيد للحصول على تأكيد معقول أو  وتقنيات التأكيد ق مهاراتيطبتو الموضوعة المعايير  وفق

 خطاءاأل تخلو منتقييم الالقياس أو  ذلك، حول ما إذا كانت نتيجة حسبما يكون مناسبا  محدود، 
 جوهرية.ال

 
ألحد معايير  بامتثاله اإلقرار القطاع العامالمحاسب المهني في  غيرممارس مختص اختار إذا  .30

الواردة فرضية التعكس معينة متطلبات فإنه من المهم أن يدرك أن هذه المعايير تشمل ، التأكيد
، 1والمعيار الدولي لرقابة الجودة المهنيين للمحاسبين  السلوك األخالقيقواعد بشأن  5في الفقرة 

التي  انين أو األنظمةمنصوص عليها بموجب القو المتطلبات ، أو الخرى األ مهنيةال متطلباتالأو 
 .مل حة وضروريةاألقل  على تكون 

 
متطلبات ال ستيفاءإعدم إلى  العمليةظرو  المعرفة األولية ب أشارتإذا  عملية ُتقبل أي ال .31

 الممارسهذه المتطلبات من قبل وفي بعض الحاالت، يمكن إستيفاء . بالكفاءة المتعلقةاألخالقية 
 .التابع له خبيرالباستخدام عمل 

 
 يرفي عمل الخب كافيبشكل مشاركة العلى  اممارس قادر اليكون  ينبغي أنوباإلضافة إلى ذلك،  .32

موضوع، المعلومات  حول التأكيد إستنتاجمسؤولية  لقبوليكفي  إلى حد التأكيد اآلخرينممارسي و 
 يكافخر اآلتأكيد العمل الخبير أو ممارس  كان ما إذا ستنتاجإل الالزمةوالحصول على األدلة 

 ألغراض الممارس.
 

ال ُتقل ص تلك المسؤولية ر عنه، و المعب  التأكيد  إستنتاجعن  الممارس مسؤوال  بشكل منفرد يكون  .33
خرين. ومع اآل تأكيدال ألعمال ممارسيأو  التابع لهخبير لاعمل ل عن طريق إستخدام الممارس

ذات الصلة  تأكيدالمعايير ل التابع له ويمتثلخبير العمل  الذي يستخدمالممارس  استنتجذلك، إذا 
 ات ذلكإستنتاجأو نتائج يقبل الممارس  ، قدي ألغراضه الخاصة بهالخبير كاف ذلك عملأن ب

 .كأدلة مالئمة ضمن نطاقهالخبير 
 

  

                                                           
 ينبغي أن ُيقرأ "شريك العملية " و "المؤسسة " على أنهما يشيران إلى ما يقابلهما في القطاع العام، حيث يكون مالئما . 5
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 مسؤول الطر  ال
غالبا  ما ، عملية اإلثباتفي و إن الطر  المسؤول هو الجهة المسؤولة عن الموضوع األساسي.  .34

 قد ال يكون أو الطر  المسؤول وقد يكون . مقيم  الأو  مسؤول القياسالطر  المسؤول هو يكون 
 (.فالمكل   الطر ) عملية التأكيدممارس ألداء ال يكل فالذي  الطر  هو

 
 ن و مستهدفن الو المستخدم

( مجموعاتأو مجموعة ) (المؤسسات) المؤسسة( أو األفرادالفرد )هم  ن و مستهدفن الو المستخدم .35
الطر  المسؤول  أن يكون  . يمكنالتأكيدتقرير  بأنهم سو  يستخدمون الممارس  التي يتوقع منهم
 ، ولكن ليس الوحيد.مستهدفينالمستخدمين ال أحد

 
ه لهمأولئك الذين  غير مستهدفينمستخدمين في بعض الحاالت، قد يكون هناك  .36  تقرير ُيوج 

، التأكيدتقرير  يقرؤون لئك الذين سو  جميع أو  تحديدالممارس قادر على وقد ال يكون . التأكيد
إذا  خصوصا  الحاالت،  تلك. في لذلك التقريرعدد كبير من الناس  عند إمكانية وصول خصوصا  

موضوع المجموعة واسعة من المصالح في  محتملينالمستخدمين ال كان من المحتمل أن لدى
 مصالح التي لها المعنية الرئيسيةألطرا  ا على ن و مستهدفن الو المستخدم فقد يقتصر، األساسي
بطرق مختلفة، على سبيل المثال، عن  مستهدفينالمستخدمين ال تحديد. يمكن هامةو  مشتركة

بموجب القوانين أو ، أو المكلفالطر  طريق االتفاق بين الممارس والطر  المسؤول أو 
 .األنظمة

 
مع الممارس والطر  المسؤول  بشكل مباشرهم و أو ممثل ن و مستهدفن الو المستخدمقد يشارك  .37

وبغض النظر عن مشاركة . العملية( في تحديد متطلبات كان مختلفا   إن المكلفوالطر  )
النتائج الواقعية بناء  اإلبالغ عنالمتفق عليها )التي تتضمن  جراءاتلعملية اإل ، وخالفا  اآلخرين

صياغة مناسبة، بدال من  ة  ثالثاطر أوأي  المكلفعلى اإلجراءات المتفق عليها مع الطر  
 (:معين إستنتاج

 و؛ جراءاتاإل ونطاقعن تحديد طبيعة وتوقيت  ممارس مسؤوال  اليكون  (أ)

 كبيرا   ختلف اختالفا  تعلى معلومات  إط لع إضافية إذا ألداء إجراءات الممارسقد يحتاج  (ب)
 .تحديد اإلجراءات المخطط لها تم على أساسها المعلومات التيعن تلك 

 
والجهات ن و )على سبيل المثال، المصرفيون مستهدفالن مو المستخد الحاالت، يفرضفي بعض  .38

ألداء لترتيب ا( األطرا  المناسبةالطر  المناسب ) قد يطلبوا من، أو متطلبا  معينا  ( التنظيمية
، يتضمن محددلغرض  معايير مصممة العملياتتأكيد لغرض محدد. عندما تستخدم ال عملية

أنه من  ممارسال يعتبرقد القراء إلى هذه الحقيقة. باإلضافة إلى ذلك،  ا  ينب هبيانتأكيد التقرير 
إعتمادا على ظرو  و فقط لمستخدمين محددين.  موجهالتأكيد المناسب اإلشارة إلى أن تقرير 
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في حين و . هستخدامإتقييد أو تقرير التأكيد من خالل تقييد توزيع  ذلك ، يمكن أن يتحققالعملية
أو لغرض  ينمحدد مستهدفين لمستخدمينفقط  كان موجها  كلما  هتقييدالتأكيد يمكن ر أن تقري

حد ذاته إلى أن ب يشير ال محددأو غرض  بمستخدمعدم وجود قيود فيما يتعلق فإن ، محدد
تحم ل  ويعتمدالغرض. ذلك مسؤولية قانونية فيما يتعلق بذلك المستخدم أو الممارس يتحمل 

   الصلة. ياإلختصاص ذعلى ظرو  كل حالة و  قانونيةالمسؤولية ال
 
 موضوع األساسيال

 :كالتاليأشكاال عديدة،  لعملية التأكيد األساسيالموضوع يمكن أن يتخذ  .39

  واألداء المالي والتدفقات المثال، المركز المالي  تاريخي )على سبيلالالمالي أو الوضع األداء
والقياس  عترا اإل الخاصة به هو موضوعالمعلومات التي قد تكون ( التاريخية النقدية

 في البيانات المالية. الممث لةوالعرض واإلفصاح 

  واألداء المالي  )على سبيل المثال، المركز الماليالمستقبلي األداء أو الوضع المالي
 عترا التي قد تكون معلومات الموضوع الخاصة به هو اإل( المستقبلية والتدفقات النقدية

 .ض واإلفصاح الممث لة في تقدير أو توقع ماليوالقياس والعر 

  التي قد تكون معلومات ( المنشأة أداء)على سبيل المثال،  ةغير المالي األوضاعأو األداء
 لكفاءة والفعالية.لالمؤشرات الرئيسية  الموضوع الخاصة بها هي

  التي قد تكون معلومات الموضوع )على سبيل المثال، قدرة منشأة(  الماديةالخصائص
 وثيقة المواصفات.الخاصة بها هي 

