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 العامة  المقدمة

 

1 

 

اتساع في ، تعقدها و ، تعددهاتعرف املؤسسات الاقتصادية تطورات مستمرة و سريعة من تنوع في أنشطتها

الوسائل املادية و البشرية املستعملة فمواكبة هذه التطورات عليها بإتباع حجمها و انتشارها جغرافيا و ضخامة 

سياسات مسطرة بغية الوصول إلى ألاهداف املرسومة لكنها قد تواجه عقبات و عوائق داخلية في ظل محيط مليء 

التسيير املختلفة من قد ينجم عنها انحرافات  فيه العمليات املنجزة و تكثر املعلومات املتدفقة مما تباألخطاء تعدد

 .تنظيم، تخطيط، توجيه و رقابة

إن أي مؤسسة اقتصادية معاصرة تسعى إلى تحقيق معدالت نمو سريعة مع الحرص على البقاء و الاستمرارية       

فيذ وللوصول إلى هذا املسعى البد من املتابعة الجيدة ألداء املهام و مدى كفاءة هذا ألاداء و التحقق من الالتزام بتن

، باإلضافة إلى هذه الحاجات الداخلية البيانات و دقة القوائم املالية السياسات املسطرة و كذا التأكد من صحة

طراف املتعاملة مع املؤسسة من املساهمين ، بنوك و إدارة للتدقيق املحاسبي ، توجد متطلبات خارجية من ألا 

 .الخ....الضرائب ، نقابات العمال

املحاسبي تطورات مستمرة و في مسار مواز للمحاسبة إذ أن املحاسبة نظام هدفه توفير  لقد شهد التدقيق   

املعلومات الاقتصادية لتكون نقطة بداية للتدقيق املحاسبي الذي يتولى عملية فحص البيانات، الحسابات و 

ة ، فالتدقيق بمثابة العين عليها و مدى داللة القوائم املالي الاعتماداملستندات للتأكد من صحتها و تحديد درجة 

الساهرة على كل ما يتعلق باملؤسسة سعيا لتحقيق أهدافها و سياستها املتبعة، إذ يضطلع بأهمية بالغة لذا يجب 

القيام بمهمة املراجعة و الرقابة من طرف أشخاص ذوو كفاءات علمية و مؤهالت فنية باالضافة إلى امتيازهم 

الحياد ، كما يجب أن تتصف التقارير التي يحررونها باملصداقية و املوضوعية كونها  ، و هذا ما نقصد بهباالستقاللية

و  ن أجل اتخاذ قرارات تتصف بالرشادو ذلك م ألاساس الذي يعتمد عليه من طرف مستخدمي القوائم املالية

    . الصواب

مراجعة الحسابات في ترشيد املحاسبي و التدقيق أهمية " ذا موضوعو بناءا على ما سبق سوف نتطرق في بحثنا ه   

 ."القرارات

 :ملعالجة هذا املوضوع و إلعطاء صورة واضحة عنه ارتأينا أن نطرح إلاشكالية التالية

 ما هي أهمية التدقيق املحاسبي؟ و مدى تأثيره كإطار متكامل على ترشيد القرارات ؟ 

 :ت الفرعية التاليةو ملناقشة هذا إلاشكال الرئيس ي قمنا بتقسيمه إلى التساؤال 

 ما هي العموميات و املفاهيم ألاساسية للتدقيق؟ 

 هي القواعد العامة ملهنة املراجعة؟ ما 

 كيف تتم عملية مراجعة الحسابات ؟ 
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 :فرضيات املوضوع

 :ملعالجة املوضوع قمنا بوضع جملة من الفرضيات كانت على النحو التالي

  بترشيدهامراجعة الحسابات تسمح ملتخذي القرارات. 

  بالزوالاملؤسسة التي ال تراجع نفسها محكوم عليها. 

 إن تقرير املراجع يعزز من ثقة مستخدمي القوائم املالية. 

 :أهمية املوضوع  

تكمن أهمية بحثنا في ألاهمية البالغة التدقيق املحاسبي في ترشيد القرارات و هذا من خالل الخدمة التي يسديها   

 .   الية و باعتباره الضرورة الحتمية التي ال مناص منها كونه البوصلة التي تقوم مسار املؤسسةملستخدمي القوائم امل

 :دوافع اختيار املوضوع

 :في املوضوع  اختيار تتلخص مبررات   

  الطلب عليه خاصة  ازديادإيمانا منا بأهمية التدقيق املحاسبي في الدور الذي يلعبه في اتخاذ القرارات مع

 .ا ملعارفنا و ذلك إلمكانية تطبيقه في الحياة العملية املستقبليةالسوق و توسيع اقتصادفي ظل ظروف 

 قابلية املوضوع للبحث و الدراسة و توفر املراجع في هذا إلاطار. 

 :أهداف املوضوع

 :يهدف موضوعنا إلى جملة من ألاهداف أهمها     

  املحاسبي على ترشيد القرارات من خالل القوائم املاليةتبيان أثر التدقيق. 

 إبراز أهمية مهنة املراجعة. 

 ء املكتبة و توسيع املجال العلميإثرا. 

 :مصادر املوضوع

اعتمدنا أثناء دراستنا على مختلف ألادوات املكتبية متمثلة في مختلف الكتب باللغة العربية و كذا مختلف     

 .ريعية القانونية كما قمنا بإجراء مقابالت مع مزاولي مهنة محافظ الحساباتالوثائق الرسمية و التش
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 التمهيد 

يعتبر التدقيق املحاسبي ومراجعة الحسابات ميدان واسع شهدت تطورا كبيرا وبشكل ملحوظ 

أن يحتل أهمية بالغة في ترشيد القرارات لذلك حاولنا أن نسلط الضوء على بعض  ومتواصل أدت به

العموميات واملفاهيم املتعارف عليها وذلك من أجل تحديد إلاطار العام للموضوع الكلي وتناول جوانبه 

التاريخي املختلفة في ثالث مباحث ، انطالقا من ماهية املراجعة في املبحث ألاول التي تشتمل على التطور 

 .كضرورة وخطوة البد من املرور بها

وصوال إلى املبحث الثالث الذي  فروضه ومخاطره ووسائله،وكذا في املبحث الثاني أنواع التدقيق 

 .يتضمن معايير التدقيق املتعارف عليها
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 ماهية التدقيق : املبحث ألاول 

إستعراض التطور التاريخي للتدقيق ومفهومه بغية وضع اللبنة ألاساسية للموضوع كان البد من 

 .وكذلك طرقه باإلضافة إلى تبيان ألاهداف التي يرمي إلى تحقيقها

 مراحل تطور التدقيق : املطلب ألاول 

 :في مجال إستعراض تطور املراجعة كعلم وكمهنة يمكن عرض أهم املالمح التالية

 .1عن ألاباء بدأت املراجعة كمهنة غير منظمة يتوراثها ألابناء -1

بدأت املراجعة في مصر، بصفة خاصة في صورة مراجعة حكومية ملصروفات الدولة وإيراداتها مع نشأة  -2

 .الحكومة في مصر

كان هذا طبيعيا حيث واكبت  كانت إيطاليا وإنجلترا موطنا لتطور املهنة في العصر الوسيط والحديث، -3

 :يلي املراجعة في ذلك تطور املحاسبة في هذين البلدين ومن مظاهر هذا التطور ما

  م في فيينا بإيطاليا ، وقد أطلق عليها كلية املحاسبة 1851تأسست أول جمعية للمحاسبين عام

للحصول على لقب خبير  وكانت تطلب ثالث سنوات تمرين عملي بجانب النجاح في إمتحان

 .محاسب

  م باململكة املتحدة1553أشخاص أسمائهم في سجل املحاسبين في مدينة ادنبرة عام  6سجل. 

  م تأسس مجمع املحاسبين القانونين بإنجلترا1991في عام. 

جلترا بدأ إهتمام باملراجعة كعلم منذ أفتتحت أول كلية للمحاسبة بإيطاليا ، وتأسيس مجمع املحاسبين بإن -4

، وحيث بدأ إلاهتمام على ألاصول العلمية والعملية املمكنة في مجال املهنة وإذا حاولنا التعرف على أهم 

 :يلي مظاهر تطور املهنة في مصر يمكن أن نالحظ ما

  م1936تأسيس جمعية املحاسبين واملراجعين املصرية. 

  م1981لسنة  33صدور قانون تنظيم املهنة رقم. 

 م1984لسنة  26ات املساهمة رقم صدور قانون شرك. 

  1985تأسيس نقابة املحاسبين واملراجعين املصرية عام. 

  م1985إصدار دستور مهنة املحاسبة واملراجعة عام. 

  م1964إنشاء الجهاز املركزي للمحاسبات عام. 

                                                             
 12ص  الجامعية املطبوعات ديوان ، العامة املحاسبة ، الاعمش ابراهيم 1
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  م1955لسنة  144م ثم القانون 1968لسنة  44صدور القانون رقم. 

 ة املحاسبين واملراجعينتأسيس نقابة التجاريين ونقاب. 

  م1951لسنة  189صدور قانون الشركات رقم. 

  م1991لسنة  213صدور قانون شركات قطاع ألاعمال العام . 

وفي هذا املجال الجامعي نجد أن الجامعات واملعاهد العليا قد اهتمت منذ نشأتها بتدريس أصول 

 .ر الوقتوأساليب املراجعة لطالبها مع تزايد الاهتمام بذلك على م

ومن حيث تطور ألاهداف يمكن القول بأن املراجعة قد مرت في ذلك بمراحل ثالث وراء كل منها أساس 

 :ولكل منها نتائجها كما يلي

 مرحلة اكتشاف ألاخطاء: املرحلة ألاولى

في بادئ آلامر املمارسة كان ينظر إلى املراجعة على إنها وسيلة الهدف منها اكتشاف ألاخطاء والغش 

والتزوير املوجود بالدفاتر ، وأن مهمة مراقب الحسابات قاصرة فقط على تعقب تلك ألاخطاء واكتشافها ، 

لحسابية للدفاتر والسجالت وقد بمعنى أن النظرة وقتها ألهداف الرقابة كانت تحددها من التحقق من الدقة ا

 :ساعد وجود هذا الهدف ما يلي

 .صغر حجم املنشآت وضآلة عدد العمليات املالية -1

 .سيادة نظرية امللكية املشتركة في الفكر املحاسبي -2

النظر إلى مراقب الحسابات على أن مهمته هي تعقب وتصيد ألاخطاء في إلاجراءات املحاسبية وكان من  -3

 :لك على املراجعة ما يلينتيجة ذ

 (.الشاملة)إتباع طريقة املراجعة التفصيلية  -

 .التركيز على تحقيق ومراجعة عناصر املركز املالي -

 .مسؤولية مراقب الحسابات كانت مسؤولية مدينة تجاه عمله وهو صاحب املنشأة -

 .1كانت املرجعة املستندة هي صلب عمل املراقب -

 

 

                                                             
 تطبيقية،مجلة دراسة الهاشمية ألاردنية اململكة في املالية ألاوراق بورصة في ألاسهم بأسعار التنبؤ في املنشورة املحاسبية املعلومات دور  م 2003 حشيش،خليل، أبو 1

 18ص 
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 مرحلة إبداء الرأي في القوائم املالية  :املرحلة الثانية

كان القضاء إلانجليزي الفضل في إظهار التحول إلى هذه املرحلة عندما قرر في بعض أحكامه الصادرة 

م، إن الهدف الرئيس ي للمراجعة ليس اكتشاف ألاخطاء والغش املوجود بالدفاتر وأنه ليس مفروضا 1591عام 

، أن يقوم بعمله وهو يشك في كل ما يقدم إليه ، أو من يعاونوه ويقدمون أن يكون جاسوسا أو بوليسيا سريا 

 .1له البيانات واملعلومات التي يطلبها

ومن هنا بدأ املراقب يفصح عن رأيه الفني املحايد في تقريره عن صحة البيانات التي تتضمنها القوائم 

 :املالية وقد ساعد على ظهور هذه املرحلة ما يلي

 خصوصا القضاء إلانجليزي  أحكام القضاء. 

 كبر حجم املنشأة وتعدد عملياتها. 

 :وكان من نتيجة ذلك على مراجعة ما يلي

 ظهور أهمية املراقبة الداخلية كوسيلة للرقابة الداخلية. 

 صعوبة إجراء مراجعة تفصيلية و إلاعتماد على أسلوب املراجعة إلاختيارية. 

  فقط أمام عمليه و لكن أمام الغير أيضا أصبح املراقب مسؤوال. 

  إلاهتمام بفحص حركة ألاموال بجانب فحص مراكز ألامول و ظهور أهمية قوائم الدخل بجانب

 .قائمة املركز املالي

 (مسؤولية إلاجتماعية للمراجعة)مرحلة تعدد ألاهداف املراجعة : املرحلة الثالثة

و ذات نسبية أكبر من املراجعة و تقاريرها، كان ال مناص  مع ازدياد الحاجة إلى املعلومات أكثر شمال 

 .من أن يتسع نطاق املراجعة ومن ثمة أهدافها بما يحقق مسؤولية إلاجتماعية املعتقة عليها

و يمكن تلخيص التطور التاريخي ألهداف التدقيق و مدى الفحص و أهمية الرقابة الداخلية عليها في 

 :الجدول التالي

 

 

 

 

                                                             
 21ص  الطبعة ألاولى ، املفتوحة القدس جامعة ، إلادارية املعلومات أنظمة م 1995 ، محمد ، برهان 1
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 التطور التاريخي ألهداف التدقيق(: 11)م الجدول رق

 أهمية  الرقابة الداخلية مدى الفحص الهدف من عملية التدقيق املدة

 به الاعترافعدم  بالتفصيل اكتشاف التالعب و اختالس  1811قبل

 عدم إلاعتراف به بالتفصيل اكتشاف التالعب و اختالس 1811-1581

تحديد مدى سالمة وضعية التقرير و  1581-1911

املركز املالي ، اكتشاف ألاخطاء 

 الكتابية

بعض إلاختيارات و 

لكن ألاساس هو 

 املراجعة التفصيلية

 عدم إلاعتراف به

تحديد مدى سالمة وضعية التقرير و  1918-1922

املركز املالي، اكتشاف التالعب و 

 ألاخطاء

بالتفصيل و 

 مراجعة اختيارية

 طحياعتراف س

تحديد مدى سالمة وضعية التقرير و  1922-1941

املركز املالي، اكتشاف التالعب و 

 ألاخطاء

 بداية في إلاهتمام مراجعة اختيارية

تحديد مدى سالمة وضعية التقرير و  1941-1961

 املركز املالي

 إلاهتمام و التركيز القوي  مراجعة اختيارية

هالل، ألاسس العلمية و العملية ملراجعة الحسابات إلاسكندرية، دار محمد سمير العبات، عبد هللا  :املصدر

 16:،ص1999الجامعية،

 تعريف التدقيق و طرقه: املطلب الثاني

 تعريف التدقيق: الفرع ألاول 

هو الفحص إلانتقادي املنظم بواسطة املبادئ و املعايير و القواعد و ألاساليب بغية الحصول : مفهوم التدقيق

قرائن إلاثبات لفحص أنظمة الرقابة الداخلية ، البيانات ، الحسابات املثبتة في الدفاتر و على أدلة و 

السجالت بهدف إبداء رأي فني محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي للمؤسسة في نهاية فترة 

ثم توصيل تلك النتائج إلى زمنية و مدى تصويرها لنتائج أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة عن تلك الفترة 

 :1راف املعنية و بالتالي يشمل التدقيق ثالث عناصرطألا 

فحص املستندات، السجالت و الدفاتر الخاصة باملؤسسة للتأكد من صحة و سالمة العمليات التي  :الفحص

 (.الكمي، النقدي)تم تسجيلها ، تحليلها ، تبويبها أي فحص القياس املحاسبي 
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نية الحكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبير سليم لنتيجة أعمال املؤسسة عن هو إمكا :التحقيق

 .فترة زمنية معينة

إن الفحص و التحقيق وظيفتان مرتبطتان إذ تمكنان املدقق من إبداء رأيه و ذلك من خالل إثبات         

 .صورة عادلة لنتيجة املؤسسة و مركزها املالي

لنتائج عملية الفحص و التحقيق في شكل التقرير  حقيقيةهو ختام عملية التدقيق إذ هو بلورة  :التقرير

 .يقدم إلى ألاطراف املعنية سواء كانت داخل املؤسسة أو خارجها

 1طرق التدقيق: الفرع الثاني

 :تتضمن عملية التدقيق استعمال الطرق التالية على سبيل املثال الحصر

تطبق في الحكم على صالحية الطرق املحاسبية املستعملة بمشروع العميل ومدى كفاءة نظام  :املالحظة -أوال

 .   الرقابة الداخلية عالوة على إستخدامها عند القيام بعمليات الجرد ألصول املشروع املختلفة

ي كما تستخدم املالية و ألاصول الشبيهة لتقرير وجودها الفعل الاستثماراتتطبق في تدقيق  :التفتيش-ثانيا

 .صول وإلايرادات و املصاريف العادية و ما يشابه ذلك من بنودللحصول على بيانات داعمة لتكاليف ألا 

تطبق للتأكد من أرصدة الحسابات و مبالغ العمليات التجارية مع أطراف خارج (:التعزيز)التثبيت-ثالثا

 .ساليات و بضائع ألامانة و غيرهاة كاإلر صول املوجودة في عهدة أشخاص خارجاملشروع و أرصدة ألا 

 خاصة أو معادلة شبيهة بيانات مع مقارنتها الجارية املالية البيانات و الحسابات أرصدة على تطبق : املقارنة -رابعا

 .هامة تغيرات أي وراء الكامنة ألاسباب لبيان الحقة أو سابقة بفترات

 صالحية نشرها و عليها الاعتماد مدى لتقرير الجارية البيانات و الحسابات على تطبق : التحليل -خامسا

 .املعني املشروع عن كمعلومات

 العمالء وأرصدة املدة آخر بضاعة كاحتساب عميل من املقدمة الرقمية البيانات على تطبق : الاحتساب -سادسا

 .غيرها و املستحقات و مقدما واملدفوعات

 القوائم في عنها إلافصاح يمكن التي القضايا و ألامور  و املعني املشروع بيانات على تطبق : الاستفسار -سابعا

