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 التطور في تقارير الرقابة املالية في ضوء 
 في املعايير التي تحكمهااملستجدات 

                                       
 لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة: اعداد                                                    

 
 : مقامة -1

تمثل تقا ير التدقيق امل رأ ال هاة  لعمليات التدقيق وو  الوسيلة التي يبدى املدقق م  خاللها  أير 

تقــا ير لعديـد مــ  ألاسـباب، م هــا التطـو  الــ    ــرأ قـ ط الفـ  القــوائ  املاليـة، وقــد حـدي تطــو  قائـل فــ  
فجـو  "  ما أ لق علير عل  أقدا  املحاسبة وما تبعر م  تطو  ف  أقدا  عملية التدقيق، وك ا ههو 

والتـي تتمثــل فـ  اخــتال  فهـ  متلقــ  التقـا ير عــ  الـدو  الــ   يقـو  بــر املـدقق واعتبــا ق  أن " التوقعـات

 للتغي ــر فــ  عـــياغة 
ت
 ملســتقبل الجهــات املشــمولة بالرقابـــة وقــو مــا كــان ســـببا

ت
تقــا ير التــدقيق تمثــل ضـــمانا

. املدقق ومسكوليات إدا   الجهات محل التدقيقالتقا ير للتعريف بطبيعة عملية التدقيق ومسكوليات 
 . وقد ألق  معاي ر التدقيق املستحد ة بمزيد م  املتطلبات والتي سيلقز ق ا املقال الضول عليها

 

 :ت ور أهااف الملاسبة واورها ف  ت ور أهااف عملية التاقيم -1

تـــدقيق الحســـابات التـــي ألـــز  التطـــو  الـــ ى  ـــرأ علـــ  املحاســـبة وأقـــدافها بتطـــو  مواكـــب لـــر فـــ  مهنـــة 
  واملتمثـــل فـــ  قيـــاس د جـــة الســـيولة النقديـــة 0203قبـــل عـــا  1فقـــد تطـــو  قـــد  املحاســـبة. تقـــو  عليهـــا

املتوفر  للمنشآت وتحديد مركزقا املا   لتاويد ألا را  املعنية باألمو  املالية للمنشي  بالبيانات الالزمة 

دخل السنو  وخاعة م  ان صال امللكية ع  إلادا   الت ا  القرا ات، إ   الترك ا عل  قياس وتحديد ال
ونشـــي   0222ومـــ  ههـــو  الكســـاد العـــالمي ســـنة . والحاجـــة لوســـيلة  يـــت  مـــ  خاللهـــا تقيـــي  عمـــل إلادا  

، واملعهــد 0234العديــد مــ  املنظمــات والهيكــات مثــل قيكــة تنظــي  تــداول ألاو ا  املاليــة ألامريكيــة ســنة 

، ومجمــ  معــاي ر املحاسـبة املاليــة فقـد زغ ــرت النظــر  للمحاسـبة إ ــ  أبهــا ألامريمـ  للمحاســب ن القـانوني ن
أدا  لتوعــيل املعلومــات عــ  املنشــي  وضــرو   تــوف ر إفصــاحات إضــافية عــ  البيانــات املاليــة الــوا د  فــ  

 .القوائ  املالية

مثــل فــ  يت 2وقــد واكــب التــدقيق املــا   التطــو  الــ ى  ــرأ علــ  املحاســبة فبعــد أن كــان قــد  التــدقيق
تمكــ ن املــدقق مــ  إبــدال الــرأى فــ  مــدى صــحة وســالمة القــوائ  املاليــة التــي تصــد قا املنشــي ، إ ــ  إبـــدال 

ومــــ  ههــــو  معـــاي ر املحاســــبة التــــي . الـــرأ  فــــ  مـــدى زعب ــــر القــــوائ  املاليـــة عــــ  املركــــز املـــا   ونتــــائ  أعمالهـــا

فقـد أعـب  الهـد  مـ  . التـي تحكمهـا أعبح  ملزمة عنـد إعـداد القـوائ  املاليـة وههـو  معـاي ر التـدقيق