 لدى  تكنولوجيا المعلومات أو نظامالداخلية رقابة الوالعمليات )على سبيل المثال،  األنظمة
 فعالية.البيان التي قد تكون معلومات الموضوع الخاصة بها هو ( المنشأة

  وممارسات الموارد لألنظمة اإلمتثالالسلوك )على سبيل المثال، حوكمة الشركات، و ،
 أو بيان الفعالية. اإلمتثالبيان التي قد تكون معلومات الموضوع الخاصة به هو البشرية( 

 
 مع بعض األمثلة. ةالمحتمل ةاألساسي المواضيع لمجموعة ا  تصنيف 4الملحق ظهر يُ 

 
معلومات الكون درجة إلى أي خصائص مختلفة، بما في ذلك بالمختلفة  تتسم المواضيع األساسية .40

بمرحلة تتعلق ما إذا ، و قبليةمست أموتاريخية  ،ذاتية أمموضوعية و  ،كمية أمنوعية  المتعلقة بها
 :ما يلي هذه الخصائص علىتؤثر  .ما فترةزمنية معينة أو تغطي 
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 و الموضوعة؛ لمعاييرا وفقأو تقييمه  األساسيدقة قياس الموضوع  (أ)

 المتاحة.دلة ألاإقناع  مدى (ب)
 

 .مستهدفينالخاصة للمستخدمين ذات األهمية الالخصائص  إلى التأكيدتقرير  يشيرقد 
 

 غيرإذا كان الموضوع األساسي أي ، التأكيدمستوى بلموضوع األساسي امالءمة  مدى تأثرتال  .41
. صحيح، والعكس أيضا  لعملية التأكيد المحدودغير مناسب  فإنه لعملية التأكيد المعقول،مناسب 

المعايير ويمكن قياسه أو تقييمه باستمرار وفق  للتحديدالموضوع األساسي المناسب قابل يكون 
إلجراءات الحصول على أدلة كافية  الناتجة موضوعال معلومات يمكن إخضاعبحيث  المحددة

 .حسبما يكون مناسبا  محدود، ال تأكيدالمعقول أو التأكيد ال إستنتاجومالئمة لدعم 
 

 المعايير
المستخدمة لقياس أو تقييم الموضوع األساسي. يمكن أن تكون  المقاييس عبارة عن معايير هيال .42

الدولية معايير ال هي لمثال في إعداد البيانات الماليةعلى سبيل افقد تكون ، ةمعايير رسميال
 التقارير حولإعداد عند أما لقطاع العام؛ في اة الدولية أو معايير المحاسبالتقارير المالية عداد إل
داخلية الرقابة الإطار  إلىأن تستند المعايير  يمكنالداخلية،  الرقابةألنظمة  يةفعالية التشغيلال

 التقارير حولإعداد لهذا الغرض؛ وعند  القائم أو أهدا  الرقابة المختلفة المصممة خصيصا  
مثلة ومن األ. المبرم عقدلاأو  االمعمول بهأو األنظمة  هي القوانينمعايير ال، قد تكون اإلمتثال

متفق عليه )مثل األداء المطورة داخليا أو مستوى ال السلوك قواعدقل رسمية هي األمعايير العلى 
 (.السنة خالل لجنة معينة فيها جتمعتن أعدد المرات التي من المتوقع 

 
 ضمنبشكل مستمر ومعقول  األساسيلموضوع القياس أو تقييم  مطلوبة مناسبةالمعايير الإن  .43

متاح  إستنتاجأي يكون مناسبة، المعايير ال في مرجعيإطار  ودون توفيرالمهني.  التقدير سياق
 أي أنها ترتبطلسياق، تجاه امناسبة حساسة المعايير الوتعد  لتفسير الفردي وسوء الفهم. ا أمام

يمكن أن يكون هناك معايير مختلفة،  ،األساسي. حتى بالنسبة لنفس الموضوع العمليةظرو  ب
 التي يختارها مسؤولالمعايير  . على سبيل المثال، إحدىقياس أو تقييم مختلف ينتج عنهاوالتي 

التي تم هو عدد شكاوى العمالء يل رضا العمالمتمثل في  األساسيللموضوع  قياسمكم مقي  الأو 
 مشترياتالم آخر عدد أو مقي   آخرمسؤول قياس  قد يختار ، في حينالعميل حل ها بما يرضي

معايير اللشراء األولي. وعالوة على ذلك، قد تكون ا التي تلي تاريخفي األشهر الثالثة  المتكررة
لكن قد ال تكون مناسبة لمجموعة مختلفة من العملية، من ظرو   محددةمناسبة لمجموعة 

 الجهات التنظيميةتقديم التقارير إلى الحكومات أو قد يتطلب . على سبيل المثال، العمليةظرو  
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من  واسعةلكن قد ال تكون هذه المعايير مناسبة لمجموعة محددة من المعايير، ستخدام مجموعة إ
 المستخدمين.

 

 مناسبة الخصائص التالية:المعايير ال ظهرتُ  .44
رارات من قبل اتخاذ القتساعد في معلومات موضوع  المالئمةالمعايير ينتج عن : المالئمة (أ)

 .مستهدفينالمستخدمين ال
عن لها  وفقا  عدت أُ التي موضوع المعايير كاملة عندما ال تغفل معلومات تكون الكتمال: إلا (ب)

 مستهدفينالمستخدمين التؤثر على قرارات أن معقول  بشكل ُيتوقعالعوامل ذات الصلة التي 
مقاييس ، حيث يكون مالئما  كاملة، ال معاييرالمعلومات. تشمل تلك العلى أساس  المتخذة

 لعرض واإلفصاح.ا
بشكل معقول ومستمر، لموضوع األساسي اتقييم أو قياس بموثوقة المعايير التسمح الموثوقية:  (ج)

في ظرو   عند استخدامهاالعرض واإلفصاح، قياس أو تقييم ، حيث يكون مالئما  بما في ذلك 
 .ينمماثلة من قبل ممارسين مختلف

 مناسب حسبما هومن التحيز تخلو موضوع معلومات  المحايدةمعايير تج عن الين: يةالحياد (د)
 .العمليةفي ظرو  

المستخدمين من قبل  اموضوع يمكن فهمهسهلة الفهم معلومات معايير الينتج عن الفهم:  قابلية (ه)
 .مستهدفينال

 
ل  .45  مناسبة. ا  تجارب الفرد معايير المتعلقة بلتوقعات أو األحكام لغامضة الوصا  األال تشك 

 
لعملية معايير الاألهمية النسبية لكل من الخصائص المذكورة أعاله عند تقييم مدى مالءمة إن  .46

كانت  أي إذا، التأكيدمستوى بمعايير التأثر مالءمة تال إذ مهني.  تقديرهي مسألة  محددة
محدود، ال تأكيداللعملية مناسبة هي أيضا غير فمعقول، التأكيد ال لعمليةمعايير غير مناسبة ال

بواسطة  رهااصدإيمكن ، أو األنظمةأو  القوانينالمعايير بموجب  وضع. يمكن صحيحوالعكس 
شفافة )المعايير  عملبع إجراءات تت التيو خبراء من المعتر  بها مصر ح لها أو هيئات 

ظرو  الموضوع في اللغرض إعداد معلومات  خصيصا  معايير أخرى يمكن وضع الموضوعة(. 
على العمل الالزم تم تطويرها بشكل محدد  أو المعاييرويؤثر ما إذا تم وضع . للعملية المحددة

عكس تثبت عدم وجود مؤشرات  محددة، على سبيل المثال، في حال لعمليةلتقييم مدى مالءمتها 
المستخدمين احتياجات بأن المعايير الموضوعة تكون مناسبة إذا كانت ذات صلة بفترض يُ ذلك، 

 .من المعلومات مستهدفينال
 

قياس الموضوع  كيفيةتمكينهم من فهم ل مستهدفينال نلمستخدميلمتاحة  معاييريجب أن تكون ال .47
أو أكثر من الطرق  ةواحدب مستهدفينالالمعايير للمستخدمين  إتاحةيمكن و أو تقييمه.  األساسي

 التالية:
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 .يعلنبشكل  (أ)
 بطريقة واضحة في عرض معلومات الموضوع. دمجهامن خالل  (ب)
 .التأكيدبطريقة واضحة في تقرير  دمجهامن خالل  (ج)
 بالساعات والدقائق. الزمنقياس معيار  مثلالفهم العام،  من خالل (د)