 املركز على ألاثر املتحمل ذات املنظورة التوقعات و املستقبلية الخطط و العرضية الالتزامات مثل املنثورة املالية

 ضوء على مداه يقرر  أساس اختياري  على الطرق  هذه استخدام يتم انه بالذكر الجدير من و للمشروع املالي

 املذكورة الطرق  تطبيق أن كما الداخلية هذا الرقابة أنظمة كفاية مدى و ، باملشروع املحاسبية الطرق  كفاية

 التدقيق بعملية للقيام الالزمين الوقت و من الجهد نصيبا ويستغرق  التدقيق عملية من ضروري  جزء تمثل آنفا

 السجالت و الدفاتر فحص و اختيار في إلاحصائية العيناتاستعمال  املوضوع ايالء ألاخيرة السنوات في تم قد و
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 التي املالي املركز بنود تدقيق في هذه إلاحصائية الطرق  استخدام امليدانية نجاعة التجربة وأثبتت ، كبيرا اهتماما

 في تزيد أن هذه إلاحصائية للطرق  يمكن و الدائنة ألارصدة و كالذمم في  العادة كثيرة حسابات فتح تستلزم

 . للمدقق الذاتي الرأي و الشخص ي الحكم مع سريا ما  استعملت إذا مستقبال ألاهمية

 

 أهداف التدقيق، أهميته و خصائصه: املطلب الثالث

يكتس ي التدقيق أهمية بالغة لدى العديد من إلاطراف كما إنها تحقق أهداف مختلفة وذلك في ظل 

 .خصائصهق سنبرز أهداف التدقيق ،أهميته و مجموعة من الخصائص املميزة له وفي هذا السيا

 أهداف التدقيق: الفرع ألاول 

لدى استعراضنا للتطور التاريخي للتدقيق و التطورات و املتغيرات التي شملت أهدافه أن يتفق الكثير من 

 املفكرين و الباحثين على تقسيمها إلى أهداف تقليدية و أهداف حديثة

 : وفرعية رئيسية نوعان هي و :التقليدية ألاهداف -أوال

 :هما عنصرين على تشمل و : الرئيسية ألاهداف  1-

 عليها الاعتماد مدى و بالدفاتر املثبتة املحاسبية البيانات صدق و دقة و صحة من التحقق  -أ

 املالي للمركز املالية القوائم مطابقة مدى عن قوية أدلة على يستند محايد فني رأي إبداء  -ب

 :(ثانوية )فرعية أهداف 2-

 .غش أو أخطاء من السجالت و بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف  -أ

 .ذلك دون  تحول  إجراءات و ضوابط بوضع الغش و ألاخطاء ارتكاب فرص تقليل  -ب

 .مستقبال أو حاضرا مناسبة قرارات اتخاذ و إلادارية السياسات رسم و تقرير في عليها إلادارة اعتماد  -ج

 .الستثماراتهم املناسبة القرارات اتخاذ من تمكينهم و املالية القوائم مستخدمي طمأنة  -د

 .1الضريبة مبلغ تحديد في الضرائب دائرة معاونة  -ه

 .املدقق بمساعدة الحكومية للهيئات الاستثمارات ملئ و املختلفة التقارير تقديم – و

 : املتطورة أو الحديثة ألاهداف -ثانيا

 .معالجتها طرق  أسبابها و و الانحرافات تحديد و ألاهداف تحقيق مدى و تنفيذها متابعة و الخطة مراقبة  1-

 .املرسومة لألهداف وفقا ألاعمال نتائج تقييم  2-

 .النشاط نواحي جميع في إلاسراف منع طريق عن ممكنة إنتاجية كفاية أقص ى تحقيق  3-

 .املجتمع ألفراد الرفاهية من ممكن قدر أقص ى تحقيق  4-

 التدقيق أهمية : الثاني الفرع
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 على كبيرا اعتمادا تعتمد التي الجهات من متعددة مجموعة تخص وسيلة اعتباره في التدقيق أهمية تتمثل

  خصوصا ، املستقبلية خططها رسم و اتخاذ القرارات في للمشروع البيانات املحاسبية

 تلك قبل من فيها الثقة يدعم مما املشروع إدارة عن مستقلة أو محايدة قبل جهة من املحاسبية البيانات اعتماد 

 : يلي فيما تتمثل التي الجهات

 :املشروع  إدارة – أوال

 لتحقيق أهداف للمستقبل التخطيط و الرقابة في تخدم التي املحاسبية البيانات على املشروع إدارة تعتمد

 املحاسبية البيانات على أساسيا اعتمادا تعتمد إنما بالتخطيط املتعلقة القرارات و ، عالية املشروع بكفاية

 البيانات دقة و لصحة  ضمان من هناك ليس و دقيق و محكم بشكل السياسات و لرسم الخطط الصحيحة

 محايدة فنية هيئة قبل من فحصها طريق عن إال املحاسبية

 ويقومون  املالية القوائم صحة و بسالمة املدقق تقرير على يعتمدون : املوردين و للدائنين التدقيق أهمية -ثانيا

 و فيه التوسع و التجاري  الائتمان منح في الشروع قبل بااللتزام على الوفاء القدرة و املالي املركز ملعرفة بتحليلها

 1للمؤسسة املالي للمركز القوة تمنحها التي نسب الخصومات تفاوت

 قخصائص التدقي: الفرع الثالث

 :يمكن أن نتعرف على خصائص التدقيق من خالل التعاريف التالية و التي نحصرها فيما يلي 

التدقيق عملية منتظمة تعتمد على الفكر و املنطق لذلك فهو يعتبر نشاطا يجب التخطيط له مسبقا : أوال 

 كما يجب أن تكون عملية التنفيذ بأسلوب منهجي و ليس بطريقة عشوائية

حصول على أدلة و قرائن و يتم تقييمها بطريقة موضوعية و يعتبر ذلك جوهر عملية التدقيق و ضرورة ال: ثانيا

 هو ألاساس الذي يعتمد عليه املدقق في إبداء رأيه عن القوائم املالية للمؤسسة

يشمل التدقيق على إبداء الرأي أو إصدار الحكم و من ثمة فمن الضروري وضع مجموعة من املعايير  :ثالثا

ي يتم استخدامها كأساس للتقييم و إصدار الحكم الشخص ي و من جملة هذه املعايير املبادئ املحاسبية الت

 املتعارف عليها ، التي تستخدم كمعيار للحكم على مدى سالمة البيانات محل الدراسة 

 الاتصال حيث إيصال نتائج التدقيق إلى ألاطراف املعنية و ذلك فإن التدقيق يمثل وسيلة من الوسائل: رابعا

يعتمد املدقق في عرض نتيجة الفحص و الدراسة و إيصالها إلى الجهات املعنية على التقرير الذي يتضمن رأيه 

 . الفني املحايد
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 فروقه و وسائل ، التدقيق أنواع : الثاني املبحث

 التدقيق أنواع : ألاول  املطلب

وبالتالي     إليها ينظر التي الزاوية باختالف لذلك و تبويبات أو أنواع عدة إلى الحسابات التدقيق عملية تنقسم

 الفحص مدى و الحدود حيث من إليه ينظر فقد متعددة أنواع للتدقيق بان القول  نستطيع

 أخرى  زوايا إلى باإلضافة الالتزام حيث من إليه ينظر قد كما الاستقالل و التوقيت حيث من إليه ينظر قد و

  :التالية الفروع في الزوايا هذه توضيح يمكن سبق ما على بناءا و مختلفة

 الحدود حيث من التدقيق :ألاول  الفرع

 الجزئي التدقيق و الكامل التدقيق إلى الحدود حيث من التدقيق ينقسم

 :1الكامل التدقيق -أوال

خالل  تمت عملية كل فحص يعني ال و يؤديه الذي للعمل محدود غير إطارا للمدقق يخول  الذي التدقيق هو و

 نهاية في املدقق على يتعين و عليها املتعارف املستويات أو للمعايير التدقيق يخضع إنما و معينة محاسبية فترة

 و الفحص نطاق عن النظر بغض ككل املالية التقارير صحة و عدالة مدى عن املحايد الفني الرأي أن يقدم ألامر

 اختباراته شملتها املفردات التي

أن  يعني هذا و الداخلية الرقابة على تعتمد ال التي تلك و الصغيرة املنشآت التدقيق هذا يناسب لذلك و

 الرقابة نظام قوة و متانة على يتوقف ذلك فان التدقيق من النوع هذا على تعتمد عندما الكبيرة املنشئات

 اختباراته في املدقق توسع يعني الذي النظام هذا ضعف الداخلية أو

 :الجزئي التدقيق – ثانيا

 قيود على بعض العمليات املعنية أي أن التدقيق يتضمن وضع قاملدق عمل فيه يقتصر الذي التدقيق هو و

 على تدقيقها املطلوب العمليات تحدد التي هي املدقق تعين التي الجملة أن يراعى املجال و أو املطلوب النطاق على

 سبيال الحصر 

 ألامر هنا يتطلب لذلك و به املكلف التدقيق حدود أو نطاق أو مجال في املدقق مسئولية تنحصر الحالة هذه في و 

عن  التقرير من املدقق يتمكن حتى ، منه الهدف و التدقيق حدود يبين( ارتباط  رسالة) كتابي اتفاق وجود

 . الاتفاق في عليه ينص لم بش يء القيام في التقصير إليه ينسب كي إليها توصل التي النتائج و اتبعت التي الخطوات

 : يلي ما الجزئي التدقيق أمثلة من و

 . مدفوعات و مقوضات من النقدية العمليات تدقيق على الاتفاق  -

 .معينة فترة خالل آلاجلة العمليات تدقيق على الاتفاق  -
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 .فقط املالي املركز قائمة عناصر تدقيق على الاتفاق  -

 .التزاماتها سداد على املنشأة قدرة دراسة على الاتفاق  -

 الوقت حيث من التدقيق : الثاني الفرع

 : إلى ينقسم و

 املدقق الن ذلك و الحجم املتوسطة و الصغيرة للمنشآت مناسبا النهائي التدقيق يعد : النهائي التدقيق – أوال

 تدقيقها بعد للبيانات تعديل أي حدوث لعدم ضمان هذا في و الحسابات ترصيد و الدفاتر إقفال بعد يبدأ عمله

 املنشأة على مساعديه و املدقق تردد لعدم ذلك و املنشأة داخل العمل في ارتباك حدوث عدم إلى يؤدي كما انه ،

 على يؤخذ لكن و بعملية التدقيق القائمين جانب من السهو احتماالت تخفيض إلى يؤدي انه إلى ،باإلضافة

 : التالية الاحتماالت النهائي التدقيق

 .النتائج تأخر  -أ

 .املدقق مكتب في ارتباك حدوث  -ب

 .التالعب و الغش و ألاخطاء اكتشاف عدم -

  .املرغوب املستوى  على بالفحص املدقق قيام عدم-د

 املدقق يلتزم الن ذلك و للحسابات التدقيق بعملية للقيام الالزمة الزمنية الفترة قصر إلى الاحتماالت هذه ترجع

ما  أو الشركة نظام و الشركات لقانون  وفقا محددة مواعيد في املحايد الفني الرأي إبداء و التدقيق بإنهاء عملية

 املدقق مكتب في العمل ضعف نتيجة كذلك و متقاربة أو واحدة للشركات املالية السنةنهاية  تواريخ كانت إذا

 وقتا من املنشأة على بالتردد الحسابات مدقق فيه يقوم الذي املستمر التدقيق يعد : املستمر التدقيق – ثانيا

 التدقيق يعد آخر بمعنى و ، تمت التي املحاسبية العمليات بفحص للقيام دورية غير أو دورية فترات على آلخر أو

 من غيرها و ألاموال لشركات مناسبا يعد النوع هذا فان لذلك أو السنة خالل بأول  أوال يتم الذي املستمر التدقيق

 للمدقق توفر نها أ كما لفحصها نسبيا طويل وقت إلى تحتاج حيث العمليات من ضخم بعمل تقوم التي املنشآت

 و الغش ارتكاب فرص تقليل أو يفتال بالتالي و التدقيق عملية في على التوسع يساعد مما املدة خالل الكافي الوقت

 ، واحد وقت في املصحح و املانع التدقيق عليه يطلق لذلك و ألاخطاء اكتشاف سرعة ذلك عن فضال التالعب

 و التدقيق نتائج تأخر أهمها و النهائي التدقيق عيوب على إلى القضاء يؤدي إتباعه فان تقدم ما إلى باإلضافة

 : أهمها العيوب بعض يبرز قد انه إال املستمر التدقيق مزايا من الرغم على و ، املدقق بمكتب ألاعمال ارتباك

 .التدقيق محل املنشأة في العمل ارتباك  -أ

 .متصل غير تدقيق انه  -ب

 .املنشأة موظفي و املدقق بين إلانسانية العالقات توطيد  -ج

وكذلك  مواعيد أساس على للتدقيق برنامج بإعداد املدقق قيام خالل من العيوب هذه معالجة يمكن لكن و

 بأرصدة مذكرات عمل للمدقق يمكن كذلك و ، تدقيقها تم التي للعمليات العالمات و الرموز  استخدام
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 يؤديها أو للمدقق يمكن املستمر و النهائي التدقيق من كل أن بالذكر جدير هو ما و ، تدقيقها تم الحسابات التي

 .اختياري  أو أساس تفصيلي على

 الاستقالل حيث من التدقيق: الثالث الفرع

 : إلى الاستقالل حيث من التدقيق ينقسم

 بواسطة والسجالت الدفاتر في املسجلة املؤسسة لعمليات املنتظم الفحص عملية هو :1الداخلي التدقيق– أوال

 املؤسسات ألامر حجم لكبر نظرا التدقيق من النوع هذا نشأ قد و للمؤسسة تابعين مدققين أو داخلية جهة

 إتمامها فور  وجديتها املشروع عمليات من التحقق تضمن رقابة و وقاية أداة وجود استلزم الذي

و سجالت       لدفاتر املحايد إلانتقادي الفحص بأنه الخارجي التدقيق تعريف يمكن : 2الخارجي التدقيق – ثانيا

 و منه املطلوب الفحص لنوعية أتعاب عنه يتقاض ى عقد بموجب خارجي شخص بواسطة مستنداتها و املنشأة

 من يتضح معينة و فترة خالل للمنشأة املالية التقارير عدالة و صدق عن املحايد الفني الرأي إبداء دفبه ذلك

 :يلي فيما حصرها يمكن تشابه أوجه هناك أن الخارجي التدقيق و الداخلي التدقيق بين السابقة التفرقة

عليها  والاعتماد فيها الثقة يمكن التي و الضرورية املعلومات توفير إلى يهدف فعال محاسبي نظام يمثل منها كل  -أ

 نافعة مالية تقارير إعداد في

 يوجد والغش كما التالعب و ألاخطاء حدوث تقليل أو ملنع الداخلية للرقابة فعال نظام وجود يتطلب منها كل  -ب

 : التالية النقاط في توضيحه يمكن بينهما تتعاون  أيضا

 الفحص عند يقوم بها التي الاختبارات لكمية الخارجي املدقق إقالل يعني الداخلي للتدقيق جيد نظام وجود  -أ

 للتدقيق املالي النظام كفاءة عن فضال للمدقق الجهد و الوقت توفير وبالتالي

 التكامل صفة يؤكد هذا و الخارجي التدقيق عن يغني ال الداخلي للتدقيق نظام وجود أن  -ب

   بينهما اختالفات هناك أن إال الخارجي و الداخلي التدقيقين بين التكامل و التشابه من الرغم على و

 : يلي إيجازها فيما يمكن

 .الهدف حيث من  -

  .باملنشأة العالقة حيث من  -

 .العمل حدود و نطاق حيث من - 

 .لألداء املناسب التوقيت حيث من  -  

 .املستهدفين حيث من  -

 : التالي الجدول  يوضحها كما ذلك و

                                                             
 36الرقابة الداخلية و التدقيق المحاسبي لالستثمارات في المؤسسة االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص زيتوني إبراهيم، - 1
  .01-01-03، مرجع سبق ذكره، صاحمد حلمي جمعة، مدخل حديث لتدقيق الحسابات - 2
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 املقارنة بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي  (:2)الجدول رقم

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي البيان م

 الهدف 1

تحقق اعلي كفاءة إدارية  -أ

وإنتاجية من خالل القضاء 

على إلاسراف و اكتشاف 

 ألاخطاء والتالعب والغش 

التأكد من صحة املعلومات  -ب

 املقدمة لإلدارة لالسترشاد بها

في رسم الخطط واتخاذ 

 القرارات وتنفيذها

إبداء الراي الفني املحايد عن مدى صدق و عدالة 

التقارير املالية عن فترة محاسبية معينة و توصيل 

 النتائج إلى الفئات املستفيدة منها

 

عالقة القائم  2

بعملية 

التدقيق 

 باملنشأة

موظف من داخل املنشاة 

 (تابع)

منهي من خارج املنشاة  شخص طبيعي أو معنوي 

 (املستقل)

3 
نطاق وحدود 

 التدقيق

تحدد إلادارة نطاق عمل 

املدقق الداخلي كما أن طبيعة 

عمله يسمح له بتوسيع 

عمليات الفحص و الاختبارات 

ملا لديه من وقت و إمكانيات 

تساعده على تدقيق العمليات 

 .التدقيق 

نطاق و حدود العمل وفقا للعقد املوقع بين  يتحدد

املنشاة و املدقق الخارجي و العرف السائد و املعايير 

التدقيق املتعارف عليها و ما تنص عليه قوانين 

منظمة ملهنة التدقيق و غالبا ما يكون التدقيق 

الخارجي تفصيلي أو اختياري وفقا لطبيعة و حجم 

 عمليات املنشأة محل التدقيق 

التوقيت  4

 املناسب ألداء

يتم الفحص بصورة  -1

 مستمرة طوال السنة املالية

 اختياري وفقا لحجم املنشاة  -2

أو خالل فترة ( نهائية)يتم الفحص مرة واحدة  -1

 ( مستمرة)دورية أو غير دورية طوال السنة املالية 

 قد يكون كامل أو جزئي -2

 إلتزامية وفقا للقانون السائد    -3
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 قراءة التقارير املالية  -1 إدارة املنشاة املستفيدين 8