                                                             
 01-5،     2114، مطبعة العشرى، إلاسماعيلية، التدقيققراءات في نظرية املحاسبة و سامز معرو  عبد الرحي ، م تا  إسماعيل أبو ةعلش ، 1
 .2،  2115كلية التجا   جامعة ع ن ةم ،  ،املدققأصول محمد توفيق محمد وآخرون، 2

معايير 
 الانتوساي
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إبـــدال الــرأ  فيمـــا إ ا كانـــ  القــوائ  املاليـــة قـــد أعــدت فـــ  كافـــة جوانبهــا الهامـــة  بقـــا  3عمليــات التـــدقيق

   ا  إعداد التقا ير املالية املطبق، و لل لتحقيق د جة تيكد مصاحبة للبيانات املالية الوا د  ف  
ـــا  اخـــــتال  ـــان قنــ ــــد  القـــــوائ  املاليـــــة وإن كــ ــا ســـــوال تيكـــــد محـــــدود أو تيكـ ــــات التيكـــــد التـــــي تحققهـــ فـــــ  د جـ

 .4معقول / مناسب

 

 :فجوة التوقعات ودورها في تعديل صياغة تقارير التدقيق
( املجتم  املا  )تتمثل فجو  التوقعات ف  ال جو  ب ن معاي ر ألادال ال عل  للمدقق والتوقعات العامة 

ف ــي ال ـر  بــ ن مـا يتوقعــر ويريـدط املجتمــ  و مسـت دم  القــوائ  ، وبمعنــي آخـر 5امل تل ـة ألدال املـدقق ن
 .م  ناحية أخرى  6املالية م  ناحية و ما تتوق  مهنة التدقيق تحقيقر م  عملية التدقيق

فقــد كـــان مجتمـــ  ألاعمــال ينظـــر إ ـــ  مهمــة املـــدقق باعتبا قـــا وســيلة ملنـــ  ألاخطـــال والغــن فـــ  الجهـــات 

 لقد   املنشآت عل  الاستمرا  وقو املشمولة بالتدقيق، وقد نظر الب
ت
عل ملهنة التدقيق باعتبا قا تقييما

ما ي الف جوقر عملية التدقيق ولقـد كانـ  أسـباب قـ ا اللـب  تتمثـل فـ  عـياغة تقـا ير التـدقيق دون 
ــاي ر  التحديـــد الواضـــ  ملســــكوليات إدا   املنشـــآت املشــــمولة بالتـــدقيق، ومســـكوليات املــــدقق واملـــنج  واملعــ

ــ ــا املـــــدقق عنـــــد قيامـــــر باختبـــــا ات القـــــوائ  املاليـــــة، ونوعيـــــة التيكيـــــد الـــــ ى تتضـــــمنر تقـــــا ير التـــــي يلتـــ ا   هـــ
معقـول حيـت ال يوجـد تيكيـد تـا  فـ  هـل وجـود محـددات / التدقيق وإن أقص ي تيكيد قو تيكيد مناسـب

 .تواجر عمليات التدقيق

ــا املعهـــد ألامريمـــز للمحاســــب ن القـــا الكث ـــر مــــ  0255 نوني ن عــــا  ولـــ لل بـــ ل  املنظمــــات املهنيـــة وم هــ
وم هـا  7الجهود  زالة ق ا اللب ، والتي أس رت عـ  إعـدا  عـد  نشـرات  هـد  تضـليق فجـو  التوقعـات

أيضــا إعــدا  معــاي ر خاعــة بتحســ ن عمليــة اكتشــا  الغــن والتصــرفات غ ــر القانونيــة، ومعــاي ر خاعــة 