 
صادرة عن المعايير الأو  شروط العقدمثل ، فقط ينمحدد معايير أيضا لمستخدمينال ُتتاحقد  .48

فقط  ترتبطفي الصناعة ألنها  ينالموجود ألولئك فقطتتوفر في قطاع صناعة ما بحيث جمعية 
 (.38الفقرة  أيضا   أنظرغرض محدد )ب

 
 ، ما إذا كانت المعايير مناسبة.العمليةمن  كجزء  يحدد الممارس،  .49

 
 األدلة

للحصول على أدلة كافية  التشكيك المهنيتهاج سلوك إوأدائها عبر اعمليات التأكيد يتم التخطيط ل .50
 وفقاألساسي قياس أو تقييم الموضوع لنتائج المبلغ عنها الحول  العمليةومالئمة في سياق 

 العملية ةمخاطر و  األهمية النسبية عند بحثالمهني  التقدير وينبغي ممارسة. الموضوعة المعايير
د تحديد طبيعة وتوقيت عن خصوصا  ، العمليةوكمية ونوعية األدلة المتاحة عند تخطيط وأداء 

 جراءات.اإل ونطاق
 

 التشكيك المهني
 ، على سبيل المثال:التنبه لما يلييشمل  سلوكهو  التشكيك المهني .51

 تم الحصول عليها.يتعارض مع األدلة األخرى التي األدلة التي ت (أ)
 .كأدلةستخدامها ستفسارات إلإللوثائق والردود على اموثوقية اشكك في تالمعلومات التي  (ب)
باإلضافة إلى تلك التي تتطلبها معايير أخرى جراءات إلالحاجة  تشير إلىالظرو  التي  (ج)

 ذات الصلة؛ و التأكيد
 .ةمحتمل شروط التي قد تشير إلى أخطاءال (د)

 
لحد من ل، مثال  ضروري، أمر  العملية مختلف مراحلفي  التشكيك المهنيالحفاظ على يعتبر  .52

 :المخاطر التالية
 ؛عاديةالظرو  غير ال إهمال 
  و ؛ات من المالحظاتستنتاجاإلعند استخالص المبالغة في التعميم 
 جراءات وتقييم اإل ونطاقفي تحديد طبيعة وتوقيت  فرضيات غير مناسبةستخدام إ

  نتائجها.
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 ةالمتناقض التشكيك في األدلةهذا يشمل و . األدلة بشكل حاسملتقييم  ا  ضروري التشكيك المهنييعد   .53
النظر في مدى كفاية ومالءمة  يشمل أيضا  و ستفسارات. والردود على اإل المستنداتموثوقية و 

 .المحددة تم الحصول عليها في ضوء الظرو ياألدلة التي 
 

السجالت  اعتبارأصلية، يمكن حول ما إذا كانت الوثائق  تأكيدعلى تنطوي العملية ما لم و  .54
 يأخذ. ومع ذلك، خال  ذلكعتقاد لإل معين الممارس سببن لدى يكما لم أصلية أنها بوالوثائق 
 .التي سو  ُتستخدم كأدلةالمعلومات  موثوقية اإلعتبار بعين الممارس

 
الذين  أولئكونزاهة صدق التي تثبت التجارب السابقة  الممارس تجاهليأن بتوقع الال يمكن  .55

  نزاهةوال يتمتعون بالصدقدلة األدلة. ومع ذلك، فإن االعتقاد بأن أولئك الذين يقدمون األيقدمون 
 .التشكيك المهنيال يعفي الممارس من ضرورة الحفاظ على 

 
 المهني الحكم

ألن تفسير  وهذا. بشكل سليم عملية التأكيد ألداء أمر أساسي ومهمالمهني  الحكميعتبر  .56
ال  العمليةقرارات المطلوبة طوال الذات الصلة و  التأكيدالمتطلبات األخالقية ذات الصلة ومعايير 

ويعتبر والظرو .  الحقائق على ات ذات الصلةالمعرفة والخبر و  التدريب دون تطبيق تحقيقهيمكن 
 :ما يليب المتعلقةقرارات ال يخصفيما  بشكل خاصالمهني ضروري  الحكم

  العمليةالنسبية ومخاطر األهمية. 
  ذات الصلة  تأكيدالجراءات المستخدمة لتلبية متطلبات معايير اإل ونطاقطبيعة وتوقيت

 والحصول على األدلة.
  المزيد القيام ب يتعينما إذا كان مالئمة، و تقييم ما إذا كان قد تم الحصول على أدلة كافية و

تأكيد العملية  وعلى وجه الخصوص، في حالذات الصلة.  التأكيدلتحقيق أهدا  معايير 
 هاد  ومفيدفي تقييم ما إذا تم الحصول على مستوى  ا  مطلوب المهني يكون الحكممحدود، ال

 .التأكيدمن 
 الممارس إختار ، وإذا األساسيموضوع على ال، تطبيق المعايير ةالمباشر  العملية في حال

عملية  . وفي حالوضع المعاييرختيار أو إالقرارات المتعلقة ب، هاوضعقام بأو المعايير 
 ن.و اآلخر  لتي يصدرهااالتقديرات و  األحكام، تقييم اإلثبات

 تم الحصول عليها.ياألدلة التي  بناء  على التي يتم استخالصهاات المناسبة ستنتاجاإل 
 

 الممارس ممارسته من قبل إمكانية فيممارس لا ة منالمهني المتوقع للحكمالسمة المميزة تكمن  .57
 .معقولةال األحكاملتحقيق  الالمةالكفاءات  تطويرفي  تهوخبر  تهومعرف هتدريبساعد  نالذي
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معروفة من قبل الوالظرو   الحقائق حالة محددة إلىالمهني في أي  الحكمتستند ممارسة  .58
، سواء العمليةسير التشاور بشأن المسائل الصعبة أو المثيرة للجدل أثناء كما أن . الممارس

أو خارجها  المؤسسةعلى المستوى المناسب داخل  وآخرين العمليةوبين فريق  العمليةفريق  ضمن
 مستنيرة ومعقولة. أحكامساعد الممارس في إصدار يإنما 

 
عكس تطبيق ت اإليه التوصلتم  التي االحكام تالمهني على أساس ما إذا كان الحكميمكن تقييم  .59

الحقائق والظرو  في ضوء  ةمناسب تبكفاءة وما إذا كانقياس أو التقييم الو  تأكيدالمبادئ 
 .نسجم معهات تالخاص به وما إذا كان تأكيدالحتى تاريخ تقرير  للممارسمعروفة ال

 
تخاذ إل المهني كمبرر وال ينبغي أن ُيستخدم الحكم. طوال العمليةالمهني الحكم  ينبغي ممارسة .60

 أدلة كافية ومالئمة.ب أو حقائق وظرو  العملية التي ال تدعمهاقرارات ال
 
 كفاية ومالءمة األدلةمدى  

كمية وتتأثر هو مقياس لكمية األدلة.  فالكفاية. مرتبطة ببعضها البعضإن كفاية ومالءمة األدلة  .61
المخاطر،  فكلما ازدادت) جوهريةتشوبها أخطاء  التيموضوع المخاطر معلومات باألدلة الالزمة 

فكلما األدلة ) تلكنوعية بكذلك تتأثر لمزيد من األدلة(، و  أكبر على األرجح حاجةال كلما كانت
الحصول على وقد ال يعوض (. على األرجح كلما قلت األدلة المطلوبة، كانت جودتها أعلى

 (.82-81الفقرات أيضا  أنظر) عن ضعف جودتها ،أي حال فيالمزيد من األدلة، 
 

في توفير الدعم موثوقيتها و  مالءمة هي عبارة عن مقياس لنوعية األدلة؛ أي مدى مناسبتهاال .62
 الممارس. ستنتاجإل

 
بموجبها يتم التي المختلفة عتمد على الظرو  تمصدرها وطبيعتها، و باألدلة موثوقية  تأثرت .63

هذه أنواع مختلفة من األدلة، لكن  موثوقيةتعميمات حول يمكن إصدار الحصول عليها. 
ة، دلة من مصادر خارجياألالتعميمات تخضع الستثناءات مهمة. حتى عندما يتم الحصول على 