 أصحاب املصالح -2

 إدارة املنشأة -3

 2000.املدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان، : املصدر                    

  التدقيق من حيث إلالزام : الفرع الرابع

  قانون الشركات، ) هو التدقيق الذي تلتزم به املنشآت وفقا للقانون السائد  :التدقيق إلالزامي

و يتم تعيين املدقق من خالل الجمعية العامة و هي التي تقدر ( قوانين الضرائب، قانون الاستثمارات

أتعابه و في حالة تعدد املدققين فإنهم مسئولين بالتضامن و بدون استثناء من ذلك ، يعين مؤسسو 

 ( .اختباري )كة املدقق ألاول و من الضروري أن يكون التدقيق في هذه الحالة كامل الشر 

  ألاصل في التدقيق أن يكون اختياري  ويرجع أمر تقرير القيام به  ( :الاختياري )التدقيق غير إلالزامي

ت إلى املنشأة و إلى غيرهم من أصحاب املصالح، لذلك فإن هذا التدقيق يناسب الشركات و املنشآ

الفردية ألنه يفيد في الثقة و الاطمئنان إلى الحسابات املعتمدة من املدقق عند تحديد أنصبة 

الشركاء املتضامنين عند الانضمام أو الانفصال و كذلك اطمئنان الشريك املوص ي في الحسابات ألنه 

الية املعتمدة للمدقق غير مسموح له بالتدخل قي إلادارة، باإلضافة إلى اطمئنان البنوك إلى التقارير امل

عند طلب قروض فضال  عن ألامل في القبول إلاقرارات املقدمة من املنشأة للضرائب و عدم تعديلها 

 .و اعتمادها

من حيث مدى الفحص أو حجم الاختبارات: الفرع الخامس  

 هو التدقيق الذي كان سائد في بداية املهنة و فيه يقوم املدقق  :1"التفصيلي:"التدقيق الشامل

بفحص جميع القيود و الدفاتر و السجالت و املستندات للتأكد من أن جميع العمليات مقيدة 

بانتظام و أنها صحيحة كما أنها خالية من ألاخطاء أو الغش والتالعب و لذلك ستؤدي إلى زيادة أعبا 

ضه مع عاملي الوقت و التكلفة الذي يحرص املدقق على مراعاتها ء التدقيق فضال عن تعار 

باستمرار، و تجدر بنا إلاشارة إلى أن هذا النوع قد شمل بالنسبة إلى جزء معين من العمليات و قد 

 .يكون شامال بالنسبة لجميع العمليات وهذا وفق العقد املبرم بين املدقق وأصحاب املؤسسة

                                                             
 64:أحمد حلمي جمعة، المدخل الحديث للتدقيق، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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  د هذا النوع على الاختبار لجزء من املفردات من الكل مع تعميم نتائج هذا يستن :1التدقيق الاختباري

، حيث أن هذا النوع يتجلى (املجتمع)على كل أو مجموع املفردات( العينة)الفحص للمفردات املختارة 

خاصة في املؤسسات كبيرة الحجم و املتعددة العمليات التي تصحب فيها املراجعة الشاملة لكل 

لذلك تظهر لنا و بإجالء أهمية الرقابة الداخلية في تحديد حجم العينة من خالل تقييم العمليات ، 

هذا النظام و اكتشاف مواطن الضعف و القوة في ألاجزاء املكونة له من ناحية و من ناحية أخرى 

 تحديد مدى إمكانية تطبيق هذا النوع من املراجعة ، مادام املراجع يهدف من وراء فحص البيانات و 

السجالت املحاسبية إلى إبداء رأي فني محايد حول مدى تعبير املعلومات املحاسبية للوضعية 

 :الحقيقية للمؤسسة فإنه البد بمراجعة العينة املختارة في ظل هذا النوع وفق الخطط التالية

 املعاينة على أساس التدقيق. 

 املعاينة على أساس القبول أو الرفض. 

 املعاينة الاستكشافية. 

 :د يكون الحكم الصادر عن املراجعة العينية ممثل ملفردات املجتمع و هذا راجع إلى املشاكل التاليةق

 عدم تمثيل العينة املختارة ملفردات املجتمع ككل. 

 عدم الاعتماد على ألادوات إلاحصائية املناسبة الختيار العينة. 

 ألاخطاء الواردة عند عملية تقديم معلم املجتمع. 

 

 أنواع التدقيق ألاخرى : السادسالفرع 

 :يوجد أنواع مختلفة للتدقيق نذكر منها ما يلي     

  تدقيق إلاداري. 

 تدقيق الاجتماعي. 

 تدقيق املستندي. 

 تدقيق ألاهداف. 

 تدقيق العمليات. 

 تدقيق املالي. 

 

                                                             
الشهامي طواهر، مسعود صديقي، المراجعة و تدقيق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة التطبيقية، ديوان لمطبوعات محمد  - 1

 49:،ص4004الجامعية،



عموميات حول التدقيق                            الفصل األول                                    
 

18 
 

وسائل التدقيق: املطلب الثاني    

لكي يدلي املراجع برأيه حول شرعية و صدق الحسابات و الصورة الصادقة للقوائم املالية البد من     

إتباع منهجية ، كما سبق أن رأينا و البد من توفر وسائل تقنية يفهم بواسطتها الوضعية ويجمع أدلة إثبات 

 :يبرر بها رأيه تتمثل تلك الوسائل فيما يلي

:راقبة الداخليةوسائل شرح و تقييم امل -(1  

لقد سبقا لنا تعريف املراقبة الداخلية على أنها مجموعة ضمانات متمثلة في طرق وإجراءات     

العمل املكتوبة و غير املكتوبة و تعليمات إلادارة املوجودة و املعمول بها على مستوى كل مصلحة من مصالح 

فاظ على الذمة و حمايتها و السهر على املؤسسة، تلك الضمانات تساهم في التحكم فيها عن طريق الح

الحفاظ على نوعية املعلومات املتدفقة، و كذا تطبيق سياسات إلادارة عن طريق التعليمات بهدف تحسين 

آلاداءات و ال يتسنى ذلك إال إذا كان هنالك مخطط تنظيمي ومستخدمون ذوو كفاءة عالية و واعون مع وجود 

 .الوثائق الالزمة

يقوم املراجع باإلطالع على إلاجراءات املكتوبة و الغير املكتوبة و يلخصها : راءات املعمول بهاوصف إلاج -أوال

 :بإحدى الطريقتين

   Mémorandum أو UNE DESCRIPTION NARRATHVE   إما إعداد ملخص إلجراءات قد تكون طويلة 

صالح الطالبة، أو وصف تلك عملية الشراء التي تقوم بها مصلحة الشراء لفائدة كل امل أي حوصلة كوصف

إلاجراءات عن طريق ما يسمى بخرائط التتابع حيث يتم وصف إلاجراءات عن طريق أشكال تبين الوثائق 

املستعملة و كيفية انتقالها عبر املصالح كما يبين بصفة خاصة مختلف أنواع الرقابة التي تخضع لها من 

جمع أو عدم جمع وظائف متعارضة في ) وب و مزايا ذلكطرف موظفي تلك املصالح أثناء مرورها و معرفة عي

 .1( شخص واحد

 :ملخص إجراءات البيع :مثال

 تجمع طلبيات الزبائن على مستوى مصلحة الزبائن و تسجل بحسب أصولها. 

 دج 211111تتم دراسة قدرة الزبون على الدفع لكل طلبية تعدى مبلغهاال. 

  ر و إرسال املنتجاتنسخ إلى مصلحة التسليم لتحضي 3يتم إرسال. 

  ترسل نسخة إلى املحاسبة لتحضير الفاتورة و نسخة أخرى تبقى في مصلحة الزبائن ملتابعة مختلف

 .عمليات إلارسال

 تعد مصلحة املحاسبة الفاتورة و ترسل نسخة منها إلى مصلحة الزبائن ملراقبة كشف الشروط. 

                                                             
 66نفس المرجع السابق ص  1
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 إلاجراءات يعني القيام باختبارات الاستمراريةإن تقييم :تقييم إلاجراءات املعمول بها: ثانيا

ما دام املراجع قد قام باالختبارات الفهم و وقف على نقاط القوة والضعف لها، عليه إذن تأكيد أو نفي       

نقاط القوة باستمرار مما يضمن الحماية و الحفاظ على ألاصول ومصداقية و نوعية املعلومات املتدفقة 

 :ات املحتواة في الوثائق املالية و للقيام بذلك يستعمل املراجع وسيلتينالداخلة في املعلوم

التي تخص جملة أنواع الرقابة الواجب     Questionnaire de contrôle interne   استمارة املراقبة الداخلية

 القيام بها قصد التأكد من نجاح إلاجراءات و دليل التقييم

  Guide d évaluation  الذي بواسطته يتم التأكد من تحقيق ألاهداف ما وراء كل مراقبة تضمنتها إلاجراءات

 1بصدد الدراسة

 مثال مبسط عن الاستمارة: 

 هل سندات الاستالم؟ -(1

 .تقارن مع السلع التي تم الحصول عليها -   

 .تقارن مع الطلبية -   

 .تحمل تأشيرة املخازن  -   

 :ورد من طرف مصلحة املحاسبة حسابيا؟ هذا يعني أن هل يتم تدقيق فاتورة امل -(2

 .تقارن تلك الفاتورة مع سند استالم املمض ى -  

 .مع شروط املوردين -  

 مثال مبسط عن دليل التقييم: 

 :هل عمليات الاستالم تتطابق و الطلبيات ؟ هذا يعني أن -(1

 .هناك رقابات عند استقبال البضائع -  

 .الطلبيات و سندات الاستالمهناك مقارنة بين  -  

 :هل عمليات الدفع للموردين مبررة؟ هذا يعني أن -(2

 حول الفواتير( أو محاسبة املوردين في حالة وجودها)هناك تدقيق تقوم به مصلحة املحاسبة -  

 .هناك موافقة على سندات الاستالم -  

 :وسائل فحص الحسابات -(2

باعتبار املراجع املالي محترف يختار جملة من الطرق و الوسائل تتماش ى وألاهداف املراد تحقيقها تمكنه       

 :فحص الحسابات و إلادالء بالرأي املدعم بقرائن ، هذه الطرق و الوسائل هي

                                                             
 604-41:ص، 4006محمد بوتيس، المراجعة و تدقيق الحسابات من النظرية إلى التطبيق ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 1
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قامت به املؤسسة تعتبر أنجع وسيلة يلجأ املراجع للتأكد من مدى صحة الجرد الذي : املشاهدة العينية -أوال 

املراجعة، وذلك فيما يخص املخزونات، الاستثمارات، ألاوراق املالية والنقود، بتعبير آخر ليس املقصود بها 

تطبيقها من طرف املوظفين املعنيين ثم القيام عن طريق تقنيات السبر في ألاخير باختبارات التدقيق و 

املؤسسة ينبغي أن تتوفر في تلك إلاجراءات الشروط  الفحص إلانتقادي لإلجراءات الجرد املعمول بها في

 :التالية

 أن تكون مكتوبة. 

 تحدد فيها أماكن التخزين، مكانا بمكان و تواريخ جردها. 

  تهيأ ألاماكن و أجنحة السلع تسهيال لعملية الجرد و تفاديا للنسيان أو العد مرتين للسلع أحيانا

 .أخرى 

  السلع فيما بينها و يفرق فيما يخص نفس السلعة بين الجزء املعطوب وامليت إن وجد كما  تعزل

 .تفصل الكميات اململوكة من طرف الغير في حالة وجودها

 البد من التعرف على السلع اململوكة لدى الغير. 

 ظائف و بأعضائها و مسؤولياتها وتحديد الو ( فرقة أو فرقتين على الغالب)يتم تعيين فرق الجرد

 .إلاشراف بكل وضوح

  تتوقف حركات املخزونات أثناء عملية الجرد املادي و عمال على توقف العملية إلانتاجية و إتمام

إلانتاج قيد إلانتاج ، يتم إخراج الكميات بعين الاعتبار و ذلك تفاديا للنسيان من شمولية العملية في 

 .النهاية

 ها في املنظمة كل الترتيبات الحترام مبدأ الاستقاللية البد أن تتضمن إجراءات الجرد املعمول ب

للدورات بحيث أن كل السلع التي وصلت من املوردين تم تسجيلها في املحاسبة و أن كل إلادخاالت 

 .  1التي حدثت قبل انطالق عملية الجرد املادي لها فواتيرها

  كات الجرد من جديدتقارن بطاقات الجرد املادي و بما هو مسجل و ذلك قبل انطالق حر. 

إن دور املراجع أثناء عملية الجرد املادي هو مالحظة عمل فرق الجرد بهدف الوقوف على مدى احترام   

إلاجراءات و مدى جدية ألاعضاء و الوقوف على العيوب و الصعوبات إن وجدت، كما يقوم املراجع باختبارات 

و يتحقق ماديا من الكميات الظاهرة عليها أو يأخذ التحقق هو بنفسه عن طريق العينات كأن يأخذ بطاقات 

رموز السلع ويعد الكميات وهذا ليتأكد في النهاية أن تلك الكميات التي وجدها هي نفس الكميات الظاهرة في 

 .قوائم الجرد النهائية
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 :فحص الدفاتر و الوثائق -ثانيا

اتر و التسجيالت الظاهرة فيها يتأكد املراجع أحيانا من حقيقة بعض العناصر بالرجوع إلى الدف

واملستندات و الوثائق املبررة لهامش مراقبة مخصصات إلاهتالكات و املؤونات، مراقبة كيفية إنتاج املؤسسة 

لنفسها ، مراقبة الفواتير موردين لتبرير ألارصدة و نفقات أخرى ، مراقبة نفقات املستخدمين مع دفتر ألاجور 

 .  1الخ...فيما يخص العاملين، الكشوف و تصريحات إلادارة 

إن حصول املراجع على املصادقات املباشرة من طرف املتعاملين مع املؤسسة التي : املصادقات املباشرة-ثالثا

يراجعها بمختلف أنواعهم يعد من أقوى ألادلة على املراجعة ، لكي تكون كذلك فلطلبيات املصادقة التي 

يار عينة ممثلة و إرسال طلبيات ملفرداتها مفردة بمفردة و تلقى الردود يرسلها املراقب لهؤالء شروط منها اخت

 .من طرف هذا ألاخير مباشرة كما سبق القول 

 :املراجعة القياسية و الفحص التحليلي -رابعا

من ( أو عدمه)يلزم على املدقق بالقيام بدراسة مقارنة ملؤشرات تغييرها و تطويرها و مدى تناسقها 

 .يما بينها و مقارنتها مع املعلومات العامة الحاصل عليها من املؤسسةدورة إلى أخرى ف

إن طريقة القياس تسمح للمراجع بالوقوف على الاتجاهات التي تأخذها املؤشرات املدروسة كزيادة        

 . وانخفاض ديون املوردين، وتدهور رأس املال العامل( حالة البيع ألجل)الحقوق على الزبائن

إن قياس و تحليل هذه التقنية يلجأ إليها املراقب في بداية املهمة لتوجيه عملية املراجعة التي يجب         

 . القيام بها كما تستعمل في النهاية للتأكد من تناسق املعلومات املالية في مجموعها

ر ويقدم املسيرون و يستفسر املراجع أثناء أداء مهمته على كثير من ألامو : تصريحات املسيرين: خامسا

املسؤولون شروحا عديدة شفوية يدونها كي يرجع لها في الحاجة و قد تقدم له تلك التصريحات كتابيا في 

 .شكل رسائل و هذا كدليل أفضل و أقوى 

 :تقنيات السبر -(3

د الاختبار هناك املجتمع إلاحصائي و هناك العينة املمثلة لهذا املجتمع، كما لها شروط يجب توفرها عن      

لتكون حقا ممثلة ملجتمعنا و إذا كانت كذلك فإن الباحث سيولي كل اهتمامه لدراسة دقيقة ملفرداتها و له أن 

 .يعمم النتائج املتوصل إليها على املجتمع كله

إن املجتمع إلاحصائي في املراجعة قد يكون الفواتير، القيود املحاسبية، أما العينة فهي اختبار مجموعة 

ير، مجموعة قيود لتكون مفرداتها في مثالنا هذا الفاتورة و القيد املحاسبي، تخضع كل مفردة إلى مراقبة فوات

معينة و ذلك حسب هدف املراجع و قد تعددت أنواع الرقابة فقد تراجع الفاتورة مراجعة محاسبية أي 

بة، التخفيضات سعر الوحدة، كميات الضري)التأكد من صحة العمليات الحسابية الظاهرة عليها

 (.الخ...املمنوحة
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دراسة العمليات الحسابية )إن الفاتورة و كل مستند محاسبي تخضع إذن إلى مراجعة حسابية

 (.دراسة مقارنة)ومراجعة قياسية( الخ...دراسة الناحية الشكلية في اليومية)مراجعة مستندية( الظاهرة عليها

في إتباع الطرق إلاحصائية في ذلك حسب ألاهداف التي يرغب للمراجع الحرية عند استعمال تقنيات السبر     

في الوصول إليها، لكن في حالة اختيار الطرق إلاحصائية املعقدة في الغالب عليه إلاملام بها ثم إتباع الخطوات 

 .التالية التي ال مفر منها

 :تصور السبر/ 1

عليه في هذه الخطوة تحديد ألاهداف املراد تحقيقها ألن تحديد الهدف يؤدي إلى تحديد أنواع 

الذي يريد املدقق أن يتحقق من ( أو ألاخطاء)الرقابة التي ينبغي القيام بها، هذا يؤدي إلى تحديد نوع الخطأ

فه التأكد من عدم املبالغة غيابه، و عليه تحديد املجتمع إلاحصائي حسب ألاهداف املسطرة ، فإذا كان هد

بالنقصان لعنصر املوردين فإن املتجمع في هذه الحالة ليس ميزان املراجعة موردين لكل سندات الاستالم أو 

 .التسديدات التي تمت بعد تاريخ نهاية الدورة

دة يتكون املجتمع إلاحصائي كذلك من مفردات تتعدد أحيانا إذا أن عنصر الزبائن كمجتمع يتضمن ع    

 .مفردات مثل الفاتورة أو القيد على املراجع حسب هدفه اختيار املقدرة املناسبة بأقل تكلفة ممكنة