عـاي ر تـدقيق التقـديرات املحاسـبية، ومعـاي ر بزياد  فعاليـة التـدقيق مثـل معـاي ر إلاجـرالات التحليليـة، وم
الاتصــال بلجــان الحوكمـــة واســت دا  عمـــل املــدقق ن الــداخلي ن،كما أعـــد ت معــاي ر التقـــا ير التــي تلـــز  
بصــياغات توضــ   بيعـــة عمــل املــدقق ونوعيـــة الاختبــا ات التـــي يقــو   هــا ودو ط واملحـــددات التــي تحكـــ  

 .عملر
 

 :املستجدات في معايير التقارير

 :العديد م  ألامو  والتي تتمثل فيما يل  8تضمن  املستجدات ف  معاي ر التقا ير
 

 
ا
تقريـر املـدقق علـ  ( "0711)كان ينظ  تقا ير التدقيق معيا   الانتوساى  :إضافة معايير جديدة: أول

تقريـــر التعـــديالت فـــ  الـــرأ  الـــوا د فـــ  ( "0710)، " ات الغـــرض العـــا  مجموعـــة كاملـــة مـــ  القـــوائ  املاليـــة

                                                             
 .0  ألاقدا  العامة للمدقق املستقل وإجرال العملية الرقابية وفقا للمعاي ر الدولية للتدقيق،، 0211معيا  معاي ر الانتوساى،  3
 .4  قائمة املصطلحات،معاي ر التدقيق الدولية، ترجمة الهيكة السعودية للمحاسب ن املدقق ن، 4

(Accessed on: 25/07/2008) //www.abrema.net/abrema/expect_gap_g.html(2005) [Available from]: http:Abrema 
5
 

6Ojo, Marianne, Eliminating the Audit Expectations Gap: Myth or Reality, 2006. 
 .01-2،     2101بحت غ ر منشو ، كلية تجا   جامعة قنا  السوي ،  ،دور مراجع الحسابات وفجوة التوقعات، محمد محس  عوض مقلد7

8Handbook of InternationalQuality Control, Auditing,Review, Other Assurance,and Related ServicesPronouncements, Edition 2017–2016.  
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ـــتقل  ــــدقق املســ ــاي ر " املـ ــ ــــة معـ ــــدقيق أ بعـ ــــا ير التـ ــــنظ  تقـ ــــب  يـ ــــري  بحيـــــت أعـ ــــا ي  آخـ ــــافة معيـ ــــ  إضـ ــــ  تـ  ـ

إلابــالغ عــ  ألامــو  الرئلســية للتــدقيق ( " 0710)، "تمــوي  الــرأ  والتقريــر عــ  القــوائ  املاليــة( "0711:)وــ 
ـــتقل ـــر املــــدقق املسـ ـــتقلالتعــــديالت فــــ  الــــرأ  الــــوا د فــــ  تقر ( " 0715)، "فــــ  تقريـ ـــر املــــدقق املسـ ( 0710)، "يـ

 ".فقرات ل   الانتباط، وفقرات ألامو  ألاخرى ف  تقرير املدقق املستقل"

 

 
ا
فقــــد كانــــ  فقــــر  الــــرأ  تــــيزز بعــــد ال قــــر  الافتتاحيــــة : تغييــــر موضــــع فقــــرة الــــرأي فــــي التقريــــر: ثانيــــا

  مســـكولية إدا   الجهـــة واملتضـــمنة القـــوائ  التـــي يـــت  تـــدقيقها وال تـــرات التـــي زغطيهـــا، وفقـــر  التـــي توضـــ

املشـــمولة بالرقابـــة واملســــكول ن عـــ  الحوكمـــة عــــ  القـــوائ  املاليـــة، وال قــــر  مســـكوليات املـــدقق و ريقــــة 
وعولر للرأ  واملعاي ر التي تنظ  عملر،    أعـب   أى املـدقق يـيز  مباةـر  بعـد ال قـر  الافتتاحيـة التـي 

يهـــا وتــ  دمـــ  ال قــر  الافتتاحيــة مـــ   أى املــدقق فـــ  توضــ  القــوائ  التـــي تــ  مراجعبهـــا وال تــرات التــي زغط