تم يالتي دلة األقد ال تكون ظرو  يمكن أن تؤثر على موثوقيتها. على سبيل المثال، تنشأ قد 
غير أو  غير مطل عموثوقة إذا كان المصدر هي أدلة الحصول عليها من مصدر خارجي 

كون التعميمات التالية حول موثوقية ت، قد معينةستثناءات إبوجود  عترا مع اإلو موضوعي. 
 مفيدة:األدلة 

  ةالمناسب (األطرا ) الطر الحصول عليها من مصادر خارج أكثر موثوقية عند األدلة تكون. 
  ذات الصلة  الرقابة أنظمة أكثر موثوقية عندما تكون  داخليا   توليدهااألدلة التي يتم تكون

 فعالة.
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  نظام تطبيق  مالحظة)على سبيل المثال،  مباشرة  الممارس يحصل عليها التي  دلةاألتكون
تم الحصول عليها بصورة غير مباشرة أو عن طريق التي ي دلةاأل( أكثر موثوقية من ما رقابة

 (.نظام رقابة ماستفسار حول تطبيق إلاستدالل )على سبيل المثال، اإل

  أو  إلكترونية وأورقية على شكل وثائق، سواء  متوفرة تكون األدلة أكثر موثوقية عندما تكون
 المتزامن ألي اجتماع خطيالسجل يعتبر عادة  السبيل المثال،  أخرى )علىضمن وسائط 

 مناقشته(. تما تملالحق  أي إقرار شفهيأكثر موثوقية من 
 

تم الحصول عليها من األدلة المتسقة التي يمن  من التأكيدعلى المزيد الحصول عادة  يتم  .64
بشكل فردي.  ُتبحث التيبنود األدلة عن ذات طبيعة مختلفة التي تكون مصادر مختلفة أو 
 يعزز الحصول على أدلة من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة قدفإن باإلضافة إلى ذلك، 

تم يعندما تكون األدلة التي و . من األدلة يفتقر إلى الموثوقية مفرد بندشير إلى أن ي أو أدلة أخرى 
آخر،  مصدر من مع األدلة التي يتم الحصول عليها تتناقضالحصول عليها من مصدر واحد 

 . فإنه من الضروري تحديد اإلجراءات اإلضافية الالزمة لحل التناقض
 

حصول على تأكيد حول معلومات حصول على أدلة كافية ومالئمة، يعد  عموما  الفيما يتعلق بال .65
في  الموضوع ماتمعلو معينة أصعب من الحصول على تأكيد حول تغطي فترة التي موضوع ال

على  العمليات عادة   حولات المقدمة ستنتاجاإلتقتصر . باإلضافة إلى ذلك، مرحلة زمنية معينة
حول ما إذا كانت العملية سو  تستمر  إستنتاجيقدم الممارس أي وال  العملية؛غطيها تالفترة التي 

 .بالشكل المحدد مستقبال  
 

الممارس هي مسألة  إستنتاج يستند إليهاأدلة كافية ومالئمة  علىالحصول  إن تحديد ما إذا تم .66
في العالقة بين تكلفة الحصول على األدلة وفائدة المعلومات  تشمل البحثمهني، حكم وتقدير 

في تقييم  التشكيك المهنيالمهني ويمارس  الحكمممارس اليستخدم و تم الحصول عليها. يالتي 
 .التأكيدلدعم تقرير  تهاومالءم كفايتها يمتقي كمية ونوعية األدلة، وبالتالي

 
 النسبيةاألهمية 

بما في ذلك عند تحديد  ئها،وأدالعملية التأكيد تخطيط الصلة عند ت النسبية ذااألهمية تكون  .67
من  تخلوجراءات، وعند تقييم ما إذا كانت معلومات الموضوع اإل ونطاقطبيعة وتوقيت 

 لكنها ال، النسبية في ضوء الظرو  المحيطة األهمية المهنية حول تصدر األحكامخطاء. األ
تكون الغرض، نفس و  مستهدفينالنفس المستخدمين أي فيما يخص ، التأكيدمستوى بتتأثر 

 ألنها تستند إلى التأكيد المحدود عمليةاألهمية لنفس  يه معقولالتأكيد ال لعمليةاألهمية النسبية 
 علومات.الممن  مستهدفينالمستخدمين ال إحتياجات
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 منفردة  ، ا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثرإذ هامة، الحذوفات، بما في ذلك تعتبر األخطاء .68

على أساس معلومات  المتخذة مستهدفينلمستخدمين العلى القرارات ذات الصلة ل، مجتمعة  أو 
إدراك الممارس ب وتتأثرمهني، حكم همية النسبية هي مسألة لألالممارس  وتعتبر دراسةموضوع. ال
 العملية ُتصممما لم و المعلومات. من كمجموعة  مستهدفينلمستخدمين الالمشتركة لحتياجات الل

التأثير المحتمل  ُيبحث عادة  لمستخدمين محددين، ال  المحددةاحتياجات المعلومات لتلبية 
 .بشكل كبير للمعلومات تختلف احتياجاتهمقد  التيعلى مستخدمين محددين، ألخطاء ل

 
، العوامل الكمية. وحيث أمكنفي سياق العوامل النوعية،  اإلعتبار بعينالنسبية  تؤخذ األهمية .69

 عمليةفي  اإلعتبار األهمية النسبية بعينأخذ األهمية النسبية للعوامل الكمية والنوعية عند وتعتبر 
 مهني.حكم هي مسألة  محددة

 
الممارس. لذلك، عندما الخاص ب تأكيدالتقرير  التي يغطيهاالنسبية بالمعلومات األهمية  ترتبط .70

 األهمية النسبية ؤخذتُ ، جميعها، ولكن ليس جوانب معلومات الموضوع  بعض العمليةغطي ت
 .العمليةذلك الجزء من معلومات الموضوع الذي تغطيه بفيما يتعلق فقط  اإلعتباربعين 

 
 العمليةمخاطر 

، معلومات الموضوع في سياق الموضوع األساسي والمعايير قد ال يتم التعبير بشكل سليم عن .71
بشكل موضوع العكس معلومات تيحدث هذا عندما ال و . ويمكن بالتالي أن تشوبها أخطاء كبيرة

 قياس أو تقييم الموضوع األساسي.لمعايير لاصحيح تطبيق 
 

تشوب معلومات  ماغير مناسب عند إستنتاجعن الممارس  ريعب   أنمخاطر هي  العملية طراخم .72
، كما ال تشملها مخاطر أعمال الممارسإلى  العملية مخاطر شيرال تو . أخطاء جوهريةموضوع ال

فيما أو غيرها من األحداث التي تنشأ  الدعاوى القضائية أو الدعاية السلبيةمن  الخسارةمثل 
 معلومات الموضوع.ب يتعلق

 
نادرا  ما يكون متدني ما يمكن بلوغه أو  نادرا   أمر هو إلى الصفر العملية مخاطر إن تقليص .73

 :معينة كالتاليمطلق، نتيجة لعوامل ال تأكيدالمعقول" هو أقل من التأكيد ال"فإن ، وبالتالي التكلفة

 نتقائي.اإلختبار إلاستخدام إ 

  للرقابة الداخلية. المتأصلةالقيود 

  وحاسمةوليست نهائية مقنعة هي ممارس للكثير من األدلة المتاحة حقيقة أن. 