كما على املراقب أحيانا تقسيم املجتمع إلى طبقات إذا كانت عملية السبر تخص القيم وتحديد في هذه املرحلة 

 .املفردات املهمة مما سيؤدي إلى انخفاض حجم العينة

تختار العينة بثالث طرق ، الطريقة املوجهة الشخصية حيث يختار املتدخل العينة حسب  :عينةاختيار ال/ 2

حد سنه الشخص ي مما يتعارض مع إلاحصاء، الطريقة العشوائية حيث تعطى أرقام تسلسلية للمفردات و 

طالقا من نقطة تختار مفردات العينة باستعمال جدول ألارقام العشوائية، و طريقة السبر الترتيبي بحيث ان

 .1مثال 88أو 38أو  28معينة تؤخذ املفردات املرتبة

يتم استغالل نتائج املراقبة بالقيام بنوعين من التحليل ، يقوم املتدخل بتحليل  :استغالل نتائج املراقبة/ 3

يقوم كمي للنتائج من أن ألاخطاء و الانحرافات التي تم الوقوف عليها ال تتعارض و ألاهداف املسطرة كما 

 .أم ال( متعمدة)بتحليل لتلك ألاخطاء و التأكد فيما كانت تكرارية أو ال و كذلك فيما كانت إرادية

 :املراجعة و املعلوماتية -(4

يساعد في انتشار املعلوماتية بصفة عامة و معلوماتية التسيير بصفة خاصة ، إن للمسير دور أساس ي       

جد نفسه مضطرا لدراسة مختلف النظم املعلوماتية و التطبيقات كمتخذ القرارات، و املدقق هو آلاخر و 
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املختلفة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بها للوقوف على نقاط القوة والضعف للنظام، و أثار ذلك على 

 .املعلومات املتدفقة و الوثائق الصادرة ذات الطابع املالي واملحاسبي بصفة خاصة

 لقد أصبح استعمال املعلوماتية من طرف املؤسسات مهما : ملعلوماتيةألاخطار الناتجة عن استعمال ا

كان حجمها اليوم في تسييرها ش يء مفرغ منه، غير أن ألاخطار محتمل أن تتعرض لها املؤسسة نتيجة 

هذه الاستعماالت كبيرة ، من هذه ألاخطار نذكر ألاخطار املادية مثل السرقة و التخريب، التعطل و 

ن ، ألاخطاء الناتجة عن املعطيات في الحاسوب و إرسالها باإلضافة إلى أخطار عدم السير الحس

 1.التصور، التزوير و التخريب الغير املادي، أخطار إفشاء ألاسرار والتالعب باملعلومات

 .تلك ألاخطار على املراجع عدم تجاهلها بل ينبغي عليه أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للمهمة وانجازها

 إن ألاهمية الكبيرة و الانتشار السريع لنظام املعلوماتية و تفاديا : املحيط القانوني الخاص باملعلوماتية

ألخطاره سابقة الذكر، أدى إلى إصدار قوانين و تنظيمات خاصة باملحاسب و املعلوماتية على املراجع 

 :إلاملام بها، نذكر على سبيل املثال

علوماتية ، النظرية القانونية للفواتير املرسلة عن طريق الفاكس،و قانون املحاسبة و موقفه من امل

 .         قانون املعلوماتية و الحريات بفرنسا

 على املراجع إلامام بالسياسة املتبعة في املؤسسة التي : العناصر املميزة للمؤسسة موضوع املراجعة

مركزية أو ال مركزية، جماعية أو يراجعها حول املعلوماتية و أخطار ذلك مثل كون املعلوماتية 

 (. قاعدة املعلومات واملعلوماتية للشيكات) شخصية

  حتى يتمكن املدقق من إبداء رأي صائب أو : مميزات نظام املراقبة الداخلية في املحيط معلوماتي

عادل حول املعلومات املالية و املحاسبية املتدفقة من مختلف املصالح عليه أن يتولى الإلهتمام 

الالزم ملصلحة املعلوماتية و أخذ نظرة دقيقة حول نظام مراقبتها الداخلية، فيقدر جودة هذه 

 .                                                    املراقبة بقدر جودة املعلومات الصادرة

 مهما كان قسم املعلوماتية على مستوى املؤسسة :التشخيص على مستوى مصلحة املعلوماتية

على املراقب القيام بتشخيص و ذلك حتى تتضح له الصورة ( الخ....مصلحة، دائرة)وضوع املراجعة م

. 

 تزخر السوق اليوم ببرمجيات نموذجية وتطبيقات تكاد تعطي : التشخيص على مستوى التطبيقات

، مختلف عمليات الاستغالل في املؤسسات ، ومن هذه التطبيقات نذكر املشتريات،تقييم املخزونات

الاستثمارات، إلاهتالكات و ألاجور، يتأكد املتدخل بالنسبة لكل تطبيق من هذه التطبيقات من وجود 

 :العناصر التالية
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  دفتر الشروط، الوثائق، شرح مختلف أنواع الرقابة التي تتوفر عليها )مراقبة داخلية

 (.التطبيقية

 (.ة، شاملة، حقيقيةصحيح)مختلف أنواع الرقابة حول املعلومات الداخلة و الخارجة 

  الرقابات التي تخص املصادقة على مختلف أنواع املعالجة التي تخضع لها

 (.صحيحة، شاملة)املعلومات

 أمن ضمان سرية املعطيات. 

 طريقة أو طرق املراجعة و التدقيق. 

 ة بخبيرلتفادي ألاخطار املحتملة الوقوع و ما تخلفه من أثار خاصة على املعلومات على املراجع الاستعان

 . معلوماتي مما أدى إلى ظهور مراجع معلوماتي

إن حجم املعلومات على اختالف أنواعها التي تجمعها فرقة املراجعة في إطار أداء مهمتها  :ترتيب امللفات -(5

 كبير نبغي ترتيبه بطريقة منظمة و ترتب املعلومات في ملفين دائم و جاري يختلف محتواها باختالف أهدافها،

الزمن الفعلي، أوراق التوظيف املالية و إيراداتها، إلاقتراضات و فوائدها، )ترتب الوثائق و تستعمل رموزا

 (.املؤونات و مخصصاتها، استرجاعها، مع إلاشارة إلى القوائم املالية الخاصة بها

 1فروض التدقيق: املطلب الثالث

جاالت، حيث يقوم التدقيق على جملة الفروض تعتبر الفروض نقطة البداية ألي تفكير منظم في أغلب امل

تتخذ إلاطار النظري يمكن الرجوع إليه في عمليات التدقيق املختلفة، لذلك ستورد أهم الفروض التجريبية و 

التي يمكن للمؤسسة من خاللها مجابهة املشاكل التي قد تعترضها و كان البد من إيجاد هذه الفروض لحلها و 

 :ة التدقيق و نوعية املشاكل و يمكن حصر هذه الفروض فيما يليالتي تتالءم مع طبيع

 : قابلية البيانات املالية للفحص -أوال

تتمحور املراجعة على فحص البيانات و املستندات املحاسبية بغية الحكم على املعلومات املحاسبية    

كتقييم البيانات املحاسبية من جهة و الناتجة عن النظام املولد لها، ينبع هذا الفرض من املعايير املستخدمة 

 :مصداقية املعلومات من جهة أخرى، تتمثل هذه املعايير فيما يلي

 مالئمة املعلومات أي مالئمة املعلومات املحاسبية الحتياجات املستخدمين املحتملين. 

  إلى قابلية الفحص و هذا يعني أنه إذا قام شخصان أو أكثر بفحص املعلومات نفسها البد أن يصال 

 .النتائج نفسها التي يجب التوصل إليها

 عدم التحيز في التسجيل و يقصد به أن يكون املدقق عادال عند تسجيله للحقائق. 
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  القابلية للقياس الكمي و هذا ما يجب أن تتصف به املعلومات املحاسبية و تعني أنه يتم تحويلها إلى

أكبر املقاييس الكمية شيوعا في ذلك و ليس قيم كمية من خالل عمليات محاسبية و تعتبر النقود 

 .املقياس الوحيد بين املدققين

 :عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة املراجع و إلادارة -ثانيا

حيث يقوم هذا الفرض على تبادل في املنافع بين املراجع و إلادارة من خالل إمداد هذه ألاخيرة بمعلومات    

ية التخاذ على أساسها قرارات صائبة و العطس كذلك بالنسبة إلى تمت مراجعتها من طرف املراجع، بغ

املراجع يمده بمعلومات يستطيع أن يبدي على أساسها رأي فني محايد صائب على الواقع و حقيقية تمثيل 

 .املعلومات املحاسبية للمؤسسة

 :ةخلو القوائم و أية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية و تواطئي -ثالثا

يشير هذا الفرض إلى مسؤولية املراجع عن اكتشاف ألاخطاء الواضحة عن طريق بذل العناية املهنية     

الالزمة و عدم مسؤوليته عن اكتشاف ألاخطاء و التالعبات التي تم التواطؤ فيها خاصة عند تقييده بمعايير 

 .املراجعة املتفق عليها

 :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية -رابعا

إن وجود نظام سليم و قوي للرقابة الداخلية للمؤسسة، يمكن من التقليل من حدوث ألاخطاء       

والتالعبات إن لم نقل حذفها نهائيا، كما يجعل املراجعة اقتصادية و عملية تبنى املراجعة الاختيارية بدال من 

 .التفصيلية

 :التطبيق املناسب للمبادئ املحاسبية -خامسا

ذا الفرض على أن املعلومات قد تم إعدادها وفقا للمبادئ املتفق عليها إذ يعتبر الالتزام بها مؤشرا يقوم ه     

حقيقيا للحكم على صالحية القوائم املالية الختامية، و عن مدى تمثيل نتيجة نشاط املؤسسة إلى املركز 

 .1املالي

 :ون كذلك في املستقبلالعناصر و املفردات التي كانت صحيحة في املاض ي سوف تك -سادسا

يعتبر هذا الفرض أن العمليات التي قامت بها في املاض ي تمت وفق إجراءات سليمة و ضمن نظام سليم      

فإنه يفترض استمرار الوضع كذلك في املستقبل و العكس صحيح لذا بات على املراجع في  للرقابة الداخلية،

الحالة العكسية بدل من العناية املهنية لكشف مواطن الضعف في إلاجراءات ونظام الرقابة املفروض في 

 .الفترات القادمة

  :فقط( مدقق)مراقب الحسابات يزاول عمله كمراجع  -سابعا
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يقوم املراجع في هذا البند بعمله كمراجع للحسابات و ذلك وفق ما توضحه الاتفاقية املبرمة ما بين     

املؤسسة و املراجع على أن ال تخل هذه الاتفاقية بمعايير املراجعة و على رأسها استقاللية املراجع في عمليه ، 

ا يلتزم املراجع بوظائفه املحددة و أن يسعى إلى نشير كذلك في إطار املراجعة الداخلية على أن يلتزم على أنه

 . تحقيق ألاهداف املتوخاة من العملية

 

 التدقيق معايير :الثالث املبحث

 و في إطار لها املمارسون  يعمل أن اجل من مهنة ألي ألاساسية املقومات أهم من معايير وجود وجوب إن    

 رئيسية أقسام ثالثة إلى تنقسم هي و عليها املتعارف املعايير من مجموعة الحسابات لتدقيق و نهجهاعلى  يسيرون

 .التقرير إعداد معايير و امليداني العمل معايير ، العامة املعايير هي و

 العامة املعايير :ألاول  املطلب

 في املراجع هذا يلعبه الذي الدور  ملحورية ذلك و الحسابات مراجع بشخص للمراجعة العامة املعايير تهتم    

 فيما للمراجعة العامة املعايير تتمثل و للمراجعة املنهي الكيان مقومات أهم يعتبر شك بال فهو عملية املراجعة

 1:يلي

 املراجع تأهيل معيار. 

  املراجع استقالل معيار. 

 للمراجع املالئمة املهنية العناية معيار. 

     (محافظ الحسابات) املراجع تأهيل معيار :  ألاول  الفرع

 بواسطة الفحص يتم أن يجب " بأنه املراجع بتأهيل املتعلق للمراجعة العامة املعايير من ألاول  املعيار يقض ي     

 على مضمونه ركز قد املعيار أن من الرغم على و " كمراجع الخبرة و الغني التدريب لديهم أشخاص أو شخص

 و العلمي تأهيله هو و ذلك قبل أساسيا مطلبا هناك أن يفترض أنه إال للمراجع املنهي بالتأهيل املتعلق الجانب

 :هي و أساسية عناصر ثالثة على يعتمد للمراجع املتكامل التأهيل أن القول  يمكن فإنه لذلك و املنهي

 التعليم املستمر  -العلمي التأهيل - 

 املنهي التأهيل  -

املوافق ل  1411شوال عام  12املؤرخ في  15- 91عرف القانون التنفيذي رقم : تعريف محافظ الحسابات

، أن  21يتعلق بمهنة الخبير املحاسبي و محافظ الحسابات و املحاسب املعتمد في مادته  1991أبريل سنة  21

يعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية :" محافظ الحسابات ما يلي

اسمه الخاص و تحت مسؤوليته مهنة الشهادة بحصة و انتظامية حسابات الشركة و الهيئات املنصوص ب

 ".عليها في مادته ألاولى أعاله بموجب أحكام التشريع املعمول به
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 : الخصائص املهنية و املعنوية ملحافظ الحسابات و شروط الالتحاق باملهنة 

 :التأهيل العلمي -أوال

والتي يمكن ترجمتها بالتكوين النظري والتطبيقي حيث تشمل املعرفة في ثالثة مجاالت  املؤهالت        

 :أساسية

 معرفة معمقة في املحاسبة والتمكن الكبير بالتنظيم املحاسبي و تقنيات املراجعة. 

  معارف في الاقتصاد العام و املؤسسات التي تساعده على فهم املؤسسة فهما جيدا ليس فقط

 . من الناحية املحاسبية و لكن على مستوى أنظمتها و تنظيمها، مسيريها و محيطها الخارجي

   معارف الكافية في قانون ألاعمال حتى يترف حدود مهنته و مسؤولياته من جهة التدقيق املعمق

 . انب القانوني و التشريعي للمؤسسة و مدى تأثيره على صحة و انتظامية القوائم املاليةفي الج

و يعني هذا املعرفة املعمقة في القانون التجاري التشريعات، الضريبيين، القانون الجنائي املطبق على 

 .ألاعمال التجارية و معرفة القانون املدني

 قبل املحاسب تدريب ضرورة على ينطوي  فإنه للمراجع املنهي بالتأهيل يتعلق فيما أما : املنهي التأهيل -ثانيا

 و مشاكل من ممكن قدر بأكبر إلاملام يمكنه حتى كافيا فنيا مهنيا تدريبا مستقلة ممارسة للمهنة ممارسته

 املحاسبة بجوانب ألاول  املقام في يهتم للمراجع الفني املنهي التأهيل أن من الرغم على و املهنية ملمارسة  متطلبات

 .1املراجعة و

 في للتدريب حاجته يتجاهلوا ال أن يجب املحاسبة و املراجعة مكاتب في املراجع هذا تأهيل على القائمين فإن    

 أحد يمثل أصبح املثال سبيل على للبيانات الالكتروني فالتشغيل جدية بصورة تأهيله يتم حتى أخرى  مجاالت

 . التطبيقية الناحية من خاصة بصفة و جيدا املالية الحسابات مراجع بهايلم  أن يجب التي املجاالت

 إجبارية أو اختيارية بصورة املراجع التحاق ضرورة فيعني املستمر للتعليم بالنسبة أما : املستمر التعليم -ثالثا

 يستجد ما كل تتبع خالل من العلمية و املهنية معرفته تحديث يمكنه حتى ذلك و املستمر التعليم برامج ببعض

 و الدولية املهنية إلاصدارات احدث على التعرف للمراجع يتيح املستمر فالتعليم فكرية و مهنية قضايا من

 التشريعات احدث على والتعرف املحاسبي إلافصاح و القياس مجال في حدث الذي التطور  على التعرف و املحلية

 الحاجة مدى و املراجعة خدمات على املستحدث الطلب على التعرف و املهنة ممارسة و تنظيم على املؤثرة

 .املستحدث الطلب هذا تواكب حتى املهنة لتطوير

 الاستقالل معيار : الثاني الفرع

 يجب املهنية بالواجبات املرتبطة ألامور  جميع في " بأنه للمراجعة العامة املعايير من الثاني املعيار يقتض ي

 العمل على الشخص بقدرة الاستقالل ويرتبط "الواقع و الظاهر في استقالل على املراجعون  أو املراجع يحافظ أن
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 على قيدا تكون  أن يمكن منفعة أي إلى السعي أو قبول  على ترفعه تتطلب املراجع نزاهة و موضوعية و بنزاهة

 مصالحه بين الفصل منه فتتطلب املراجع موضوعية أما بأمانة املهنية واجباته أداء على قدرته من تحد و سلوكه

 أهمية تتبع و مراحلها بجميع املراجعة لعملية انجازه خالل محايدا يكون  حتى املنهي عمله متطلبات و الشخصية

 في املراجع حياد و استقالل بمدى يتحدد الخارجي املراجع رأي على الاعتماد درجة و الثقة مدى من املعيار هذا

 و كبير حد إلى متعارضة مصالحهم تكون  ما غالبا املالية القوائم ومستخدمي املصالح ذات فاألطراف الرأي إبداء

 الخارجي املراجع يلجأ ثم من و للمشروع املالية أحوال عن محايد فني رأي إلى تحتاج فهي ثم من

 املراجع يتعين لذلك و املصلحة ذات ألاطراف تلك أمام مركزه يفقده ال حتى الاستقالل ذلك تدعيم إلى باستمرار

 على التأثير ثم ومن توافرها الواجب الاستقالل أو الحياد درجة في الشكوك تشير التي املواقف تلك عن يبتعد أن

 1.يصدره الذي الرأي على الاعتماد مدى و الثقة درجة

 مفهوم الكتابات تلك حددت قد و املراجع باستعمال املقصود تحديد تناولت التي الكتابات تعددت قد و

 :مجالين في الاستقالل

 بمراجعة يقوم التي املنشأة في أسرته أفراد احد أو للمراجع مادية مصالح وجود عدم بمعنى : املادي الاستقالل