 .فقر  واحد  أ لق عليها فقر  الرأ 
 

 
ا
ــاي ر التـــــي قــــا  املـــــدقق بيعمـــــال : إدراج فقـــــرة جديـــــدة بمســـــمى أســـــاس الـــــرأي :ثالثــــا والتــــي تتنـــــاول املعــ

املــدقق التـدقيق وفقـا ملقتضـياتها والتـي كانــ  تـ كر فيمـا سـبق كجـزل مــ  مسـكوليات املـدقق ويـ كر فيهـا 
 مل هو  ألاقمية النسبية

ت
 . بيعة التيكد ال    هد  لتحقيقر ووجود محددات لعملر وتقدي  وع ا

 

 
ا
"  0571توضـ  وفـال املـدقق بمتطلبـات معيـا  الانتوسـاى : إدراج فقرة جديـدة عـن الاسـتمرارية :رابعا

و  مؤةرات زشكل ف  قد   وال   يتناول إلاجرالات التي يقو   ها املدقق ف  حالة هه" املؤسسة العاملة
 .الجهات املشمولة بالتدقيق عل  الاستمرا 

 

 
ا
وقد كان  فقرات ل   الانتباط فقرات تيزز بعد فقـر  الـرأ  ويبـدأ : إدراج فقرة لفت الانتباه: خامسا

فقـرات ل ـ  الانتبـاط، وفقـرات ( "0710)بعبا   وفيما ال يعد تح ظا، وأعبح  وفقا ملا يقضـ ي بـر معيـا  

ووــ  ( ل ـ  الانتبـاط)تـيزز بعــد فقـر  الاسـتمرا ية بعنـوان مسـتقل "ألاخـرى فـ  تقريـر املـدقق املسـتقلألامـو  
زشــ ر إ ــ  أمــر مــا تــ  عرضــر أو إلافصــاح عنــر بشــمل مناســب فــ  القــوائ  املالية،والــ   يعــد حســب حكــ  

تتضـم   املـدقق، مـ  ألاقميـة بحيـت يشـمل أساسـا ل هـ  املسـت دم ن للقـوائ  املاليـة، و لـل بشـر  أن

قــ ط ال قــر  مــا يتطلــب زعــديل  أى املــدقق عــ  القــوائ  املاليــة وال زعتبــر بــديال للــرأ  املعــدل فــ  القــوائ  
املاليـــة أو  فصــــاح مطلــــوب فــــ  القـــوائ  املاليــــة، وأن ال تتضــــم  محتــــوى فقـــر  ل ــــ  الانتبــــاط موضــــوعات 

ــبها مـــ  املســــكول ن عـــ  الحوكمــــة وتــــد أ فـــ  ألامــــو  الرئلســـية لل تــــدقيق، وتوضـــ  قبــــل أو بعــــد تمـــ  مناقشــ

 (.0710)ألامو  الرئلسية ف  التدقيق وفقا ملا يقض ي بر املعيا  
 :زعتبر فقر  ل   الانتباط ضرو ية ف  الحاالت التالية

   ــــ ــــول، ولكـــ ــــر مقبــ ــــة غ ــ ــــا  أو الئحـــ ــــب نظــ ــــر بموجــ ــا   املنصــــــو  عليـــ ــ ــــر املــ ــــا  التقريـــ ـــان إ ــ ــ إ ا كـ

 للحقيقة فإنر منصو  علير بموجب نظا  أو الئحة

   عد   بقا   ا     غرض خا  .لتنبير املست دم ن بين القوائ  املالية مم
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  عنــــدما تصــــب  الحقــــائق معروفــــة للمــــدقق بعــــد تــــا يو تقرير،ويقــــد  املــــدقق تقريــــرا جديــــدا أو

 (.أ  أحداي الحقة)معدال 

 :زعتبر ضرو ية مثل ويمك  أن يرى املدقق ل   الانتباط ف  بعل الحاالت التي ال

 .يما يتعلق بالنتيجة املستقبلية لتصر  استثناة  قضاة  أو تنظيميعد  تيكد ف*
 .حدي الحق مه  وال   يحدي ب ن تا يو القوائ  املالية وتا يو تقرير املدقق*
 .جديد لر تي  ر جوقر  عل  القوائ  املالية ملعيا  محاسجي )عندما يمون مسموحا بر)التطبيق املبكر *