 األدلة. بناء على تلكات ستنتاجاإل وصياغةالمهني في جمع وتقييم األدلة  الحكمستخدام إ 
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  المعايير وفقعند قياسها أو تقييمها  األساسيفي بعض الحاالت، خصائص الموضوع 
 .الموضوعة

 
هذه  جميععلى الرغم من أن ليس العناصر التالية،  تمثيل مخاطر العملية عبرعموما  يمكن  .74

 :عمليات التأكيد كافةهامة في أو  كون بالضرورة موجودةتالمكونات 

 ، والتي تتكون من:مباشرة   الممارس عليها يؤثرال  المخاطر التي (أ)

أنظمة مطبقة أي  دراسةجوهرية قبل ال خطاءباألمعلومات الموضوع  قابلية تؤثر (1)
 ة)المخاطر ( األطرا  المناسبةمن قبل الطر  المناسب ) رقابةومالئمة لل

 (؛ والمتأصلة

التي تحدث في معلومات  الجوهرية خطاءاأل الكامنة في عدم منع ةطر اخمال (2)
رقابة ال نظام ، في الوقت المناسب من قبلهاوتصحيح هااكتشافعدم الموضوع أو 

 (؛ ومخاطر الرقابة) (األطرا  المناسبةالطر  المناسب ) لدى داخليةال

 من:تتكون  مباشر، والتيالممارس عليها بشكل  يؤثر المخاطر التي (ب)

كشف عن أية أخطاء جوهرية تممارس لن الأن اإلجراءات التي يقوم بها  ةطر اخم (1)
 االكتشا (؛ و ة)مخاطر 

للموضوع الممارس  ميأو تقي قياسبالمخاطر المرتبطة ، ةالمباشر  العملية في حال (2)
 التقييم(. قياس أومخاطرة ال) الموضوعة المعايير وفق األساسي

 
 :وتحديدا  ، العمليةظرو  تتأثر ب العمليةبهذه المكونات من كل ارتباط  درجةإن  .75

  مفهوم  قد يكون موضوع. على سبيل المثال، الومعلومات  األساسيطبيعة الموضوع
إعداد المعلومات حول أداء بموضوع األساسي التعلق يأكثر فائدة عندما الرقابة  مخاطر

أو  الرقابةالمعلومات حول فعالية ب الموضوع األساسي تعلقيعليه عندما  هولمنشأة مما ا
 .وضع ماديوجود 

  قد . على سبيل المثال، عملية تأكيد محدودتأكيد معقول أو عملية ما إذا كان يتم إجراء
وسائل أخرى  عبرلحصول على أدلة غالبا  ا يقرر الممارس في عمليات التأكيد المحدود

 هوأقل أهمية مما  الرقابة مخاطر يعتبر بحث، وفي هذه الحالة الرقابة أنظمة ختبارغير إ
 معلومات الموضوع.نفس  حولمعقول التأكيد عملية العليه في 

 يرتبط مخاطر الرقابةفي حين أن مفهوم و . انت عملية مباشرة أو عملية إثباتما إذا ك 
لعمليات با بشكل أكبر تقييماللقياس أو مخاطر ال الواسعمفهوم يرتبط ال، بعمليات اإلثبات

 .المباشرة 
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 .يمكن قياسها بدقةمجرد مسألة وليس ، حكم مهنيالمخاطر هي مسألة  إن دراسة

 
 جراءاتاإل ونطاقطبيعة وتوقيت 

 

محدود. ويمكن أن تشمل  تأكيدمزيج من اإلجراءات للحصول على تأكيد معقول أو  عادة   ستخدميُ  .76
 :ما يلي اإلجراءات

 ؛التفتيش    

 ؛المالحظة 

 ؛تأكيدال 

  ؛حسابالإعادة 

 إعادة األداء؛ 

 و ؛اإلجراءات التحليلية 

 اإلستفسار. 
 

عمليات بالنسبة للعديد من و إلى أخرى.  عمليةمن  جراءاتاإل ونطاقطبيعة وتوقيت  تختلف
أما في التطبيق من الناحية النظرية.  جراءاتاإلالنهائية في من المحتمل وجود اختالفات ، التأكيد

 .العملي فإنه من الصعب اإلبالغ عن هذه االختالفات بوضوح دون أي لبس
 

وجمع التأكيد تطبيق مهارات وتقنيات محدود التأكيد الو  معقولالتأكيد عمليات ال تتطلب كل من .77
األساسي لموضوع اتشمل فهم عملية منتظمة ومنهجية ومكررة مالئمة كجزء من الكافية و الاألدلة 

 .العملية األخرى  وظرو 
 

 :تشمل عملية الـتأكيد المعقول .78

وتقييم مخاطر  تحديدخرى، العملية األوظرو   األساسيلموضوع اعلى فهم  بناء   (أ)
 ؛الموضوع خطاء الجوهرية في معلوماتاأل

لحصول على تأكيد معقول لدعم وا مةالمقي  لمخاطر ل لالستجابةجراءات اإل وأداء تصميم (ب)
 و ؛الممارس إستنتاج

لزم األمر  إنو ، العمليةتقييم مدى كفاية ومالءمة األدلة التي تم الحصول عليها في سياق  (ج)
 لحصول على المزيد من األدلة.ا، محاولة المحددة في الظرو 

 
 تعتبر عملية التأكيد المحدودجراءات لجمع أدلة كافية ومالئمة في اإل ونطاقطبيعة وتوقيت إن  .79

 أساسي موضوعالمتعلق ب وقد ينص أحد معايير التأكيد .لمعقولاتأكيد العملية ب مقارنة محدودة
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تأكيد ال من عمليات محددالحصول على أدلة كافية ومالئمة لنوع  على، على سبيل المثال، محدد
معايير  وفي حال عدم وجودلتحليلية. استفسارات اإلجراءات و اإلمن خالل  بشكل رئيسي المحدود

فقد ، المحدودتأكيد العمليات  منخرى األنواع األفيما يتعلق بحدد مأساسي حول موضوع تأكيد 
تحليلية  وإستفساراتإجراءات  هيمالئمة الكافية و الإجراءات جمع األدلة  ال تكون تكون أو 

األساسي  الموضوع وخصوصا  مع اختال ، العمليةظرو  اختال  مع وتختلف تلك اإلجراءات 
، بما في ذلك الوقت والطر  المكلفمن المعلومات  مستهدفينالمستخدمين الاحتياجات اختال  و 
 حكم مهنيجراءات هي مسألة اإل ونطاقتحديد طبيعة وتوقيت  ويعتبر الصلة وقيود التكلفة. وذ
 إلى أخرى. عمليةتختلف من و 

 
 :المحدودعملية التأكيد  شملت .80

من التي  المجاالتتحديد خرى، العملية األظرو  ساسي و األلموضوع اعلى فهم  بناء   (أ)
 في معلومات الموضوع؛فيها أخطاء جوهرية  المحتمل أن تنشأ

محدود لدعم تأكيد والحصول على  لمعالجة تلك المجاالت معينة إجراءات تصميم وأداء (ب)
 و؛ الممارس إستنتاج

لالعتقاد بأن معلومات الموضوع قد  هتدفع معينة (مسائلالممارس مسألة ) بلغ إلى علمإذا  (ج)
 إجراءات إضافية للحصول على مزيد من األدلة.أداء جوهرية، تصميم و خطاء تشوبها أ

 
 ةمتاحالكمية ونوعية األدلة 

 
 :بما يلينوعية األدلة المتاحة تأثر كمية و ت .81

 ُيتوقع الحصولموضوع. على سبيل المثال، قد الموضوع األساسي ومعلومات الخصائص  (أ)
 أنظر)ة تاريخي مستقبلية وليسمعلومات الموضوع تكون عندما  ةأدلة أقل موضوعي على

 (؛ و40الفقرة 

من المتوقع بشكل معقول عندما تكون األدلة التي ظرو  أخرى، على سبيل المثال،  (ب)
 بوثائقحتفاظ إلسياسة اأو توقيت تعيين الممارس، مثال  بسبب  ةمتوفر  غيروجودها 

 .المفروضة من قبل الطر  المسؤولد كافية، أو القيو النظم المعلومات غير  وألمنشأة، ا
 

 .وليس نهائية وحاسمةاألدلة المتاحة مقنعة  ادة  عتكون 
 

  عندما: محدودال تأكيدالعملية أو  معقولالتأكيد اللعملية  ا  معدل مناسبغير ال ستنتاجاإل ال يكون  .82
إلى  العمليةمخاطر  لتقليص المطلوبةممارس من الحصول على األدلة الالظرو   تمنع (أ)

 أو؛ مناسبمستوى 
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 المطلوبةيمنع الممارس من الحصول على األدلة  ما قيدا العملية أحد أطرا يفرض  (ب)

 مناسب.إلى مستوى  العمليةمخاطر  لتقليص
 

 التأكيد تقرير 
 خطيا   تم الحصول عليها، ويقدم تقريرا  يعلى األدلة التي معين بناء   إستنتاجالممارس  يصوغ .83

معايير  وتنصموضوع. الحول معلومات  المشار إليهالتأكيد  ستنتاجإل ا  واضح ا  تعبير  يتضمن
 .التأكيد العناصر األساسية لتقارير على التأكيد