 و خاللها املالية العمليات سالمة مدى عن برأيه سيدلي التي و للفحص تخضع التي الفترة خالل ذلك و عملياتها

 الشركاء أو املساهمين ما يكون  لن الخارجي املراجع أن ذلك معنى و عليها املتفق أتعابه بخالف الحال بطبيعة هذا

 فيها العملين بين من يكون  أن أو حساباتها تراجع التي الشركة في

 أو العميل تدخل أو ضغوط أي وجود عدم خالل من مهنيا املراجع استقالل بمعنى : الذهني أو الذاتي الاستقالل

 لنتائج املالية القوائم تمثيل دقة و الدفاتر سالمة من التحقق بشأن املراجع به يقوم الذي الدور  في عليا سلطة

 إجراءات بينها من و الضغط عدم مظاهر من عدد خالل من ذلك تحقيق يمكن و للمشروع املالي املركز و ألاعمال

 كأدوات الجوانب تلك استخدام عدم يهدف ذلك كل و أتعابه تحديد كيفية و الخارجي املراجع عزل  و تعيين

 املطلوب الاستقالل معيار من يضعف بما (الحسابات مراقب) املراجع على ضغط

 الاستقالل تحقق أن ملجتمع يجب ا داخل دورها على املراجعة و املحاسبة مهنة تحافظ لكي انه املالحظ من و

 قد أو يضعف شك ال و احدهما فقدان الن بينهما الفصل دون  الثاني و ألاول  بمجاليه الخارجي للمراجع الكامل

  .ككل الاستقالل ثم من و املجال الثاني يلغي

 : هي و املراجع الستقالل أبعاد ثالثة تحديد أمكن فلقد أخرى  ناحية من و

 املراجعة برنامج إعداد عند املراجع يتمتع بها التي الحرية ذلك يعني و : املراجعة برنامج إعداد في الاستقالل -أوال

 ال و املطلوبة للمهام العام إلاطار حدود في ذلك و أداءه املطلوب العمل حجم و العمل خطوات تحديد ناحية من

 املراجع على التأثير أو املراجع حددها التي إلاجراءات تعديل في إلادارة تدخل عدم يتضمن البعد هذا أن شك

 املوضوع بالبرنامج ترد لم مجاالت لفحص
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 املجالت هو اختيار عملية في تدخل أو ضغوط عن املراجع بعد ذلك يعني و : الفحص مجال في الاستقالل -ثانيا

 : أهمها جوانب عدة ذلك يتضمن و الفحص لعملية تخضع سوف التي املفردات و السياسات و ألانشطة

 في الحق وكذلك  الشركة فروع و املكاتب دفاتر و السجالت لجميع الفحص و الاطالع في الكامل املراجع حق  1-

 مصادر أية من املعلومات جمع

 الاختبارات أداء و والفحص عمليات خالل بالشركة العاملين بين و املراجع بين الفعال و املثمر التعاون   2-

 قبول  محاولة أو للفحص تخضع التي املستندات و املفردات املجاالت و تحديد محاولة في إلادارة تدخل عدم -3

 فحص أو مراجعة دون  املستندات و املفردات لبعض املراجع

 الرأي إبداء و الفحص عمليات على يؤثر مما املتبادلة املصالح خلق و الشخصية العالقات عن البعد  4-

 الحقائق إظهار على للتأثير ضغوط أو تدخل وجود عدم ذلك يعني و : التقرير إعداد مجال في الاستقالل-ثالثا

 الفحص عمليات خالل اكتشافها تم التي الحقائق إظهار على التأثير أو الفحص عمليات خالل اكتشافها تم التي

 عدة تتضمن أن يمكن ثمة من و الدراسة محل الختامية املالية القوائم عن النهائي الرأي طبيعة على التأثير أو

 : أهمها جوانب

 التقرير في حقائق أية لتعديل الغير من وصاية و تدخل أي وجود عدم 1-

 الرقم على املالي القوائم مع املرفق و للمراجع الرسمي التقرير من ألاهمية ذات العناصر بعض استبعاد تجنب 2-

 رسمية غير تكون  قد أخرى  تقارير في وجودها من

 ذلك و قصد بدون  أو بقصد سواء معنى من أكثر تحمل التي أو الغامضة ألالفاظ و العبارات استخدام تجنب 3-

 املراجعة تقرير في التوصيات و التحفظات ذكر أو الرأي إبداء عند

 إبداء عند أو الحقائق عرض بصدد سواء التقرير محتويات املراجع يحدد لكي طرف أي من تدخل وجود عدم 4-

  الدراسة محل املالية القوائم عن الفني الرأي

 إذا بأنه " القول  خالل من التقرير و إعداد كيفية و الفحص مجال بين العالقة تصوير للبعض أمكن لقد و

 أن تريد بماذا أخبرتنا إذا و تقريرنا في تكتبه أن يمكن بما تخبرك فسوف فحص من به تقوم أن يجب بما أخبرتنا

 " اختبارات و فحص من به القيام علينا يتعين بما نخبرك فسوف تقريرنا في نقوله

 هي و املراجع يتجنبها أن يجب التي املحظورات من مجموعة عن عبارة جوهرها في القواعد و التفسيرات هذه

 :1على تنطوي 

 معينة مالية عالقات. 

 و   موظفيه أحد أو العميل إدارة من جزء أنه على باملراجعة للقائم العامة فيها ينظر التي العالقات

 و مباشرة مالية عالقات إلى تمييزها يمكن عميله بها مع القيام املراجع على يحظر التي املالية املعامالت
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 عالقته في الحسابات مراجع يتجنبها أن يجب التي املالية العالقات تنطوي  و مباشرة غير مالية عالقات

 : يلي ما على عميله مع

 فترة أو املنهي الارتباط فترة أثناء عمالءه أسهم في القيمة صغيرة أو كبيرة استثمارات ألي الحسابات مراجع ملكية *

 املالية القوائم في الرأي إصدار

 التي القروض ذلك من يستثنى و حساباتها بمراجعة يقوم التي املنشأة من قرض على الحسابات مراجع حصول  *

 الاقتراض إجراءات " إطار في تتم كانت إذا املالية املؤسسات من عمالءه من الحسابات مراجع عليها يحصل

 ذلك من يستثنى و السماح فترة و القسط قيمة أو إلاقراض مدة أو الفائدة معدل في له تمييز دون  و  العادية

 .بالكامل املضمونة و القيمة قليلة القروض أيضا

أما العالقات املالية غير املباشرة التي يجب أن يتجنبها املراجع الحسابات في عالقاته بالعمالء فيمكن أن 

 :تنطوي على مايلي

  الحسبات في إحدى الوحدات التي يديرهاوجود مصالح مالية كبيرة للمراجع. 

  وجود دعاوي قضائية مرفوعة فعال أو وجود تهديد برفعها بين العميل وللمراجع. 

أما فيما يتعلق في العالقات التي يبدو فبها املراجع الحسابات كأنه جزء من إدارة العميل والتي يجب ان 

 :يتجنبها املراجع هي كتالي

 لدى املنشأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة قبول املراجع كموضف. 

 قيام أو إلارتباط بأي خدمات حسابية أو ضريبية أو إدارية أو غيرها للمنشأة العميل. 

 معيار العمل امليداني: املطلب الثاني

يهتم املعيار الفحص امليداني بوضع إرشادات عامة للكيفية التي يمكن أن يتم بها تنفيذ عمليات املراجعة 

يير الفحص امليداني مقارنة باملعايير العامة للمراجعة تعتبر أكثر تحديا أو تشمل معايير على ثالثة معايير ومعا

  1:وهي

 .التخطيط السليم للعمل لإلشراف على نظام الرقابة الداخلية -

 .تقييم مدى إمكانية إعتماد على نظام الرقابة الداخلية -

 .واملالئمةالحصول املراجع على ألادلة الكافية  -

ونظرا ألننا سوف نتناول هذه املعايير الثالثة بالتفصيل في هذا املطلب فإننا سنتعرض لها هنا باختصار 

 .بهدف التعريف بالخطوط العريضة لها

 معيار التخطيط السليم للعمل وإلاشراف املالئم على املساعدين : الفرع ألاول 

                                                             
 .63:ص رويش، أصول المراجعة، مرجع سبق ذكرهدسيد راشد، محمود ناجي لعبد الفتاح الصحن، رجب ا - 1
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 أشخاص بواسطة و معينة توقيتات في معينة مهام انجاز على منظمة عملية بوصفها املراجعة عملية تنطوي 

 يجب " بأنه يقض ي امليداني الفحص ألاول  العيار لذلك و سليما تخطيطا لها التخطيط يتطلب ما هو و معينين

 تحقيق يتطلب و " وجودهم حالة في املساعدين على املالئم إلاشراف مباشرة يجب و كافية بدرجة  العمل تخطيط

 : التالية الثالثة ألانشطة انجاز املعيار هذا

 .العمل خطة وضع و املراجعة بيئة اكتشاف : أوال

 .الفحص مهام على املساعدين تخصيص :ثانيا

 .أدائهم تقييم و املساعدين على املالئم إلاشراف : ثالثا

 الداخلية الرقابة نظام على الاعتماد إمكانية مدى تقييم معيار : الثاني الفرع

 الداخلية الرقابة أساليب تقييم و دراسة يجب " بأنه امليداني الفحص معايير من الثاني املعيار يقض ي      

 على و " املراجعة إطار تحدد سوف التي و املطلوبة الاختبارات مدى لتحديد و عليها لالعتماد كأساس املطبقة

 و يجريه الذي الفحص نطاق يتحدد الداخلية الرقابة لنظام الحسابات مراجع يجريه الذي التقييم نتيجة ضوء

  .1جمعها الواجب املراجعة أدلة عمق مدى و طبيعة و إتباعها يجب التي إلاجراءات مدى

 الحكم على كبير حد إلى سيعتمد الداخلية الرقابة نظام بتقييم يتعلق فيما الحسابات مراجع عمل املعروف من و

 مراعاة يمكن املجال هذا في الحسابات مراجع حكم ترشيد يمكن حتى و الحسابات ملراجع الشخص ي التقدير و

 : التالية الاعتبارات

 امثل نظام وجود القيام بها بافتراض يجب التي املراجعة أعمال يعكس للمراجعة مبدئي برنامج من الانطالق/1

 تحديد يمكن املراجعة محل املنشأة في البرنامج هذا عناصر تطبيق إمكانية دراسة خالل من و الداخلية للرقابة

 .املبدئي املراجعة برنامج تعديل يتم ضوءها على التي و املتوافرة غير الداخلية الرقابة مقومات

 إذا خاصة بصفة و املراجعين من عمل من فريق خالل من الداخلية الرقابة نظام تقييم عملية انجاز بفضل/ 2

 الحالة هذا في ويجب الفرد حكم من أفضل املجموع  حكم من انطالقا ذلك العميل، منشأة عمليات حجم كان

 .الداخلية الرقابة نظام جودة مدى على الحكم في املستخدمة املعايير و ألاساليب توحيد

 تحقيق يمكن حتى ذلك و البعض بعضهم أحكام بفحص العمل فريق يكونون  الذين املراجعون  قيام بفضل/ 3

 .أحكامهم بين التقارب من ممكن قدر أكبر

 نظام تقييم نتائج التقرير إعداد عن الحسابات مراجع مسؤولية مدى حول  جدال املعيار هذا تطبيق أثار قد -    

 20 رقم املعيار ألامريكي القانونيين املحاسبين مجمع أصدر املجال هذا في و العميل منشأة لدى الداخلية الرقابة

 مجلس أو العميل بمنشأة املراجعة لجنة إلى يقدم تقرير إعداد أهمية إلى الحسابات مراجع نظر فيه وجه والذي

 أن على ألامريكية املتحدة الواليات في العمل ويجري  هذا ألامر يتطلب حينما الحكومية املنظمات بعض أو إلادارة

                                                             
 41ص  ألاردن عمان، والتوزيع، للنشر دار زهران وكمي، نظري  مدخل-إلادارية القرارات نظرية رشاد، م، 2001 الساعد، علي، حسين، 1
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 أخرى  ناحية من و الداخلية الرقابة نظام قوة مدى إلى البنوك إلى بالنسبة تقريره في الحسابات مراجع يشير

 للشركات بالنسبة الداخلية الرقابة نظام في قصور  بأي إبالغها ألامريكية املبادالت و البورصة لجنة تتطلب

 البورصة في املسجلة

 .أيضا ذلك ألامريكية الحكومية الجهات بعض تتطلب كما

 املالئمة و الكافية ألادلة على املراجع حصول  معيار : الثالث الفرع

 خالل من مالئمة و كافية أدلة على الحصول  يجب " بأنه امليداني الفحص معايير من الثالث املعيار يقض ي    

 موضع املالية القوائم في الرأي إلبداء معقول  أساس لتكوين املصادقات و الاستعالم و املالحظة و الفحص

 و الاستعالم و واملالحظة الفحص طريق عن عليها الحصول  يتم معلومات عن عبارة املراجعة ، دليل الفحص

 بهدف تكوين ذلك و العميل بنشأة وإلاجراءات التصرفات (سالمة عدم أو )سالمة على قرينة لتوفير املصادقات

 إلى النظر ما حد إلى يمكن و الفحص محل املالية القوائم وسالمة صدق مدى في املنهي الرأي إلبداء معقول  أساس

 .ألادلة لتجميع ومتكاملة منظمة عملية نهاأ على املراجعة

 الرقابة لنظام الحسابات مراجع يجريه الذي التقييم و الفحص ذلك املراجعة أدلة تجميع قبيل من يعتبر       

 على فقط الاعتماد يمكنه ال الحسابات مراجع لكن و عليه الاعتماد إمكانية من للتأكد العميل بمنشأة الداخلية

 غير ولكنه التصميم ناحية من مثاليا يكون  قد الداخلية الرقابة فنظام الحالة هذه في يجريه الذي الفحص نتيجة

 الداخلية الرقابة نظام تقييم و فحص عملية تظهرها التي النتائج يجعل ما هو و ، الواقع في كاملة بصورة منفذ

 بعض من عليها الحصول  يتم التي ألادلة من بمزيد النتائج هذه تدعيم يجب فانه لذلك و العكس ي لإلثبات قرينة

 .1ألاخرى  املراجعة إجراءات

 إلى ألاحيان بعض في الحسابات مراجع يضطر قد و ألادلة لكفاية متعددة مستويات هناك أن إلى إلاشارة تجدر و

 أرصدة من للتحقق بالنسبة املثال سبيل فعلى كافية غير أخرى  ألدلة بالنسبة تعتبر التي ألادلة ببعض ألاخذ

 العمالء من رد وجود عدم حالة في كافيا دليال املنشأة بدفاتر لحساباتهم  الدفتري  الرصيد اعتبار يمكن العمالء

 اقل الدفترية ألارصدة هذه كون  من الرغم على ذلك و الحسابات مراجع قبل من لهم أرسلت التي املصادقات على

 .املصادقات من كفاية

 أن يمكن التي القيود بعض حساباته في يأخذ أن الكافية و املالئمة ألادلة بجمع قيامه عند املراجع على يجب      

 و املالئمة ألادلة لتجميع الالزمة التكلفة و الجهد و الوقت قيود مثل ذلك و ألادلة لهذه تقييمه و اختياره على تؤثر

 أيضا املراجع على يجب كما ألادلة تجميع بشأنه يتم الذي العنصر أو للعملية النسبية ألاهمية كذلك و الكافية

 مدى فتحديد خبرته و الدليل مصدر صدق على التركيز خالل من كذلك و ألادلة في ثقة مستوى  من يزيد أن

 .املراجع قبل من شخص ي حكم مسألة النهاية في تعتبر كفايته و الدليل مالئمة
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 : الفصل  خالصة

 

 في الواردة التدقيق عموميات بإبراز ذلك و للتدقيق العريضة الخطوط نوضح أن حاولنا سبق ما على بناءا      

 أن شأنها من التي و املالية القوائم مراجعة و املحاسبي التدقيق لعملية الدعائم بمثابة هي و الفصل هذا

 العامة وألاهداف جهة من املراجع طرف من املرسومة لألهداف تحقيق و عليها للمعايير املتعارف تستجيب

 لذلك و الحالية الاقتصادية الظروف ضل في بالغة بأهمية يحض ى التدقيق أصبح لقد و  ثانية جهة من للتدقيق

 . املوالي الفصل في إليه سنتطرق  ما هذا و املراجعة مهنة ممارسة خطوات و قواعد يتبع أن املراجع على يجب

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني

القواعد العامة ملهمة 

 املراجعة
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 تمهيد 

 

أي كفاءتها في تنفيذ سياستها وألجل تجنب و  نجاح أي مؤسسة اقتصادية مرتبط بمدى تحقيقهاو  إن استمرار 

جل إبدائه رأيه الفني املحايد بكل أيتبع املراجع خطوات منتظمة من و  انحراف تلجأ إلى طرق محايدة لتقويمه

اعتمادا و  لزيادة الاهتمام بها ما يبررها تاستقاللية انطالقا من تقييم أنظمة الرقابة الداخلية التي كانو  نزاهة

الثاني من و  ة الداخلية وألادلة تجسد املعيار الثالثالقرائن حيث أن نظام الرقابو  على مجموعة من ألادلة

 .معايير العمل امليداني

جل املحافظة على أمالكها من أي إتالف أو سوء أتعتبر الرقابة الداخلية صمام ألامان ألي مؤسسة من 

 ةالتي بواسطتها يتم اكتشاف مواطن القو و  خاصة في ظل اتساع فروع الشركات املوزعة إقليمياو  استعمال

 .الغشو  ألاخطاءو الانحرافاتو ختالالتلا و الضعفو 
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  ليةنظام الرقابة الداخ :ألاول املبحث 

 تنوع العمليات املنجزة أدى إلى ضرورة تفويضو  إن تعدد أنشطة املؤسسات وانتشار فروعها جغرافيا

لسياسات املسطرة كان من جل تنفيذ اأحتى تستطيع التنسيق بين مختلف هذه الفروع من و  السلطات

 :قد شملت الدراسة لهذا النظام ما يليو  الضروري الاعتماد على نظام رقابة داخلية فعال