 .تؤ ر بشمل مه  عل  املركزاملا   للمنشي  كا  ة كب ر  أ رت أو ال تزال*

 

 
ا
تتنــــاول ألامــــو  التــــي قــــا  املــــدقق : إدراج فقــــرة جديــــدة بمســــمى ألامــــور الرئيســــية للتــــدقيق: سادســــا

بمناقشبها م  املسكول ن ع  الحوكمة ف  الجهات التي يت  تـداول أو اقهـا املاليـة فـ  البو عـات والتـي لـ  
إلابــالغ عــ  " 0710ئ  املاليــة والتــي تـ  تحديــدقا فــ  معيـا  التــدقيق تتضـم ها مالحظــات املــدقق علـ  القــوا

 ".ألامو  الرئلسية ف  تقرير املدقق املستقل

 

 
ا
تـــيزز بعـــد فقــــر  ألامـــو  الرئلســـية فــــ  :إدراج فقــــرة بعنـــوان فقــــرة ألامـــور ألاخــــرى فـــي التــــدقيق: ســـابعا

 :ما يل ( 0710)التدقيق وتضم  وفقا ملعيا  الانتوساى 

أمو  الت طيط والنطا  ف  تقريرط وفقا ملا يتطلبـر نظـا  أو الئحـة، ويـرى املـدقق ضـرو    الابالغ ع *
 .الابالغ ع ها والتي ال يت  مناقشبها م  املسكول ن ع  الحوكمة وإد اجها ف  ألامو  الرئلسية للتدقيق

يق، عـــد  قـــد   املـــدقق علــــ  الان ـــحاب مـــ  الا تبــــا  بســـبب قيـــد فرضــــتر إلادا   علـــ  نطـــا  التــــدق*

والتي  ر املحتمل لعد  القد   عل  الحصول عل  مـا يك ـ  مـ  أدلـة التـدقيق املناسـبة، لتوضـي  أسـباب 
 .عد  قد تر عل  الان حاب

املوضـوعات التــي قــد يتطلــب أو يسـم  نظــا  أو الئحــة أو مما ســة مقبولـة قبــوال عامــا إد اجهــا ضــم  *

تـي تــوفر ت س راإضـافيا ملســؤولياتر عنـد تــدقيق فقـر  ألامــو  ألاخـرى فــ  التـدقيق لتوضــي  بعـل ألامــو  ال
 . املدقق بشيبها القوائ  املالية أو تقرير

بحســــب حكــــ  املــــدقق،  ات عــــلة ب هــــ   والــــ   وعنــــدما يتضــــم  قســــ  ألامــــو  ألاخــــرى أكاــــر مــــ  أمــــر 

 .املست دم ن لعمليات أو مسكوليات املدقق أو تقريرط، يمك  إد اأ عناوي  فرعية م تل ة لمل أمر
أخرى م  القوائ  املالية م  قبل ن     ن تقريرط إةا   إ   حقيقة أنر قد ت  إعداد مجموعةتضم*

 و غــرض عـــا  و لــل فــ  حالـــة إعــداد املنشــي  ملجمـــوعت ن مــ  القــوائ  كالقمـــا  املنشــي ،  بقــا   ـــا  آخــر

ـــا)ي ضــــ    ــــا   و غــــرض عــــا  ويوجــــد اخــــتال  بــــ ن إلا ــــا ي   ـــال أحــــدقما يطبــــق املعـ ي ر علــــ  ســــبيل املثـ
ويــرى املــدقق أن تلــل ألا ــر مقبولــة ويمــون مملــف بإعــداد تقريــر ( الو نيــة و خــر يطبــق املعــاي ر الدوليــة