 
نتائج قياس  حولينقل رأيه شكل إيجابي بالممارس  إستنتاج عن ُيعب ر، عملية التأكيد المعقولفي  .84

 موضوع األساسي.الأو تقييم 
 

 معقول ما يلي:التأكيد لعملية الشكل مالئم ب المعب ر عنهاات ستنتاجاإل علىمثلة األتشمل  .85
  متثلت إلموضوع األساسي والمعايير المعمول بها، "في رأينا، اعندما ُيعب ر عنها من حيث

 "؛للقانون )س(، من كافة النواحي الجوهرية، المنشأة
  تعرضموضوع والمعايير المعمول بها، "في رأينا، المعلومات عندما ُيعب ر عنها من حيث 

البيانات المالية بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمنشأة كما في 
"؛ )س(لإلطار  وفقا  ]التاريخ[ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

 أو
 ه بيان ]الطر  المناسب[  يعتبرفي رأينا، الطر  المناسب، " عندما ُيعب ر عنها في بيان يعد 

الذي يفيد بأن المنشأة قد إمتثلت للقانون )س(، هو بيان معروض بشكل عادل من جميع 
مؤشرات يعتبر بيان ]الطر  المناسب[ الذي يفيد بأن "، أو "في رأينا، النواحي الجوهرية
معروض بشكل عادل من جميع  بيان )س( هوللمعايير  وفقا  معروضة األداء الرئيسية 
 ".النواحي الجوهرية

 
 موضوع األساسي والمعايير.فيما يتعلق بال المباشرة، العمليةفي الممارس،  إستنتاجيصاغ 

 
ما إذا كان قد بلغ إلى علم شكل ينقل بالممارس  إستنتاج ُيعب ر عنمحدود، عملية التأكيد الفي  .86

بأن معلومات  عتقاداإل إلى دفعته( مسائلمسألة )أي ، ةعلى العملية المنجز  ناءب، الممارس
 تنفيذهاالتي يتم على اإلجراءات  ، على سبيل المثال، "بناء  جوهريةأخطاء  تشتمل علىالموضوع 

لم  المنشأةأن ب تدفعنا إلى االعتقادأية أمور  يبلغ إلى علمناتم الحصول عليها، لم يواألدلة التي 
  ".)س(قانون للكافة النواحي الجوهرية،  فيتمتثل، 

 
ل"  لتسهيل مطو  النموذج ال" أو "مختصرالنموذج ال" وفق إسلوب إعداد التقاريرالممارس  قد يختار .87

العناصر  "المختصرتقارير "النموذج  تشمل عادة  و  .مستهدفينالمستخدمين ال معالتواصل الفعال 
التي األخرى  " المعلومات واإليضاحات المطولتشمل تقارير "النموذج في حين . فقط األساسية
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صف تالعناصر األساسية، قد  وباإلضافة إلىالممارس.  إستنتاجأن تؤثر على منها قصد ال يُ 
 محددةجوانب بوالنتائج المتعلقة  ،معايير المستخدمةال، و العمليةالتقارير المطولة بالتفصيل شروط 

 واإلفصاح، العملية في المشاركينوغيرهم من  مارسالم مؤهالت وخبرات وتفاصيل ،العمليةمن 
 تضمينويعتمد ما إذا ينبغي توصيات. الفي بعض الحاالت، عن مستويات األهمية النسبية، و 

 .من المعلومات مستهدفينالمستخدمين ال لى أهميتها بالنسبة إلحتياجاتع هذه المعلومات
 

ممارس بشكل واضح من المعلومات أو التفسيرات التي ال تهد  للتأثير على ال إستنتاج ُيفصل .88
من  محددةجوانب بالنتائج المتعلقة أو خرى، األ أو المسائل ،تأكيدفقرات ال، بما في ذلك هإستنتاج

الصياغة  كما أن. التأكيد في تقريرالمشمولة ضافية اإلمعلومات الأو  ،توصياتالالعملية، أو 
معلومات الالتوصيات أو أو  النتائج أو خرى األ المسائل أوتأكيد ال توضح بأن فقراتالمستخدمة 

 الممارس. إستنتاجمن  االنتقاصال ُيقصد منها ضافية اإل
 

 :في الحاالت التالية لمعد   إستنتاجالممارس عن ر يعب   .89
 المسألةتأثير يكون و  النطاق قيد معين علىلممارس، لالمهني  الحكم عندما يوجد، وفق (أ)

. في هإستنتاج يحجبمتحفظ أو  إستنتاجمارس عن الم ريعب  . في هذه الحاالت، هاما  
 .العمليةاالنسحاب من  إمكانية ممارسال يدرسبعض الحاالت، 

. جوهرية أخطاءعلى ممارس، للالمهني  وفق الحكم، تشتمل معلومات الموضوع  عندما (ب)
في تلك و سلبي.  إستنتاجأو متحفظ  إستنتاجممارس عن ر اليعب  في هذه الحاالت، 

الممارس،  إستنتاج عبارة عن يمعلومات الموضوع هالتي تكون فيها  العمليات المباشرة
 في األساسي ال يتفق مع المعاييرموضوع ال مجملأن بعض أو إلى ممارس الويخلص 

)أو سلبي  متحفظ إستنتاجقد يعتبر أيضا   ستنتاجاإلهذا  فإن مثلكافة النواحي الجوهرية، 
 (.يكون مناسبا   ماحسب

 
 مهمةليست ما مسألة لاآلثار، أو اآلثار المحتملة،  تكون  ندماالمتحفظ ع ستنتاجاإلُيعب ر عن  .90

 .ستنتاجاإل حجبسلبي أو  إستنتاجيتطلب بحيث جدا وكبيرة 
 

، مستوفى غير لعملية التأكيدأن واحدا أو أكثر من الشروط المسبقة العملية بعد قبول  ُاكتشفإذا  .91
 (، ويحدد:المناسبة األطرا ممارس هذه المسألة مع الطر  المناسب )اليناقش 

 ؛الممارس بما يرضيالمسألة  ما إذا كان يمكن حل   (أ)
 و العملية؛ستمرار في ما إذا كان من المناسب اإل (ب)
اإلبالغ  كذلك، كيفية و إن كان، ينبغي اإلبالغ عن المسألة في تقرير التأكيدما إذا كان  (ج)

 .عنها في تقرير التأكيد
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 مجملبعض أو أن مالئمة أو إذا ُاكتشف بعد قبول العملية أن بعض أو جميع المعايير غير  .92
 ، إذاالعمليةنسحاب من اإلإمكانية الممارس  يدرس، لعملية التأكيد مالئما  الموضوع األساسي ليس 

، بالعمليةستمر الممارس إول بها. وإذا المعم األنظمةأو  القوانينبموجب  ا  ممكن نسحاباإل كان
 :فإنه يعب ر عما يلي

عندما تكون إنتشار المسألة أهمية و  مدىعتمادا على إ سلبي  إستنتاجأو  متحفظ إستنتاج (أ)
لممارس، لالمهني  وفق الحكم، المعايير غير المالئمة أو الموضوع األساسي غير المالئم

 أو ؛مستهدفينالمستخدمين الضلل يمن المرجح أن 

مدى أهمية وإنتشار المسألة في حاالت  عتمادا علىإ  ستنتاجاإل حجبمتحفظ أو  إستنتاج (ب)
 .للممارسالمهني  الحكم وفق، أخرى 

 
 المسائل األخرى 

 األخرى  تصالمسؤوليات اإل
 ةأيخرى، األ العمليةوظرو   العملية لشروط وفقا  ، فيما إذا قد بلغ إلى علمه الممارس يبحث .93

أو ، الطر  المكلفأو ، أو مسؤول القياس أو المقي مالطر  المسؤول، ينبغي إبالغها إلى مسألة 
 .غيرهمأولئك المكلفين بالحوكمة أو 

 
 الوثائق والمستندات

 ا  كافيعندما يكون و  في الوقت المناسبإعداده  عند التأكيد ساس تقريرأل سجال   العملية وثائق توفر .94
، بالعملية والذي ليس لديه أي صلة سابقة ،يتمتع بخبرة واسعة الذيممارس ال لمساعدة ا  ومناسب

