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البريد اإللكتروني

وصف المادة :تعمل معايير التدقيق الدولية إلى توفير مستتو معوتول متل البتوالت التت تبتلت ممييتة التتدقيق
وتحتتدد عتتو متتل التتتار التتمد يعمتتل المتتدقق بتتمعل وتم تتل مستتتويام لتتلدال الم ع ت وبتتعم متتل قلتتل ال تتام
المعظمة ليم عة .ويعتمد ميي ا ف الحكم ميى أدال متدقق الحستالام وعوميتة العمتل المع تب  .ولالتتال ف ت تتوفر
مستو معيل مل ال وة لعمل المدقق ،حيث أل ميم ال م ور لال مميية التدقيق متصية لأحكتام وقوامتد متعتار
ميي ا يبيد مل وة ال م ور لأهمية التدقيق وال مميية التدقيق ليسم مميية ارت الية .ولكل اللتد متل اذ تم لعتيل
االمتلتتار أل المعتتايير هتت إتتتار متتام وال ي تتإ أل تحتتد متتل إلتتدا المتتدقق وممارستتة الحكتتم الم عتت لدر تتة
معوولة.وال إصدار المعايير قد يسامد ف تيلية لعض توقعام الم تمع مل دور المتدقق ومستلولياتل ،وقتد قامتم
ال تتام المعظمتتة ليم عتتة فتت لعتتض الليتتدال ليصتتدار المعتتايير التتت أصتتلحم متعتتار ميي تتا ومولولتتة قلتتوال
ماما،وقامم ك ير مل الليدال لتلع تيك المعايير.
أهداف المادة :يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التالية :
 .1التعرف على معايير التدقيق الدولية.
 .2التعرف على متطلبات معايير التدقيق الدولية.
 .3التعرف على دور وأهمية تدقيق البيانات ( القوائم ) المالية.
 .4التعرف على قواعد السلوك المهني للمدقق (أخالقيات المهنة).
 .5التعرف على مسؤوليات المدقق.
 .6التعرف على مفهوم بذل العناية المهنية.
مكونات المادة:
 الكتإ (الععوال ،المللفول ،العاشر ،سعة العشر)
 -1االتحاد الدول ليمحاسليل ،تر مة معية الم مع العرل ليمحاسليل الواعوعييل ,المعايير الدولية لممارسة
أممال التدقيق ,معية الم مع العرل ليمحاسليل الواعوعييل(2010,الماده المقرره)
-2د.مي المعيلام,تدقيق الحسالام ف بول معايير التدقيق الدولية واذعظمة والوواعيل المحيية:عظرية وتتليق
مكتبة وائل ,الطبعة الثالثة 2010
 المواد المساعدة (أشرتة فيديو ،اذشرتة الصوتية ....الخ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دليل الدراسة (حيث يعتلق)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

 دليل الوا لام الدراسية ودليل الم تلر (حيث يعتلق)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طرق التدريس:
محابرام ،م مومام عواش ،م مومام تدريس ،حل مسائل ،معاظرام ،وغيرها
نتاجات التعلم :بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق يتوقع أن يكون الطالب قادراً على -:
 .1تتليق متتيلام معايير التدقيق الدولية.
 .2الحاتة لآ ر التعديالم الت تترأ ميى متتيلام المعايير الدولية .
 .3إمداد تة ولرعامج التدقيق للعض العشاتام االفترابية ف بول معايير التدقيق الدولية.
المعرفة العلمية والفهم
اكتساب المفاهيم المتعلقة لمعايير التدقيق الدولية- .بيان دور العنصر البشري في تنفيذ مميية التدقيق المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)
اكتساب مهارات التخطيط للتدقيق -اكتساب مهارات جمع أدلة للتدقيق اكتساب مهارات تقييم أدلة للتدقيق -اكتساب مهارات إعداد تقرير مدقق الحسابات المستقلمهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية).
التعاون والعمل برح الفريق.اكتساب المهارات التالية الحكم المهني الحذر المهني والتشكك المهنيالمهارات المكتسبة من الممارسة العملية
 القدرة على اختيار القرار المناسب القدرة على إعداد خطط التدقيق القدرة على التخطيط والتقييم والرقابةأدوات التقييم:
 توارير قصيرة و /أو مروض و /أو مشاريع لح ية قصيرة
 ا تلارام قصيرة
وا لام دراسية
االمتحال الع ائ
توزيع العالمات
أدوات التقييم