 .ع  تلل القوائ  املالية اع  القوائ  املالية للمجموعت ن م  القوائ ، وأن املدقق قد أعد  تقرير 
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ا
 :النظامية والتنظيمية ألاخرى إدراج فقرة جديدة بمسمى مسئوليات املدقق عن املتطلبات : ثامنا

ــا ملتطلبــــات قانونيــــة أو  ــاي ر التــــدقيق وفقــ والتــــي تتنــــاول مســــكوليات املــــدقق ألاخــــرى ب ــــال  الــــوا د  فــــ  معــ
ــلها فــــ  فقـــر  مســــتقلة بمســــمي مســـكوليات املــــدقق عــــ  املتطلبــــات  لـــوائ  نظاميــــة أوتنظيميــــة فيجـــب فصــ

 .مصد  ق ط املتطلباتالنظامية أو التنظيمية، ويجب عل  املدقق أن يش ر إ   

 

 
ا
 :مزيد من التوضيح لبعض ألامور التي سبق تناولها في املعايير الخاصة بالتقرير ومنها: تاسعا

  ــا   الــــ   يتطلــــب الالتــــاا  بمتطلبــــات اســــت دا  مصــــطل  إ ــــا  الالتــــاا  لإلةــــا   إ ــــ  إ ــــا  التقريــــر املــ

حقيق العرض العادل للقوائ  املالية، إلا ا  ولكنر ال يحتو  عل  إقرا  عري  أو ضمني بينر م  أجل ت

يمون م  الضـرو   لـإلدا   تـوف ر إفصـاحات تتعـدى بشـمل خـا  تلـل املطلوبـة بموجـب  لـل إلا ـا ، 

أو إلاقــرا  بشـــل عـــري  بينـــر قـــد يمـــون مـــ  الضـــرو   لـــإلدا   الت لـــ  عـــ  متطلـــب مـــ  متطلبـــات إلا ـــا  

ـــادل للقــــوائ  املاليــــة، ومــــ  املتوقــــ  أن  فقــــط فــــ   لتحقيــــق العــــرض العـ
ت
يمــــون مثــــل قــــ ا الت لــــ  ضــــرو يا

 .هرو  ناد   للغاية

  املالية، أو التي  رات املحتملة  توضي  م هو  كلمة ةاة  بانر وعف تي  رات التحري ات عل  القوائ

القد   عل  الحصول  والتي ل  يت  اكتشافها بسبب عد  -إن وجدت  -املالية  للتحري ات عل  القوائ 

بحسب حك   والتي  رات الشاةعة عل  القوائ  املالية و ، التي. املناسبة أدلة التدقيقعل  ما يك   م  

 :املدقق

(i )ف  القوائ  املالية ال تقتصر عل  عناعر أو حسابات أو بنود معينة. 
(ii )م  القوائ  املالية 

ت
 كب ر ا

ت
 .وإ ا اقتصرت عل   لل، تمثل أو يمك  أن تمثل جزلا

(iii )  ل ه فيما يتعلق با 
ت
 .املست دم ن للقوائ  املالية فصاحات، فإبها تمون أساسا

 
ــاي ر التقريــــر ســـــتؤدى إ ــــ  زيــــاد  قيمــــة ومنـــــاف  التقــــا ير الصــــاد   عـــــ   وبــــ لل فــــإن التعــــديالت علـــــ  معــ

 .ألاجهز  العليا للرقابة املالية واملحاسبة
 

( 1055:)أصــبح يــنظم تقــارير التــدقيق أريعــة معــايير  ــى
( " 1051)، "التقريــــر عـــن القـــوائم املاليــــةتكـــوين الـــرأي و "

إلابــــال  عــــن ألامــــور الرئيســــية للتــــدقيق فــــي تقريــــر املــــدقق 
التعــديالت فـي الــرأي الـوارد فــي تقريــر ( " 1055)، "املسـتقل

فقــــــــــرات لفــــــــــت الانتبــــــــــاه، ( "1050)، "املــــــــــدقق املســــــــــتقل
 وفقرات ألامور ألاخرى في تقرير املدقق املستقل