 :فهم التالي على

ذات الصلة  التأكيدمعايير ل متثاللإل التي ُتنفذجراءات اإل ونطاقطبيعة وتوقيت  (أ)
 ؛المعمول بهاوالمتطلبات القانونية والتنظيمية 

 و ؛تم الحصول عليهاي، واألدلة التي المنجزةنتائج اإلجراءات  (ب)

بخصوص  إليها التوصلتم يالتي ات ستنتاجاإل، و العمليةخالل  التي تنشأالمسائل الهامة  (ج)
 .اتستنتاجاإلفي تحقيق تلك  التي ُتتخذالمهنية  األحكام، وأهمية تلك المسائل

 
 ستنتاجاإلو  يحددهاي تضارب بين المعلومات التي ألالممارس  معالجة يةكيف العملية وثائقتشمل  .95

 بشأن مسألة هامة. للممارسالنهائي 
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 سم الممارسستخدام غير المالئم إلاإل
 حولتقارير  يعد   موضوع ذات الصلة، عندماالعلومات م، أو األساسيلموضوع باممارس اليرتبط  .96

سم الممارس فيما يتعلق إأو يوافق على استخدام  األساسيالموضوع  المتعلقة بذلكالمعلومات 
وفي حال عدم وجود هذه موضوع ذات الصلة. المعلومات أو  بالموضوع األساسي بشكل مهني

إذا و ممارس. عن المسؤولية  أي ثالثةالألطرا  ا ال تتحمللممارس بهذه الطريقة، الصلة المهنية ل
الموضوع ب فيما يتعلق مالئمغير معين يستخدم إسمه بشكل طر  أن بالممارس  بلغ إلى علم

وقف القيام بذلك.  الطر  ذلك من ممارسالموضوع ذات الصلة، يطلب ال، أو معلومات األساسي
مستخدمين أي  إبالغمثل التي قد تكون ضرورية، الخطوات األخرى  أيضا  الممارس  ويبحث

 سم الممارس أو طلب المشورة القانونية.إلستخدام غير المالئم إلبا آخرين معروفين
 



 

   97   (1)الملحق  اإلطار

1ملحق   
 الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية، وعالقتها ببعضها البعض وبقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين  البيانات الصادرة عن المجلس

السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية، وعالقتها ببعضها البعض وبقواعد  يوضح هذا الملحق نطاق البيانات الصادرة عن المجلس
 الصادرة عن مجلس قواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين.
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   98  (2)الملحق  اإلطار

  2الملحق 
 عمليات اإلثبات والعمليات المباشرة

 .اشرةبالعملية الماإلثبات و ختالفات بين عملية هذا الملحق اإل يوضح
أو تقييم  قياسب، ال يكون هو الممارسم، الذي أو المقي   يقوم مسؤول القياس، عملية اإلثباتفي  .1

هي النتيجة المتمخضة  معلومات الموضوع وتكون ، الموضوعة المعايير وفق األساسيالموضوع 
الموضوع األساسي في سياق بشكل مناسب موضوع المعلومات  وقد ال ُيعب ر عن. عن ذلك
دور  يتلخص .جوهرية إلى حد كبير أخطاء تشتمل علىبالتالي أن ويمكن ، المحددة والمعايير

معين  إستنتاجلحصول على أدلة كافية ومالئمة من أجل إبداء ا في عملية اإلثباتالممارس في 
ت من قبل مسؤول القياسحول ما إذا كانت معلومات الموضوع،  من  تخلوم، مقي  الأو  حسبما أُعد 

 جوهرية.الخطاء األ
 

 الموضوعة المعايير وفقاألساسي الموضوع  تقييمأو بقياس  الممارس يقوم، ةالمباشر  العمليةفي  .2
 إستنتاج يتناول. كملحق مرفق بهأو  تقرير التأكيد كجزء من الناتجة موضوعالمعلومات  ويقدم

 المعايير وفقاألساسي قياس أو تقييم الموضوع ل المبل غ عنها نتائجالالمباشرة  العمليةالممارس في 
هو عبارة عن معلومات الممارس  إستنتاجيكون المباشرة،  العملياتفي بعض و . الموضوعة

 موضوع األساسي:العلى  وبناء  . ها، أو جزء منالموضوع

الذي  بيانالتقرير أو لل ةالمباشرة مماثلالعملية تقييم في القياس أو الأن تكون نتائج يمكن  (أ)
ه مسؤول إظهار  يمكنفي ظرو  أخرى، و . عملية اإلثباتم في مقي  الأو  القياس يعد 

 إستنتاجفي وصف النتائج وأساس معلومات الموضوع،  التي هي عبارة عنالنتيجة، 
ل؛ تأكيدالالممارس في تقرير   و المطو 

قد لمثال، قبل اآلخرين. على سبيل ا ُتجمع منلممارس البيانات التي ا أن يستخدم يمكن (ب)
 الطر  المسؤول. لدى من نظام المعلومات المحتفظ بهالبيانات  ُيحصل على

 
 العملية المباشرةفي يطبق الممارس أيضا  ، األساسيباإلضافة إلى قياس أو تقييم الموضوع  .3

حول ما معين  إستنتاجللحصول على أدلة كافية ومالئمة من أجل إبداء التأكيد مهارات وتقنيات 
األدلة  تلكالممارس على قد يحصل و . جوهرية أخطاء تشتمل علىموضوع الإذا كانت معلومات 

قبل أيضا   عليهيحصل  قد ، ولكناألساسيقياس أو تقييم الموضوع  نفس الوقت الذي يتم فيهفي 
 .ييمقياس أو التقال ذلكأو بعد 
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 :مما يليفي مزيج  العملية المباشرةقيمة تكمن  .4

 مستهدفينالمستخدمين الو  الطر  المكلفو  عن الموضوع األساسيالممارس  يةستقاللإ (أ)
ألنه قد سبق معلومات الموضوع  عن مستقال   أن الممارس ليسوالطر  المسؤول، رغم 

ها؛   ووأعد 

ؤدي إلى ت والتي، األساسيعند قياس أو تقييم الموضوع  المطبقة التأكيدمهارات وتقنيات  (ب)
الحصول على  إن. عملية اإلثباتلألدلة في مماثلة  تكون كميتها ونوعيتها التيتراكم األدلة 

تجميع. لتوضيح هذه عملية الن مجرد عالمباشرة  العملية هو ما يميزأدلة كافية ومالئمة 
فإنه لن يختبر على غازات الدفيئة للمنشأة، البيان  يقوم بتجميعالنقطة، إذا كان الممارس 

حيث يكون ممارس ال يقومالمباشرة،  العمليةفي لكن . مراقبةالة معايرة أجهز سبيل المثال 
التي  المراقبةختبار معايرة أجهزة إكجزء من عملية القياس، أو  المراقبةأجهزة مالئما  بمعايرة 

 .عملية إثبات هي العملية كما لو كانت بالقدر نفسه اآلخرون يقوم بها 
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 3الملحق 
 التأكيدأطراف عملية 

 
 

 
 
 
ممارس، العلى األقل: الطر  المسؤول، و طرا  ثالثة أ علىعمليات التأكيد جميع تنطوي  .1

دور مستقل  ، قد يكون هناك أيضا  العمليةظرو  على  ا  إعتمادو . مستهدفينالمستخدمين الو 
 .الطر  المكلفأو م مقي  الأو  لمسؤول القياس

 
 :بعملية التأكيدرتباط األدوار التالية إ كيفيةيوضح الرسم البياني أعاله  .2

 . عن الموضوع األساسي الطر  المسؤول مسؤوال  يكون  (أ)
الناتج  األساسيلقياس أو تقييم الموضوع معينة م معايير مقي  الأو  مسؤول القياسيستخدم  (ب)

 معلومات الموضوع. في
 ممارس.المع  العمليةشروط على  الطر  المكلفيوافق  (ج)
هد  إلى تعزيز ي إستنتاجعلى أدلة كافية ومالئمة من أجل التعبير عن الممارس يحصل  (د)

 الطر  المسؤول. بإستثناءبمعلومات الموضوع  مستهدفيناللمستخدمين اثقة 
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ن و المستخدمو موضوع. القرارات على أساس معلومات  ن و مستهدفن الو المستخدميتخذ  (ه)