العالمة

االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي
التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية /المشاريع
المجموع

20
20
40
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التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
حقوق الطبع والملكية
تجنب االنتحال

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
األسبوع

المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى
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المودمة -اهمية المعايير والحا ة الي تا – معتايير التتدقيق اذمريكيتة -
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الواجبات الدراسية والتقارير
وأوقات تسليمها
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االمتحان
األول
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االمتحان
الثاني
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معايير التدقيق الدولية  -إ رالام التدقيق ومالقتا لمعايير التدقيق.
م مومة المعايير (:) 199-100قبايا تم يدية
م مومة المعايير ( :) 299-200الملادئ العامة لعميية التدقيق
والمسلوليام.

استخدم الكتاب المقرر أو الشبكة
العنكبوتية وصمم جدوال يبين رقم
واسم وهدف المعايير الت تحكم
الملادئ العامة لعميية التدقيق
ومسلوليام المدقق.

معيار التتدقيق التدول رقتم  : 200اذهتدا العامةة للمةدقق -المسةتقل
وإجراء عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية.
نطةةةةاق المعيةةةةار – األهةةةةداف الكليةةةةة للمةةةةدقق – متطلبةةةةات السةةةةلوكاألخالقي المتعلقة بعملية التدقيق .
معيار التدقيق الدول رقتم : 240مستلولية المتدقق المتعيوتة لاالحتيتال
دراسة حالة
وال تأ معد تدقيق اللياعام المالية .
نطةةاق المعيةةار  -خصةةةائال االحتيةةال – مسةةؤولية منةةع االحتيةةةالوالكشةةف عنةةه– التشةةكك المهنةةي – المناقشةةات بةةين أعضةةاء فريةةق
العملية – تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب االحتيال.
معيار التدقيق الدول رقم  :265اإلبالغ عن نواحي القصور في
اكتب تقريرا مختصرا يبين اهم
المؤشرات عن نواحي القصور
الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة واإلدارة.
نطاق المعيار  -هدف المعيار  -نواحي القصور الهامة في الرقابة الهامة في الرقابة الداخلية.الداخلية – اإلبالغ عن نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية.
استخدم الكتاب المقرر أو الشبكة
م مومة المعايير ( :) 499-300توييم الم اتر واالست الام ل مه
العنكبوتية وصمم جدوال يبين رقم
واسم وهدف المعايير الت الت
الم اتر
معيار التدقيق الدول رقم  : 300الت تيت لعميية التدقيق اللياعام
تعمل ميى توييم الم اتر
واالست الام ل مه الم اتر
المالية.
قلول م عة التدقيق – الت تيت لعميية التدقيق
معيار التدقيق الدول رقم  : 300الت تيت لعميية التدقيق اللياعامالمالية.
عتاق المعيار – دور التدقيق وتوقيتل – أعشتة التدقيق – التو يق –
االمتلارام البافية لعميية التدقيق.
معيتتتار التتتتدقيق التتتدول رقتتتم  : 315تحديتتتد وتويتتتيم م تتتاتر اال تتتتا
ال وهرد مل الل ف م المعشأة وليئت ا.
عتاق المعيار  -إ رالام توييم الم اتر والعشاتام مام العالقة :-
تحديد وتوييم م اتر اال تا ال وهرد -التو يق
معيار التتدقيق التدول رقتم  : 320اذهميتة العستلية فت ت تتيت وأدال دراسة حالة
مميية التدقيق .
عتتاق المعيتار  -تحديتد اذهميتتة العستلية – التعتديل إ عتال ستير ممييتتة
التدقيق
م مومة المعايير ( :) 599-500أدلة التدقيق
استخدم الكتاب المقرر أو الشبكة
العنكبوتية وصمم جدوال يبين رقم
 مف وم ا – صائص ا – أعوام اواسم وهدف المعايير الت تتعيق
لأدلة التدقيق.
االمتحال ال اع
معيتتار التتتدقيق التتدول رقتتم : 500أدلتتة التتتدقيق  -نطةةاق المعيةةار –
متطلبات المعيار – أدلة التدقيق الكافية والمناسبة – المعلومات التي
تستخدم كأدلة تدقيق.
 معيتار التتدقيق التتدول رقتم : 530ا تم ميعتتام التتدقيق  ) -نطةةاقالمعيار –متطلبات المعيار(
معيتار التتدقيق التتدول رقتم  550التترا مام العالقتتة  ) -نطةةاق
المعيار –متطلبات المعيار(
معيار التدقيق الدول رقم  : 570استمرارية المعشأة
اكتب تقريرا مختصرا يبين اهم
 نطةاق المعيةار – مستلولية تويتيم استتمرارية المعشتأة – توتدير تويتيم المؤشرات على عن نواحيالدارة – استتت دام افتتتراض المعشتتاة المستتتمرة – متتدم رغلتتة الدارة القصور الهامة في المنشاة والتي
تشير الى عدم استمراريتها.
ف الويام لعميية التوييم – التتليق والمادة التوبيحية.
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م مومة المعايير ( :) 699-600استعمال ممل اآل ريل
معايير التدقيق الدولية الت تتعيق لاستعمال ممل اآل ريل وتشمل.
-1معيار التدقيق الدول رقم  : 600االستفادة مل ممل مدقق آ ر
 -2معيار التدقيق الدول رقم  : 610مراماة ممل التدقيق الدا ي
 -3معيار التدقيق الدول رقم  : 620استعمال ممل ال لير