 أنواعهاو  أهميتهاو  أهدافها الداخلية،نظام الرقابة مفهوم -    

 نظام الرقابة الداخلية مقومات   - 

 نظام الرقابة الداخلية تقييم   - 

 أهميتهاو  أنواعهاو  أهدافهاو  قابة الداخلية البد من تناول مفهومهاحتى نتمكن من فهم نظام الر 

 

 ماهية نظام الرقابة الداخلية :ألاول املطلب 

 

 مفهوم نظام الرقابة الداخلية :ألاول الفرع 

 :سنستعرض من بين هذه التعاريف ما يليو  تتعدد مفاهيم نظام الرقابة الداخلية

خطة تنظيمية لكافة " طبقا لنشرة معايير املراجعة بأنها عبارة عن  عرفت الرقابة الداخلية :التعريف ألاول 

التأكد من دقة وإمكانية الثقة والاعتماد على و  ألاساليب التي تتبعها املنشأة بهدف حماية أصولهاو الطرق 

 . 1"تشجيع الالتزام بالسياسات لادارية و  تنمية  الكفاءة التشغيليةو  بياناتها

 الخطة التنظيمية"عرف املجتمع ألامريكي للمحاسبين القانونيين الرقابة الداخلية على أنها  :التعريف الثاني

درجة و  ساباتاختبار دقة الح، إجراءات يتبناها املشروع للمحافظة على ألاصول و  كل ما يرتبط بها من وسائلو 

 .2" تشجيع إتباع السياسات املوضوعة و  تنمية كفاءة العمل، الاعتماد عليها

بة تشير املراق" :اصدر معهد املحاسبين القانونيين بانجلترا تعريفا للرقابة الداخلية كالتالي :التعريف الثالث

تنظيمية ومحاسبية وضعتها لادارة و  الداخلية إلى نظام يتضمن مجموع عمليات مراقبة مختلفة من مالية

 :تشمل الرقابة الداخلية علىو  ضمانا لحسن سير العمل في املنشأة

 .نظام الضبط الداخلي :والأ

 .نظام املراجعة الداخلية :ثانيا

 .رقابة املوازنة :ثالثا

 .التقارير الدوريةو  لتكاليف املعياريةوسائل أخرى كا :رابعا

                                                             
 1، ص1002، القاهرة، أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات القانونيون، يأمين السيد أحمد لطف - 1
 21ص، 2991، بيروت، دار النهضة العربية، بيروت ي، إدريس عبد السالم اشتو - 2
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املتمثل في و  من خالل التعاريف السابقة يمكن إعطاء تعريف واضح مبسط للرقابة الداخلية :تعريف شامل

تتضمن مجموعة من  التيو  لاجراءات التي وضعتها املؤسسةو الطرق و  هي عبارة عن خطة تنظيمية للوسائل"

 "ن سير الحسن للعمل داخلها عمليات املراقبة املختلفة بقصد ضما

 :1تشمل آلاتيو  من التعاريف السابقة نستنتج أهداف الرقابة الداخلية

 .سوء الاستعمالو  الاختالسو حماية أصول الشبكة من التالعب :أوال

ذلك إلمكان الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرار أو و  السجالت املحاسبيةو  ضمان الدقة الحسابية للبيانات :اثاني

 .رسم أي خطة مستقبلية

 .رفع مستوى كفاءة العمل :ثالثا

 .تشجيع الالتزام بالسياسات لادارية املوضوعية :رابعا

 أنواع الرقابة الداخلية: الفرع الثاني

 :2فيمكن تقسيم الرقابة الداخلية إلى ألاقسام التاليةبناءا على ما ذكر 

كبر قدر ممكن ألاجراءات الهادفة لتحقيق و وسائل التنسيقو  تشمل الخطة التنظيمية :الرقابة إلادارية -أوال

 الحركة وتقارير آلادابو  دراسة الزمنو  ك يعتمد على السجالت لاحصائيةتحقيق ذلو  من الكفاية لانتاجية

 .التقارير باستخدام الخرائط التنظيميةو 

لاجراءات الهادفة إلى اختبار دقة و جميع وسائل التنسيقو  تشمل الخطة التنظيمية :الرقابة املحاسبية -ثانيا

 .الاعتماد عليها درجةو  الحساباتو  البيانات املحاسبية املثبتة بالدفاتر 

لاجراءات الهادفة إلى حماية أصول املشروع من و التنسيق، تشمل جميع الوسائل :الضبط الداخلي -ثالثا

تحقيق ذلك يعتمد على تقسيم العمل مع الرقابة الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف و  الاختالسو الغش

 .السلطات واملسؤولياتو   د الاختصاصاتكما يعتمد على تحدي، ملراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية

 أهمية الرقابة الداخلية: الفرع الثالث

 ذلك لضمان كفاءةو  لقد أصبحت الرقابة الداخلية ضرورة حتمية يجب على املؤسسات الاقتصادية تطبيقها

تلف الجيد ألنشطتها عبر مخ هذا عن طريق السيرو  ألاهداف املسطرةو ألاداء في تنفيذ السياسات املرسومة

 :بالرقابة الداخلية ما يلي من أهم العوامل التي ساعدت على تزايد الاهتمامو الفروع

 

 

 

                                                             
 292مرجع سابق ذكره،ص، العملية للتدقيق الحساباتو أصول العلمية خليل محمود الرفاعي،، خالد راغب خطيب - 1
 21ص مرجع سبق ذكره،، اإلجراءاتو مراجعة المعايير، إدريس عبد السالم اشتوي - 2
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 :تعدد عملياتهاو  كبر حجم املنشآت -أوال

النمو الطبيعي جعل من و  التفرعو  تنوع أعمالها من خالل الاندماجو  إن النمو الضخم في حجم الشركات 

إلى الاعتماد على وسائل هي في  ي في إدارة املشروعات فأدىالصعوبة بمكان الاعتماد على الاتصال الشخص 

 .وغيرها  تقسيم العملو  الكشوف التحليلية واملوازنات :صميم أنظمة الرقابة الداخلية مثل

 :املسؤوليات إلى بعض إلادارات الفرعية باملشروعو  اضطرار إلادارة إلى تفويض السلطات -ثانيا

ساهمة حيث انفصال أصحاب رؤوس ألاموال عن لادارة الفعلية لها يسبب و هذا واضح تماما في الشركات امل

يسندون لادارة إلى عدد منتخب (ممثلين في الهيئة العامة للمساهمين)لذلك نراهمو  تباعدهمو  عددهم كثرة

 لذلك يفوض السلطات مجلس لادارة هذا ال يمكنه إدارة جميع أعمال الشركة بمفرده،و  (مجلس لادارة)منهم

املساهمين يقوم مجلس لادارة  جل إخالء مسؤوليته أمامأمن و  املسؤوليات إلى إدارات الشركة املختلفة،و 

إجراءات الرقابة الداخلية التي و  الرقابة على أعمال هذه لادارات املختلفة عن طريق وسائل ومقاييس بتحقيق

وضع و  ا جاء الاهتمام بأنظمة الرقابةمن هنو  اطمئنان مجلس لادارة إلى سالمة العمل بالشركة، تؤدي إلى

 .لاجراءات التي تكفل بها ملجلس لادارة تحقيق أهدافه الرقابيةو الوسائل

البد إلدارة املشروع من الحصول على عدة تقارير دورية عن  :حاجة إلادارة إلى بيانات دورية دقيقة -ثالثا

رسم سياسة و  ن القرارات لتصحيح الانحرافاتالالزم مو  جل اتخاذ املناسبأألاوجه املختلفة لنشاطه من 

متينة تطمئن لادارة إلى صحة تلك التقارير و  من هنا البد من وجود نظم رقابية سليمةو  الشركة في املستقبل

 1تعتمد عليها في اتخاذ القراراتو  التي تقدم لها

على لادارة توفير نظام رقابة داخلية سليم  :ال املشروعصيانة أمو و  حاجة إدارة املشروع إلى حماية -رابعا

 الغش أو تقليل احتمال ارتكابهاو  حتى تخلي نفسها من املسؤولية املترتبة في منع ألاخطاء

تحتاج الجهات الحكومية إلى بيانات دقيقة  :غيرها إلى بيانات دقيقةو  حاجة الجهات الحكومية -خامسا

 والتسعير   داخل البلد لتستعملها في التخطيط الاقتصادي والرقابة الحكوميةحول املنشآت املختلفة العملة 

 عليها تحضيرها بسرعة، فإذا ما طلبت هذه املعلومات من منشأة ما، ما شابهو  حصر الكفايات العلميةو 

 .هذا هو ألامر الذي ال يتسنى لها ما لم يكن نظام الرقابة الداخلية املستعمل قوياومتماسكاو  دقة،و 

فلقد تطورت عملية التدقيق من كاملة تفصيلية إلى اختباريه على أسلوب  :تطور إجراءات التدقيق -ادساس

كمية اختباراته على درجة متانة نظام الرقابة و  العينة لاحصائية ذلك ألاسلوب الذي يعتمد في تقرير حجة

تطويرها و  م بأنظمة الرقابة الداخليةالداخلية املستعمل في املشروع املعني كل هذه العوامل أدت إلى الاهتما

 .إجراءاتو  أسلوباو  مفهوما
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 مقومات الرقابة الداخلية: املطلب الثاني

 إن وجود نظام رقابة داخلية فعال باملؤسسة يسمح بإعطاء معلومات ذات مصداقية حول الوضعية الحالية

 فاءة في التنفيذ من جهة ثانية،تحقيق ألاهداف من قبل لادارة مع الكو  الحقيقية للمؤسسة هذا من جهةو 

 لهذا يجب أن تتوفر على مجموعة من املقوماتو  فهي بمثابة الركائز ألاساسية التي تقوم عليها املؤسسة

 .املصداقيةو  الفعالية، تجعلها تتصف بالقوة( مكونات)

طبيعة و  ذلك باختالف حجم املؤسسة، الهيكل التنظيميو  إن الرقابة الداخلية تختلف من مؤسسة ألخرى 

 :1لكن هناك عناصر أساسية يجب أن تتوفر في أي نظام رقابة داخلية جيد وهيو  العمل

 يةإجراءات رقاب :نظام محاسبي                ثالثا :املحيط الرقابي          ثانيا: أوال

 

رؤساء ألاقسام لنظام الرقابة و  فهم لادارة العلياو  املحيط الرقابي يعني وجهة نظر  :املحيط الرقابي -أوال

 :يشمل ألاسس التاليةو  أهميتها للمؤسسةو  الداخلية

تخطي أي  ألامر الذي يؤدي إلى عدم، املسؤوليات بين املوظفينو  هو إطار لتقسيم الواجباتو  هيكل تنظيمي -1

املؤسسة ألجل  حسب السياسات املوضوعة من قبلو  أن هذه الواجبات تم انجازها، و جباتهشخص لوا

ذلك من و  توفير معلومات مالية يعتمد عليهاو  املوجودات املحافظة علىو  الوصول إلى الكفاءة في التشغيل

 :خالل فصل املسؤوليات الرئيسية التالية

 .التعامل من قبل سلطة مخولة تخويل   -

 .في السجالت دالقي   -

 .باملوجودات الاحتفاظ   -

 درجة كفاءة كلو  تقييم نظام الرقابة الداخليةو  وجود قسم للتدقيق الداخلي وظيفته ألاساسية فحص -2

جزء  التدقيق الداخلي، تقديم تقارير بشأنها لإلدارة العليا أو إلى لجنة التدقيقو  مستوى أو قسم من ألاقسام

 بالتزاماتها ينشأ داخل املؤسسة ملساعدة لادارة في جميع مستوياتها ألجل لايفاء من نظام الرقابة الداخلية

        الاقتراحاتو ذلك من خالل التحليل، التقييم، الاستشارات، الدراساتو  كفاءتهاو 

 لاجراءاتو لإلدارة العليا للتأكد من أن السياسات( صمام ألامان)إن قسم التدقيق الداخلي هو  

أن استقاللية املدقق الداخلي عن لادارة و  من قبل لادارة قد تم تطبيقها بصورة صحيحة، كمااملوضوعة 

لهذا يجب أن يكون املدقق مرتبطا بها على مستوى ، و بدون خوفو  التنفيذية توفر حرية أكثر للقيام بواجباته

 .في الهيكل التنظيمي أو مع لجنة التدقيق
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، لاجراءات املوضوعة من قبل لادارة لتعيينو بي يتكون من السياساتالنظام املحاس :نظام محاسبي -ثانيا

لهذا ال يمكن أن يكون هنالك نظام رقابة ، و التقرير حول أنشطة املؤسسةو  تصنيف، قيد، تحليل جمع،

 :النظام املحاسبي الجيد يشملو  داخلية جيد بدون وجود نظام محاسبي جيد

 التمستندات كأساس للقيد من السجو  أدلة -1

 املستويات املختلفةو  دليل الحسابات مبوبا حسب ألاقسامو  هيكل تنظيمي لقسم املحاسبة -2

 مسؤوليات كل موظف من املوظفين -3

 مساقات عمليات النشاطو  سياسات املؤسسةو  يبين إجراءات( دليل)كتاب  -4

املوازنات،  نات التقديرية ومن هذهإجراءات املقارنة ما بين ما تم انجازه فعليا مع املواز و  موازنات تقديرية -5

موازنة التدفقات ، الرأسمالية املصاريف لادارية، املوازنةو  التوزيعو  موازنات البيع، لانتاج، مصاريف البيع

 .امليزانية العامةو  الخسائر و  كذا موازنة ألارباحو  النقدية

على لادارة عمل إجراءات رقابية على  سبي،النظام املحاو  باإلضافة إلى املحيط الرقابي :إجراءات رقابية -ثالثا

السياسات التي يجب إتباعها للتأكد من ضمان و  تتكون لاجراءات الرقابية من الخطواتو  (العمليات)النشاط 

 :من خاللو  العمليات

 يجبو  ذلك بعدم السماح ألي شخص من القيام بأي عملية من أولها آلخرهاو  الفصل بين الواجبات -1

 .ألامر الذي يؤدي إلى تقوية نظام الرقابة الداخلية، الاحتفاظو القيد، تحويلالفصل بين ال

 .الحقيقية في السجالت( املبالغ)التأكد من قيد القيم و  لتدقيق على ألانشطة -2 

عدم السماح للوصول إليها إال بتخويل من جهة مسؤولة وعمل جرد و  السجالتو  املحافظة على املوجودات -3

 .أية اختالفات مقارنة نتيجة الجرد مع ما هو مسجل في الدفاتر والاستفسارات عنو  دوري للموجودات

 .1(النشاط)وجود تحويل من جهة مسؤولة بشأن جميع التعامالت   -4

 .مليات املقيدة في السجالتتأكيد العو  أدلة كافية لتأييد  -5

فان لجنة مساعدة املؤسسات ألامريكية ذكرت أن مكونات الرقابة الداخلية واملترابطة  1222و في سنة 

  :التاليواملتداخلة مع بعضها تتكون من 

 :يتكون منو  املحيط الرقابي :أوال

 .القيم ألاخالقيةو  الكرامة -

 .الجدارةو  باملقدرة الفينة الالتزام -

 .التدقيق جنةل -

                                                             
 33 الطبعة ألاولى عمان، املحاسبة، نظرية مدخل -املحاسبي الفكر تطور  م، 1998 رضوان، حنان، 1



 المراجعة لمهمة العامة القواعد                              :                   الثاني الفصل

41 

 

 .نوعية لادارةو  فلسفة -

 .تنظيمي هيكل -

 .الواجباتو  املسؤوليات توزيع -

 .إجراءات التوظيفو  سياسات -

 تحديد املخاطر :ثانيا

 خطوط الاتصالو  املعلومات :ثالثا

 السيطرة على النشاط :رابعا

تشمل النظام املحاسبي و : ليةالتي لها عالقة مع أغراض التقارير املاو  خطوط الاتصالو  املعلومات :ثانيا

مسؤولية و  (املعامالت)تصنيف التقرير حول ألانشطة الاقتصادية و  تحليلو  وطرق التسجيل ملعرفة جمع

 .تسجيل الالتزاماتو  على املوجودات الحفاظ

 لاجراءات ألجل مساعدة لادارة في التأكد من أنو تشمل السياساتو  :السيطرة على ألانشطة:ثالثا

تشمل السيطرة على ألامور التي تتعلق بالبيانات و  كذلك–السياسات قد طبقت حسب ما يجب و  التعليمات

الرقابة على التشغيل أو و  التي تشمل الرقابة العامةو  على سبيل املثال الرقابة على تشغيل املعلوماتو  املالية

لك الفصل بين كذو   مستندات تفي بالغرض ووجود تدقيق أو رقابة مستقلةو  وجود سجالتو  التطبيق

 .الجرد الفعليو  الوظائف

 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية   :الثالثاملطلب 

تقييم نظام الرقابة الداخلية يعتبر الخطوة ألاولى في عملية املراجعة فمن خاللها يحدد للمراجع و  إن دراسة

داخلية فعلى املدقق فهم الرقابة الو  ألجل دراسةو  حجم الاختبارات التي يجب أن يقوم بهاو  مدى الفحص

 :إتباع الخطوات التالية

 .إذا كان هذا النظام يعمل حسب ما خطط لهو  نظام الرقابة الداخلية فهم  -

 .في أوراق العمل هيكل النظام الرقابي التوثيق  -

مستوى مخاطر الرقابة املتوقعة من قبل املدقق أي تحديد الحد ألاعلى املقبول من ( تحديد)تقرير -

 1.قبله

 .إعادة تحديد مستوى مخاطر الرقابةو  لنظام الرقابة الداخلية( فحص)اختبار عمل -

 (املراجعةبرنامج )التفصيلي التدقيق  تصميم -
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  :1كما يقتض ي املعيار الثاني من معايير العمل امليداني

أنواع الاختبارات ألاساسية للمراجعة و  نطاقو  تقييم نظام الرقابة الداخلية حتى يمكن الاعتماد عليهو  دراسة

 املراجعمن ثمة يمكن تقييم نظام الرقابة الداخلية من تحديد نظام "

رشاد إلدارة املنشأة للتغلب على هذه لا و تقديم النصحو  يساعد على إبراز مواطن الضعف فيه نهأكما 

املواطن رغما عن أن ألاساليب املتبعة في دراسة تقييم نظام الرقابة الداخلية قد تختلف من مراجع إلى آخر 