يتوقع منهم ( مجموعاتأو مجموعة ) ( أو مؤسسة )مؤسسات(أفرادفرد )هم  ن و مستهدفال
في بعض الحاالت، قد يكون هناك و . التأكيد تقرير بأنهم سو  يستخدمون الممارس 

ه إليهمالذين  غير أولئك ون مستهدفن و مستخدم  .التأكيد تقرير يوج 
 

 المالحظات التالية حول هذه األدوار: أخذيمكن  .3

  باإلضافة مستهدفين ومستخدمين طر  مسؤول على على األقل عملية تأكيدكل تنطوي ،
 ممارس.الإلى 

  مستخدم الأو  الطر  المكلف هو الطر  المسؤول أو أن يكون الممارس  يستطيعال
 .مستهد ال

  م.مقي  الأو  مسؤول القياسأيضا هو ممارس اليكون ، ةالمباشر  العمليةفي 

  أو أي شخص آخر، ولكن ليس  يمكن أن يكون الطر  المسؤول، عملية اإلثباتفي
 .هو مسؤول القياس أو المقي مالممارس، 

 العملية تكون ، الموضوعة المعايير وفق األساسيم الموضوع قي  يممارس أو ال حيث يقيس
 عن طريق تحمل عملية إثباتإلى  العمليةتلك  صفةال يمكن تغيير و . هي عملية مباشرة

عن طريق إرفاق الطر  سبيل المثال،  تقييم، علىاللقياس أو ا لمسؤوليةطر  آخر 
 .سابقة الذكرقبول المسؤولية ب يفيد فيه موضوعالمعلومات  معبيان ل المسؤول

 الطر  المكلف هو يمكن أن يكون الطر  المسؤول. 

  هو مسؤول القياس أيضا  يمكن أن يكون الطر  المسؤول  ،عمليات اإلثباتمن  العديدفي 
عملية ممارس ألداء ال المنشأة تكلفمثال ذلك هو عندما و . والطر  المكلفم، أو المقي  

تهتقرير بخصوص  تأكيد ومن األمثلة على حول ممارسات االستدامة الخاصة بها.  أعد 
 عند تكليفم هو أو المقي   مسؤول القياسالطر  المسؤول عن  الحاالت التي يختلف فيها

تهبشأن تقرير  تأكيدعملية إلجراء  ممارسال ستدامة اإلمؤسسة حكومية حول ممارسات  أعد 
 شركة خاصة.ل

  لممارس حول لإقرار خطي  م عادة  مقي  الأو  مسؤول القياس يقدم، عملية اإلثباتفي
الحصول على مثل  منممارس ال يتمكنقد ال في بعض الحاالت، و موضوع. المعلومات 

أو  مسؤول القياس المكلف هويكون الطر  ال ، على سبيل المثال، عندما اإلقرارهذا 
 م.المقي  

  ولكن ليس الوحيد.مستهدفينالمستخدمين الهو أحد يمكن أن يكون الطر  المسؤول ، 
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  من هم  مستهدفينالمستخدمين الم، و أو المقي   ومسؤول القياسكون الطر  المسؤول، يقد
قد يسعى مجلس . وكمثال على الحالة األخيرة، المنشأةنفس من مختلفة أو  منشآت

ن من مستويين إلى الحصول علىفي هيكل مجلس اإلدارة والرقابة  اإلشرا  تأكيد  المكو 
العالقة وينبغي النظر إلى . المنشأة لتلكالمجلس التنفيذي  التي يقدمهاالمعلومات  حول

في سياق  مستهدفينالمستخدمين الم، و أو المقي   ومسؤول القياسبين الطر  المسؤول، 
. على سبيل المثال، محددة تقليديا  الالمسؤولية ن خطوط عمحددة ويمكن أن تختلف  عملية

عملية ألداء  معين ( ممارسالمستهد مستخدم الاإلدارة العليا للمنشأة )يمكن أن تكل ف 
مستوى عاتق  مسؤوليتها مباشرة  علىمن أنشطة المنشأة التي تقع  محددعلى جانب  تأكيد

نهاية في  هعن المسؤولةهي  العليا اإلدارة والذي تكون المسؤول(،  الطر ) إداري أقل
 .المطا 

  يمكن أن يكون المستخدم  ،ليس الطر  المسؤول أيضا  الذي هو  ،الطر  المكلفإن
 .المستهد 

 
 :من حيثالممارس  إستنتاج غةاصييمكن  .4

  ؛المعمول بهاالموضوع األساسي والمعايير 

  ؛ أوالمعمول بهاموضوع والمعايير المعلومات 

  هبيان  المناسب. الطر  يعد 
 

معينة عملية على  التأكيدالممارس والطر  المسؤول على تطبيق مبادئ معايير  قد يتفق كل من .5
ستيفاء جميع إيتم و الطر  المسؤول خال   مستهدفينعندما ال يكون هناك مستخدمين 

 يفيد بأن ا  تقرير الممارس بيان، يتضمن . في هذه الحاالتالتأكيد لمعاييرالمتطلبات األخرى 
 الطر  المسؤول.يقتصر على ستخدام التقرير إ
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 4الملحق 
 األساسية المواضيعتصنيف 

بالنسبة لبعض و . ألساسية المحتملة مع بعض األمثلةيبين الجدول أدناه تصنيف مجموعة من المواضيع ا
في الواردة عمليات التأكيد فيما يتعلق بالمعلومات  تنفيذألنه من غير المرجح  أية أمثلة لم ُتقدم ،الفئات

وقد ، البعضالفئات بالضرورة بعضها ال ، كما ال تستثني مكتمالتصنيف بالضرورة ال يعد  هذه الفئات. 
في أكثر من فئة واحدة، على سبيل  ا  أو معلومات الموضوع عناصر  ةاألساسي المواضيع تتضمن بعض

معلومات على  اتللشركالمسؤولية االجتماعية  وتقاريرالتقارير المتكاملة  من المحتمل أن تشتملالمثال، 
 هياألمثلة قد تكون ، وفي بعض الحاالت أيضا  مالية. وعلى معلومات مالية وغير ة يمستقبلتاريخية و 
إلى ماهية هي الموضوع األساسي أو مجرد إشارة  فقد تكون حاالت أخرى  أما فيموضوع، المعلومات 

 .المحددة في الظرو  معنى  وفائدةأكثر  كان ، أيهماالمعلوماتفيها  ي يمكن أن تساعدتال المسائل
 

 معلومات مستقبلية معلومات تاريخية معلومات حول:
ة  األداء مالية إلطار  وفقا  البيانات المالية المعد 

 .إعداد التقارير المالية المعمول به
 /التدفقات النقدية المقدرة 

 .المتوقعة
 المركز المالي المقدر/  المركز

 .المتوقع
 األداء غير مالية

استخدام  
قيمة  الموارد/
 األموال

 بيان الغازات الدفيئة. 
 امةدتقرير االست 
 مؤشرات األداء الرئيسية 
 بيان االستخدام الفعال للموارد 
 بيان قيمة األموال 
  تقارير المسؤولية االجتماعية

 للشركات

  التخفيض المتوقع في
نبعاثات الذي يعزى إلى إلا

تكنولوجيا جديدة أو غازات 
الدفيئة التي يتم إلتقاطها عن 

 .زراعة األشجارطريق 
  بيان يفيد بأن اإلجراء المقترح

  .سو  يوفر قيمة لألموال

وصف نظام/عملية على النحو   الوضع
 المنفذة به في وقت محدد

  الخصائص المادية، على سبيل
 المثال، حجم العقارات المؤجرة

 

وصف نظام الرقابة   الوصف النظام/العملية
 الداخلية
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 معلومات مستقبلية معلومات تاريخية معلومات حول:
الرقابة في تصميم أنظمة   التصميم

 .مؤسسة خدمية
  تصميم أنظمة الرقابة

المقترحة لعملية إنتاج 
 .مقبلة

الفعالية التشغيلية إلجراءات   األداء التشغيل/
 .توظيف وتدريب الموظفين

 

جوانب 
 السلوك

شأة، على  امتثال المن  اإلمتثال
سبيل المثال، لمواثيق 
القروض أو لمتطلبات 

 .قانونية أو تنظيمية محددة

 

السلوك 
 اإلنساني

 تقيم فعالية لجنة التدقيق.  

مالئمة الغرض من حزمة   أخرى 
 .برامج
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