م مومة المعايير (: :) 799-007تورير مدقق الحسالام المستول
)(15
 -1معيتتار التتتدقيق التتدول رقتتم : 700توريتتر المتتدقق الحستتالام
نموذج
امتحان
المستول حول اللياعام المالية مام ال د العام.
(اختياري) عتاق المعيار – متتيلام المعيار -تورير المدقق
-2معيار التدقيق الدول رقم : 705التعديالم ميى الراد الوارد ف
)(16
االمتحان تورير المدقق المستول.
النهائي عتاق المعيار – متتيلام المعيار -تورير المدقق المعدل
الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما يحتاج إليل التالإ مل الدراسة واالمداد ليمادة يساود سامتيل لكل محابرة مل فئة ال مسيل دقيوة .
سياسة الدوام (المواظبه)
ال يسمح ليتالإ لالتغيتإ أك تر متل ( )%15متل م متو الستامام الموتررة ليمتادة .وإما غتاإ التالتإ أك تر متل ( )%15متل
م مو السامام الموررة ليمادة دول ممر مربت أو ق ترد يوليتل مميتد الكييتة ،يحترم متل التوتدم لالمتحتال الع تائ
وتعتلر عتي تل ف تيك المادة(صفرا) ،أما إما كال الغياإ لسلإ المرض او لعمر ق رد يوليل مميد الكيية التت تتتر
المادة  ،يعتلر معسحلا مل تيك المادة وتتلق ميية أحكام االعسحاإ.
المراجـع
-1إصدارام  :المعايير الدولية لممارسة أممال التدقيق والتأكيد وقوامد وأ القيام الم عة :االتحاد الدول
ليمحاسليل (لاليغة العرلية ) التر مة معتمدة مل شركة الو غبالة ليتر مة والتوبيع والعشر .2006

2-Handbook of international quantity control ,review , other
assurance and related services pronouncements.
2010 edition part 1, international federation of accountants.
-3د.مي المعيلام,تدقيق الحسالام ف بول معايير التدقيق الدولية واذعظمة والوواعيل المحيية:عظرية وتتليق,
مكتبة وائل ,الطبعة الثالثة 2010
المواقع االلكترونية:

)(http:www.ifas.org
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