لاجراءات العامة التي يتبعها مدققي الحسابات في هذا الشأن تتضمن تلك و عدة وسائل ترتبط إال أن هناك

 :فهم مكوناته ما يليو  اجع التعرف على نظام الرقابة الداخليةألاساليب التي تساعد املر 

الفحص  التقييم النظري، عمليةو  يتضمن الفحص :الداخليةالتقييم النظري لنظام الرقابة و  الفحص -أوال

 التقييم التفصيلي لنظام الرقابة الداخليةو  كذلك الفحصو  والتقييم

حيث أن مجرد وجود نظام الرقابة في أي شركة ال : الداخليةالتقييم العملي لنظام الرقابة و  الفحص -ثانيا

هو مدى تطبيق و  لذلك بثار تساءل هام، و ألانشطة املختلفةو يعني بالضرورة انه تطبيق فعال في العمليات

قبل البدء في  لإلجابة على هذا السؤال يتم إجراء اختبارات الالتزامو  نظام الرقابة الداخلية في الشركة ؟

 تتوقف عمليا على طبيعةو  تقييم سواء النظري أو العملي يجب على املراجع الاختيار بين عدة طرق عملية ال

 :نشاطهاو  حجم أداء الشركةو 

التي يدورها تغطي مجموعة و  أي تقسيم أنشطة املنشأة إلى مجموعات يطلق على كل منها دورة :الدورات /أوال

إلى التجميع  د أشار املجمع ألامريكي للمحاسبين قانونيينق، و الحسابات ذات العالقة الوثيقةو  من العمليات

 الحسابات التي تربطها عالقة وطيدة تسهيال لعملية تقييم نظام الرقابة الداخلية و  التالي للعمليات

 دورة لانتاج  -دورة النفقات              -دورة لايرادات                -

 ة التقارير املالية املنشورةدور  -دورة التموين                 -

 

الحسابات الخاصة بمركز نشاط أو وظيفة إدارية أو و  هي عبارة عن تجميع العمليات :وحدات النشاط/  ثانيا

وتلك ، قسم من أقسام املنشأة مع بعضها البعض حيث تتخذ كأساس لتقييم نظام الرقابة الداخلية

 .الشؤون لادارية واملالية، املبيعات، لانتاج، ازن املخ، قسم املشترياتو  ألانشطة أو الوظائف وظيفة

تقييم إجراءات الرقابة و  حيث يمكن في بعض ألاحيان أن يقوم املراجع بدراسة :بنود القوائم املالية /ثالثا

 مثال ذلك تقييم إجراءات ، الداخلي بكل بند من بنود قائمة املركز املالي أو قائمة نتيجة ألاعمال على حدة

 .الداخلية لألصول الثابتة أو ألاصول املتداولة بتصنيفاتها املختلفة الرقابة
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 :يليتقييم نظام الرقابة الداخلية ما و  ل القول تتمثل إجراء دراسةممج

 الفحص املبدئي لنظام الرقابة الداخلية :أوال

 التقييم املبدئي لنظام الرقابة الداخلية :ثانيا

 لنظام الرقابة الداخليةالتقييم التفضيلي و  امليزانية :ثالثا

 لاجراءات الخاصة بتطبيق النظامو اختبارات الالتزام بالسياسات :رابعا

يفرض فهم املراجع ملدى تأثير نظام الرقابة الداخلية على  :الفحص البدائي لنظام الرقابة الداخلية -أوال

عية ثم يقوم بدراسة كل منها عملية املراجعة يتعين عليه تجزئة النظام الرقابي إلى عدد من النظم الفر 

، تأسيسا على هذا ألاسلوب يمكنه وضع مجموعة من إجراءات املراجعة لكل من تلك النظم الفرعية، تفصيال

نظام ( تكلفة املبيعات)نظام التكاليف املباشرة ، أهم هذه النظم الفرعية بوجه عام من نظام لايراداتو 

 نظام الحصول على أصول ، لثابتةنظام ألاصول ا، نظام الاستثمارات، ألاجور 

تقييم كل من إجراء نظام الرقابة الداخلية على حدى حيث و  عادة ما يقوم املراجع بدراسةو  إعادة سدادهاو  

يتم أوال عمل فحص مبدئي لكل جزء للتحقق من أن الشركة لديها أساليب رقابة داخلية يمكن أن يعتمد 

 .املراجع عليها في أداء وظيفته

يلم بالبيئة الرقابية وتدقيق و  يمكن للمراجع أن يفهم :الداخليةتقييم املبدئي لنظام الرقابة ال -ثانيا

 الخبرة السابقة للمراجع -:علىالعمليات بالشركة مبدئيا عن طريق الاعتماد 

 فحص أوراق املراجعة لألعوام املاضية  -1

 استفسارات أو مراقبة للعمليات عمل -2

يقوم املراجع بفحص )التنظيمية للشركة أو دليل لاجراءات بالشركة محل املراجعة  الاطالع على الخريطة  -3

 العمليات تنفيذو  مسؤوليات كل شخص بحيازة ألاصول و  دليل لاجراءات للتعرف على تدفق العمليات

كان املناخ  نه عن طريق دراسة الخطة التنظيمية يمكن للمراجع اكتشاف ما إذاأإمساك السجالت كما و 

إلى سالمة فصل  من ثم يمكن أن يطمئنو  رقابي السائد باملنشأة يسمح بفصل مسؤوليات املوظفين بالشركةال

الداخلية بعد الانتهاء من  فإذا ما قرر املراجع الاعتماد على نظام الرقابة(املسؤوليات باملنشأةو  الاختصاصات

 .تقييم النظام تفصيلياو  الفحص املبدئي فسوف يقوم بدراسة

التقييم املبدئي لنظام الرقابة و  بعد الفحص  :الداخليةالتقييم التفصيلي لنظام الرقابة و  الدراسة -ثالثا

في و أو اكتشافهااملخالفات و  يركز املراجع على ألاساليب الرقابية التي تهدف إلى منع حدوث ألاخطاء الداخلية،

  :سبيل ذلك يمكن الاعتماد على عدد من ألاساليب أهمها

 .خرائط التدفق  :ثانيا                         .الاستقصاءئمة قا  :أوال

 .امللخص التذكيري  :رابعا.                          التقرير الوصفي :ثالثا
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التقص ي  هو عبارة عن التحري أوو  )يعتمد املراجع على استخدام مدخل الاستقصاءات  :قائمة الاستقصاء -1

لاجراءات املتبعة فعال في تنفيذ عمليات املشروع بغرض توثيق إجابات و بطريقة أو بأخرى عن القواعد

يتم تصميم نموذج و  العميل على الاستفسارات التي يوجهها للعاملين عن وسائل الرقابة الداخلية للمنشأة

من ثمة يسهل على ، كلمة ال إلى موطن ضعفهو  الاستقصاء بحيث تشير لاجابة بنعم إلى مواطن قوة النظام

ينتقد استخدام هذا و  راجع اكتشاف مواطن الضعف من خالل فحص الاستفسارات املقابلة لإلجابة بالنفيامل

 :ألاسلوب لألسباب التالية

احتمال نقل لاجابات عن قائمة الاستقصاء عن السنة املاضية كإجابات لها عن العام الحالي تحت  -

 .املراجعة

 بدون دراسة حقيقية للمشاكل التي تبرزها هذه ألاسئلةلاجابة بنعم أو ال بصورة روتينية  وضع -

 معاملة ألاسئلة الواردة في القائمة كنهاية بدال من اعتبارها وسيلة للتصحيح -

 حسابات الدائنين وأوراق الدفعو  قائمة الاستقصاء عن الرقابة الداخلية للمشتريات :(44) يوضح الجدول رقم

 :...............الفرع.........                                                  اسم الشركة

 :.............مكتب:...................                                               الذمة

 

 

 ألاسئلة       

 لاجابة        

جسيم ( 1)نطاق بسيط  -ال نعم ال ينطبق

(2) 

 مالحظات (2)  (1) 

هل الشخص أو لادارة مسؤولة عن لاعتمادات  -1

 :مستندات الدفع مستقلة عن

 ألاشخاص آلاخرون الذين طلبوا املصروف -أ

أمين الخزينة أو مسؤولين عن توقيع الشيك لجميع  -ب

 ( على ألاقل ما يزيد على مبلغ صغير) املشتريات

واد هل تحرر محاضر الاستالم مكتوبة لجميع امل -2

 والبضاعة املستلمة؟

هل محاضر الاستالم تحت الرقابة عن طريق ترقيمها  -3

 املتسلسل؟

 الدائنينهل تعد أرصدة شهرية على ألاقل لدفاتر أستاذ  -4
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 تقارن بحساب مراقبة الدائنين؟و 

هل تقارن الكشوف حسابات الواردة من الدائنين مع  -5

 حساب الدائنين؟

وعة مقدما للدائنين كحسابات هل تعامل املبالغ املدف -6

 مدينة؟

 في حالة الاتفاق على إرسال بضاعة مباشرة إلى العميل -7

هل لإلجراءات املتبعة تضمن أن فاتورة البيع أرسلت لهذا و 

 العميل؟

هل مردودات املشتريات تراقب بصورة تضمن تحميل  -3

 البائع بقيمتها؟

كذلك التي ال و  هل هناك سجل لألوامر الشراء املنفذة -2

 تزال مفتوحة ؟

 :هل سجل أوراق الدفع مناسب لكي يسمح -14

 مقارنتها بحساب املراقبة ؟و  ترصيد التفاصيل -أ

 احتساب الفائدة املستحقة الدفع -ب

هل يتطلب ألامر توقيع واحد على ألاقل من مدير  -ج

 مسؤول عن أوراق الدفع؟

 :......................التاريخ:......................     التوقيع:.........................        إعداد

مرجع سبق املحاسبين القانونيين، و  أمين السيد أحمد لطفي، أساليب املراجعة ملراقبي الحسابات :املصدر

 17ذكره، ص

 ق على فهم تسلسل العالقات بين أوجه النشاطتساعد خرائط التدف :خرائط التدفق للرقابة الداخلية-2 

تعتبر خريطة التدفق مجرد تعبير ، و ما يتعلق بها من مستندات أخرى في نظام الرقابة الداخليةو  املختلفة

الذي من خالله ، و شكلي لنظام أو مجموعة من العمليات املتتالية يتم تصميمها بغرض وصف تدفق العمل

ألاخطاء  جيد لتحديد مواطن قوة وضعف هذا النظام في ضوء أنواع يمكن للمراجع فهم النظام بشكل

 .1ما إذا كان من املمكن اكتشافها أو تفاديها عن طريق النظامو  الجوهرية املمكن حدوثها

 :التدفقو فيما يلي الخطوات الالزمة إلعداد خريطة 

                                                             
-2447  التسيير،جامعة الجزائر، لوموع الاقتصادية العلوم كلية دكتوراه، ،أطروحةالتدقيق مهنة عل وأثره املالي إلابالغ معايير نحو الجديد التوجيه صالح، حواس 1

 44ص  2443
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 .معالجتهاو  نمط تدفقها خالل مراحل استخدامهاو  التعرف على املستندات -أ

 إعداد وصف مبدئي للنظام في ضوء الدراسة التي عملها املراجع في الخطوة السابقة -ب

 املوظف  تدفق النظام حيث تتكون من عدة أعمدة يمثل كل منها الوظيفة أو القسم أوإعداد خريطة ال -ج

اتجاه تدفق هذه و  تداولها املستندات التي يقوم بإعدادها أوو  باإلضافة إلى ألاعباء التي يقوم بها كل منها

  ة الداخليةاملستندات بذلك تكون خريطة التدفق وسيلة لإلملام بكافة إجراءات وعمليات نظام الرقاب

ال تكتمل عملية فحص لنظام الرقابة و  عملية ألاقسام املسؤولة عن أداء كل إجراء أوو وتوضيح الوظائف

الداخلية بدون تحليل املراجع لكافة جوانبه سواء كانت جوانب قوة أو ضعف ثم يقوم بإعداد تقريره عن 

 :خذ على أسلوب خرائط التدفقيؤ و  حفظه في ملف أوراق املراجعةو  النتائج املبدئية عن النظام

 .وقت كبير في إعدادهاو  خبرةو  يقتض ي مهارة نهأ  -

ال شك في أن هذا و  الرموز املستخدمة بهاو  إبراز كافة التفاصيل الخاصة بالعملية من خالل ألاشكال عدم  -

الربط بين  يمكنه ألاسلوب يعطي صورة واضحة عن نظام الرقابة الداخلية للقارئ الذي يمتاز بالخبرة حيث

مسارها وأماكن الاحتفاظ و   املسؤوليات باإلضافة إلى تتابع تلك لاجراءات ونشأة املستنداتو  لاجراءات

 .املحاسبيةبالسجالت 

يعتمد هذا ألاسلوب على قيام املراجع بوضع تقرير يصف النواحي املتكاملة للرقابة  :التقرير الوصفي -3

 كيفية تقييمو  السجالت املوجودة باملنشأةو  دفق العملياتالداخلية حيث يتضمن شرحا تفصيليا لت

كل عملية من  أداءيوضح لاجراءات التي تتبع في و  الاختصاصات فذلك الوصف الكتابي يصفو املسؤوليات

أو ما يمكن أن يطلق عليه الدورة ، متكاملةو  العمليات التي تقوم بها املنشأة في شكل خطوات متتابعة

ية التي تمر بها كافة هذه العمليات يتميز هذا ألاسلوب بوجه عام في التغلب على الانتقاد املحاسبو  املستندية

نه يعاب أحيث يالحظ أن لاجابة بنعم أو بال قد تم استبعادها غير ، الذي يمكن توجيهه إلى طريقة الاستقصاء

أداء كل عملية ألامر الذي  ن هناك صعوبة في تتبع الوصف املطول لإلجراءات املتبعة فيبأعلى هذه الطريقة 

 .1يجعلها تتالءم مع ظروف املنشآت صغيرة الحجم

 إلجراءاتل بيان تفصيلي على–يتم إعداده بمعرفة املراجع  الذي–يشمل ذلك امللخص  :امللخص التذكيري   -4

تقييمه للرقابة  الوسائل التي تتميز بها أي نظام للرقابة الداخلية كوسيلة استرشادية ملساعدة املراجع عندو 

الداخلية في الشركة لذلك يعتبر امللخص التذكيري بمثابة إطار عام يجري في نطاق عملية الرقابة دون تحديد 

من ثم فهو ال يغفل عن أي نقطة و  حيث يقتصر عليها ،تحريات أو أسئلة معينة يجري في نطاقها ذلك الفحص

، نه ال ينتج عنه تسجيل كتابي لنتائج الفحصأنه يعاب على ذلك ألاسلوب أرئيسية في الرقابة الداخلية غير 

                                                             
 43ص  الجديدة، لاسكندرية الجامعة دار املحاسبة، املعلومات نظم م، 2002 سمير، محمد، كمال، الدهراوي، 1
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حيث يتسنى للمراجع حرية اختيار إجراءات ، التوجيه في إجراءات فحص الرقابةو  نه ال يحقق التنسيقأكما 

 .الفحص املالئمة

 بعد الانتهاء من الدراسة والتقييم املبدئي :إجراءات الرقابة الداخليةو  اختبارات الالتزام لسياسات  -5

حيث ، اقتناع ملراجع بكفاية مواطن قوة النظام يتم أداء اختبارات الالتزامو  توثيق نظام الرقابة الداخليةو 

يتبع تعليمات وإجراءات وسياسات أن العميل و  تصمم بهدف التأكد من وجود مواطن قوة النظام فعال 

بخصوص مدة  تساعد تلك الاختبارات املراجع في اتخاذ قراره النهائي، و النظام املوجودة في دليل لاجراءات

 .الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية

ية تطبق ن إجراءات الرقابة الداخلبأيتمثل الغرض من اختبارات الالتزام هو الحصول على تأكيد معقول        

 املالحظةو   الاستفسار تضمن اختبارات الالتزام أساليب اختبار متعددة أهمهاو  أنها تعمل بفاعليةو  كما وضعت

 .1إعادة أداء الرقابة الداخليةو  فحص املستنداتو 

باإلجراءات والسياسات اختبارات الالتزام و  توجد ثالثة استنتاجات تنتج من مرحلتي الفحص املبدئي للنظام

 :هي

في هذه الحالة يحتاج املراجع أن و تعليماتهو  إتباع املنشاة إلجراءاتهو  صحة نظام الرقابة الداخليةو  سالمة -أ

يقوم بإجراء عدد محدود من الاختبارات ألاساسية للمراجعة على العليات وأرصدة القوائم املالية لتأييد رأيه 

 .عن هذه القوائم

أن النظام كان جيدا في ضوء  بافتراض–تعليماته و  الالتزام بإجراءاتهو صحة تطبيق النظامو  ةعدم سالم -ب

الفحص املبدئي للمراجع ألامر الذي يدعوا املراجع أن يستفسر عن ما إذا كان عدم الالتزام بتطبيق لاجراءات 

انه يجب على املراجع أن يزيد قد أدى إلى حدوث أخطاء جوهرية في التقارير املالية وفي ظل ذلك الاحتمال ف

 .من حجم الاختبارات ألاساسية لتعويض الضعف في تطبيق النظام

ضعف نظام الرقابة الداخلية باإلضافة إلى عدم التزام العميل بإجراءات أو تعليمات الرقابة الواردة بذلك  -ج

إبداء رأيه في  أو اقتناعه عنهنا يكون من الضرورة أن يقوم املراجع باالنسحاب من مهمة املراجعة :النظام

 .القوائم املالية

إعداد تقرير عن نظام الرقابة الداخلية إذ من الضروري أن يقوم املراجع بإبالغ لادارة بنقاط ضعف  -د

لم تشر معايير املراجعة إلى ضرورة قيام املراجع بإبالغ لادارة و  لإلدارة،موجه و  النظام في صورة تقرير مكتوب

 حسين هذا النظامبمقترحاته بت

عن طريق استخدام قائمة الاستبيان أو الاستقصاء أو الاستبيان )التقييم النظري و  ففي ضوء الفحص

                                                             
 03 ص السابق المرجع نفس  1
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يقوم املراجع بإعداد تقرير ( التزام بالنظام اختبارات،) في ضوء نتائج التقييم العملي و (الخ...التدفقوخرائط 

الضعف مع توضيح لارشادات التي من شأنها تالفي  خاص عن نظام الرقابة الداخلية يوضح فيه كافة نواحي

 هذا العيب

في هذا و و كنتيجة نهائية لتقييم نظام الرقابة الداخلية يقوم املراجع بإعداد برنامج املراجعة في ضوء التقييم

إذ أن ، تدل على القصور في نظام الرقابة الداخليةو  لاطار يمكن إضافة أو ذكر بعض النقاط التي تشير 

لكن أي نظام للرقابة و  رقابة الداخلية توفر ضمان معقول من أن أغراض لادارة قد تم الوصول إليهاال

 .من هذه ألاسبابو  الداخلية ربما ال يعمل بصورة مرضية ألسباب عدة

 .املعلومات الخطأ في التقدير أو إساءة فهم الذهن،غياب  الانتباه،إمكانية الخطأ لانساني الناتج من عدم  -

مع املوظفين من و  احتماالت تخطي التعليمات الرقابية عن طريق الاتفاق مع الجهات من خارج املؤسسة -

 .داخل املؤسسة

تخطي إجراءات الرقابة و  وال أو أن لادارة العليا تقوم بإساءة استعمال سلطاتهامسؤ إمكانية أن شخصا  -

 1.الداخلية

 

 الغشو  ألاخطاء :الثانياملبحث 

ذلك لتعدد عمليات املؤسسة و  وارد بالقوائم املاليةو  الغش بالقوائم املالية أمر محتملو  إن حدوث ألاخطاء

ه هذا ما سنوضحو  النيةو  الخ، هذا فيما يتعلق بالخطأ أما الغش فهو بسبق القصد...ترصيد و  من ترحيل

 .الحقا

 أنواعهو  تعريف الخطأ، أسبابه   :ألاول املطلب 

 .إن تعددت أنواعهاو  ذلك لعدة أسبابو  املستندات املحاسبيةو  غالبا ما تحدث ألاخطاء بالسجالت

 أسبابهو  تعريف الخطأ  :ألاول الفرع 

 :من بينهاو  وردت عدة تعاريف للخطأ

ذلك و  املبادئ املحاسبية املتعارف عليهاو  إتباع ألاصول إن الخطأ هو تعديل أو تغيير أو عدم  :ل التعريف ألاو 

بسبب جهل أو إهمال أو تقصير أو بهدف إخفاء عجز أو اختالس أو تالعب أو أخطاء حقائق تتعلق باألوضاع 

أما  ،(خطا محاسبيا)املالية للمشروع فإذا اقترن التعديل أو التغيير أو الحذف بحسن نية القائمين سمي ذلك 

   2بسوء نية القائمين بن اعتبر نوعا من ألاخطاءإذا اقترن 

التعليمات أو أقساط عملية و  لية أو جزء منها تخرج عن القواعدمهي عبارة عن القيام بع :التعريف الثاني

                                                             
 88ص ذكره، سبق مرجع والعلمية، النظرية الناحية التدقيق، إلى مدخل التميمي، هادي - 1
 55ذكره،ص سبق مرجع ،الحسابات للتدقيق والعملية العلمية األصول ،الرفاعي محمود خليل الخطيب، الراغب دخال - 2
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إن هذه ألاخطاء قد تس يء إلى مصداقية املعلومات املحاسبية انطالقا ، سن نية أي عن غير قصدبكاملها بح

 1عدم مالئمتها التخاذ القرارات املناسبةو  من عدم تمثيلها  للحقيقة

 :2وعود وقوع ألاخطاء بالسجالت املحاسبية إلى سببين رئيسيين هما

أو عرض الواجبة لاتباع في تسجيل أو ترحيل أو تبويب أو تلخيص و  الجهل باملبادئ املحاسبية املتعارف عليها -

 البيانات املحاسبية املختلفة

 التقصير من موظفي قسم املحاسبة في أداء أعمالهم والقيام بواجباتهمو  السهو أو عدم العناية أي لاهمال -

من هذه و  خاصة املتعمدة منهاو  هناك عدة أسباب الرتكاب ألاخطاء، باإلضافة إلى هذين السببين الرئيسيينو 

 :ألاسباب

 الس بعض موجودات املشروعالرغبة في اخت  -

 تغطية عجز الخزينة أو اختالس سابق محاولة -

 محاولة لادارة التأثير على القوائم املالية بحيث تخدم أغراضا معينة  -

 محاولة التهرب من الضرائب  -

 أنواع ألاخطاء :الثانيالفرع 

 :منهاتنقسم ألاخطاء إلى أنواع متعددة وفقا للمعيار أو الزاوية التي ينظر 

 :من حيث توافر قصد ارتكابها -أوال

 ترتكب عن قصد عمدا أو تدبير سابق من قسم املحاسبة أو الهيئة لادارية بقصد التظليل :أخطاء عمدية  -1

 .الاختالس إلخفاء الحقيقة أو التأثير على نتائج أعمال املشروع أو مركزه املالي و

سم املحاسبة أو نتيجة تقصيرهم في القيام بعملهم والنوع تحدث نتيجة جهل موظفي ق :أخطاء غير عمدية -2

 3ألاول أكثر خطورة من النوع الثاني ملا له من تأثير على مدى داللة القوائم املالية عن نتائج أعمال املشروع

 :الخطأطبيعة و  من حيث طريقة الارتكاب -ثانيا

 :الحذف أخطاء -1

 نتيجة عدم قيد عملية بأكملها أو عدم ترحيل طرفيها  :كليحذف 

 نتيجة عدم قيد احد طرفي العملية أو عدم ترحيل احد طرفيها  :جزئيحذف 

 :ارتكاب أخطاء -2

  (قسمة ،ضرب طرح، جمع،)الحسابيةنتيجة الخطأ في العمليات  

 ( 374بدال من  734إثبات )خطأ في إثبات مبلغ املعملية 
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 53ص ذكره، سبق مرجع النظرية،و العلمية الناحية من الحسابات تدقيق علم هللا، عبد أمين خالد - 2
 53-50 ص ،ذكره سبق مرجع الحسابات، لتدقيق العمليةو العلمية األصول ،الرفاعي محمود خليل ،الخطيب راغب خالد - 3



 المراجعة لمهمة العامة القواعد                              :                   الثاني الفصل

50 

 

  (حساب حسن بدال من حساب حسين)خطأ في اسم الحساب 

  (قيد باليومية أو ترحيل لألستاذ)تكرار قيد أو ترحيل عملية 

  (أستاذ)خطأ في الترحيل إلى الحساب غير الصحيح 

  (أستاذ)في الحساب الصحيحخطأ في الترحيل إلى الجانب غير الصحيح 

  (أستاذ)خطأ في نقل ألارقام عند الترحيل 

 

  قيد–املفاهيم املحاسبية فبمعالجة العمليات بالدفاتر و  تحدث نتيجة عدم إملام باملبادئ :أخطاء فنية  -3

رأسمالية، الخلط بين املصروفات لادارية وال)أو إعداد القوائم املالية الجر ديةأو إجراء التسويات -ترحيلو 

 تعتبر أخطاء أنواع ألاخطاءو  (عدم استهالك ألاصول الثابتة 

هي ألاخطاء التي يعوض بعضها بعضا أي يمحو إحداها اثر ألاخرى وهي تحتاج  :أخطاء معوضة متكافئة  -4

ذا أما إ، قد ال يكون لها أي اثر على القوائم املالية إذا كانت في حساب واحدو  ملراجعة مستندية الكتشافها

 .عقد يترتب عليه تأثير على القوائم املالية للمشرو و  كانت في حسابين مختلفين مما ينتج عنه خطأ أرصدتها

هي التي تظهر تلقائيا نتيجة نظرية القيد املزدوج أو استخدام نظام و : أخطاء تكشف أو تفضح عن نفسها -5

وسياسات معينة   ألاخطاء إتباع إجراءات قد يؤدي إلى اكتشاف هذهو  ألاستاذ املساعدو الحسابات لاجمالية

 .1إرسال مصادقات أو كشوف شهرية للعمالء بأرصدتهمو  كإعداد التسويات الشهرية لحسابات البنوك

 :من حيث توقيت وقوعها -ثالثا

 .قبل إعداد ميزان املراجعة النهائيةو  خالل السنة املالية -1

 .قبل إعداد القوائم املالية للسنة املاليةو  بعد إعداد ميزان املراجعة النهائي -2

 .بعد إعداد القوائم املالية للسنة املالية  -3

 قد تكون حذف أو ارتكاب أو فنية أو معوضةو  و قد تكون عمدية أو غير عمدية

 :من حيث تأثيرها على ميزان املراجعة –رابعا 

 (يظهرها ميزان املراجعة)أخطاء تؤثر على توازن جانبي ميزان املراجعة   -1

 :أخطاء حذف جزئي -أ

 إهمال ترحيل مبالغ مدينة أو دائنة إلى حساباتها -

 (ميزان مراجعة) إهمال نقل رصيد أو مجموع احد طرفي حساب  -

 :أخطاء ارتكاب  -ب
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 (أستاذ)مبالغ خاطئة إلى الطرف الصحيح من الحساب ترحيل  -

 (أستاذ)جمع خاطئ ألحد طرفي الحساب  -

 (أستاذ)ترصيد خاطئ لحساب  -

 1جمع خاطئ ألحد جانبي ميزان املراجعة -

 و مجموع احد طرفي الحساب إلى ميزان املراجعةنقل خاطئ لرصيد أ -

 (:تطبيق املبادئ املحاسبية)أخطاء فنية -ج

 ( أستاذ)ترحيل مبالغ إلى الطرف غير الصحيح  -

 (ميزانية املراجعة) نقل رصيد أو مجموع مدين كرصيد أو مجموع دائن -

 (املراجعة ال يظهرها ميزان) أخطاء ال تؤثر على توازن جانبي ميزان املراجعة  -2

 :حذف كلي -أ

 (يومية)إهمال قيد العملية أصال في دفاتر القيد ألاولى  -

 (أستاذ)إهمال ترحيل طرفي العملية -

 إهمال نقل رصيد أو مجموع طرفي الحساب إلى ميزان املراجعة -

 :ارتكابأخطاء  -ب

 (اليومية )قيد خاطئ ملبلغ العملية في الطرفين  -

 (أستاذ)العملية  ترحيل خاطئ ملبلغ طرفي -

 (أستاذ)  قيد مكرر لطرفي العملية -

 (أستاذ ) الخطأ في اسم الحساب يومية أو -

 (أستاذ) ترحيل مبالغ صحيحة مدينة أو دائنة لحسابات مغايرة  -

 (تطبيق املبادئ املحاسبية) أخطاء فنية -ج

 :(متكافئة)أخطاء معوضة -د

 في دفتر اليومية -

 في دفاتر ألاستاذ -

 ميزان املراجعة في -

لكنه ليس دليال قاطعا و  يعتبر توازن ميزان املراجعة دليال مبدئيا على صحة القيود طبقا لنظرية القيد املزدوج

تسجيل وترحيل العمليات و  من حيث تحليل، سجالت املحاسبيةو  على صحة القيد أو الترحيل أو النقل لدفاتر 

                                                             
 53 ص ذكره، سبق مرجع النظرية،و العلمية الناحية من الحسابات تدقيق علم هللا، عبد أمين خالد 1



 المراجعة لمهمة العامة القواعد                              :                   الثاني الفصل

52 

 

توازن ميزان املراجعة يؤكد صحة ،  يمكن اكتشافها بواسطتهال و  حيث هناك أخطاء ال تؤثر على توازن جانبيه

 :تطبيق نظرية القيد املزدوج من خالل ما يلي

 .ترحيل القيود حسب نظرية القيد املزدوج صحة  -

 .ترصيد الحسابات بدفاتر ألاستاذو  جمع صحة  -

 أرصدة الحسابات بميزان املراجعةو  نقل مجاميع صحة  -

 أنواعهو  أهدافه، الغشتعريف  :الثانياملطلب 

 السجالت ألسباب مختلفة بغية تحقيق أهداف متنوعة وبأنواع متعددةو  التالعب في الدفاتر و  يتم وقوع الغش

 :سنوجزها في الفروع التاليةو 

 أسبابهو  تعريف الغش :ألاول الفرع 

 ألاسباب الدافعة إليهو سنورد في هذا الفرع تعريف الغش الواردة عن الباحثين

 بمعنى، خيانة ألامانةو  تعرف الغش على انه كافة التصرفات التي تقوم على أساس التدليس :ألاول  التعريف

كما يمكن التطرق إلى ، عمد لتحقيق منفعة غير مشروعة على حساب الغيرو  التصرفات التي تقع عن قصد

السجالت أو و  ستنداتالغش ن املنظور املحاسبي على انه التالعب في البيانات املحاسبية التي تتضمنها امل

 .1املعلومات التي تحتويها القوائم املالية بهدف غرض معين غير مشروع

البيانات بغرض الحصول على منافع خاصة أو التالعب يعني تعمد إخفاء أو تعديل و  الغش :التعريف الثاني

لتظليل طرف آخر أو تحميله بما يزيد عن التزاماته أو الحصول على أصول وممتلكات املنشأة الستخدامها في 

 .2ألاعمال الخاصة أو الحريف املتعمد للمعلومات املالية من قبل موظفي الشركة أو طرف ثالث 

الغش أو التزوير هو الخطأ العمد يرتكب عن قصد أو تبذير سابق من قبل قسم املحاسبة  :الثالثالتعريف 

 3أو الهيئة لادارية للتظليل أو لاخفاء أو الغش أو الاختالس أو التأثير على القوائم املالية

 :هيو دواعي ارتكاب الغش 

 الرغبة في اختالس بعض أصول املشروعات  -

 محاولة تغطية اختالس أو عجز في النقدية  -

 محاولة التأثير على الحسابات الختامية لتحقيق إغراض معينة  -

 ل دائرة الضرائبمحاولة التهرب الضريبي بتظلي  -
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 أهداف الغش :الثانيالفرع 

 :(1)قد تلجأ بعض املنشآت إلى مثل هذه ألاساليب لتحقيق ألاهداف التالية

 :بالنسبة لتضخيم ألارباح-أوال

 أعضاء مجلس لادارة من بيع أسهمهم بأسعار مرتفعةو  إظهار أرباح صورية حتى يتمكن املديرين -1

 ربح خاصة إذا تم حساب املكافأة على أساس نسبة مئوية من ألارباحزيادة نصيب املديرين من ال -2

إذا قدرت على " شهرة ملحل " إعطاء أصحابها مبلغا كبيرا مقابل و  منشأة أخرى في شراء املنشأة ترغيب -3

 أساس معين من السنوات

 إلهامهم بكفاءة مجلس لادارة إلعادة انتخابهم من جديدو  تأثير على املساهمين -4

 :بالنسبة لتضخيم ألارباح –نيا ثا

 أسهم املنشأة من سوق ألاوراق املالية شراء  -

 احتياطات سرية تكوين  -

 من الضرائب التهرب  -

 على إعانة من الدولة الحصول   -

 :املاليبالنسبة للمركز  –ثالثا 

 سهولة الحصول على قرض من احد البنوك  -1

 ةترغيب شريك جديد في الانضمام للمنشأ  -2

املنشأة بقيمة مرتفعة إذا تم البيع على أساس صافي قيمة ألاصول الظاهرة بامليزانية العمومية ولذلك  بيع -3

 :آلاتيتوجد العديد من الوسائل إلحداث الغش أو التالعب يمكن إجمالها في 

 عدم إثبات مبيعات نقدية -1

 عدم إثبات بضائع واردة إلى املخازن  -2

 1(دون أدلة )ة أو بأعلى من قيمتها إثبات مصروفات وهمي -3

 إثبات تشغيل العمال وقت إضافيو  إثبات تشغيل وهمي -4

 عدم احتساب املخصصات أو الاستهالكيات الكافية لألصول  -5

 إثبات مصاريف لادارية كمصاريف رأسمالية -6

 خيم املبيعات أو املخزون السلعيتض -7

 الاستهالكياتو الاحتياطاتو املبالغة في املخصصات -3

 إثبات مصاريف رأسمالية كمصاريف إرادية -2
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 تضخيم املشتريات باحتساب بضاعة متعاقد عليها -14

 املبالغة في قيمة ألاصول الثابتة -11

 تخفيض الالتزامات الواقعة على املنشأة  -12

 م الديون املعدومة من رصيد املدينينعدم خص -13

 عدم خصم أوراق القبض املرفوضة من رصيد أوراق القبض -14

 عدم إظهار فوائد القروض التي لم تدفع من جانب الخصوم -15

 و ما ال يدع مجال للشك أن عدم اكتشاف املدقق للوسائل السابقة يترتب عليها تخفيض أرباح املنشأة أو

 .بالتالي إظهار املركز املالي بغير حقيقتهو  تضخيم أرباح املنشأة

 

 أنواع الغش :الثالثالفرع 

 السجالت من زاوية الغرض من ارتكاب هذا الخطأ العمدو  يمكن تقسيم حاالت الغش التي قد توجد بالدفاتر 

 1السجالتو  يحدث نتيجة تالعب في الدفاتر و 

  :أمثلتهاو  بقصد الاختالس أو تغطية عجز أو سوء استعمال احد ألاصول  :أوال

 :النقديةأو تغطية في  اختالس -1

 ألاجور و مدفوعات وهمية إضافة أسماء وهمية لكشف الرواتب -أ

 تزوير مستندات دفع وهمية -ب

 نقدية من عميل في حسابه أو لحساب النقديةعدم إثبات مقبوضات  -ج

 :ألاصول حد أيقصد اختالس أو تغطية عجز أو سوء استعمال -2

 عدم إثبات بضائع واردة -أ

 صرف بضائع وهمية من املخازن  أذوناتإثبات  -ب

وجود ثغرات فيها يستغلها و  أدواتهاو  و يتوقف حدوث ارتكاب هذه ألاخطاء على ضعف الرقابة الداخلية

على و  أدواتها متينة خالية من الثغراتو  يقل حدوث ارتكابها كلما كانت الرقابة الداخليةو  ف النفوسضعا

 الثغرات فيهاو  أدواتها على تحديد نقاط الضعفو  مدقق الحسابات أن يركز فحصه ألنظمة الرقابة الداخلية

املراحل التي يتضح له فيها و  اتاختباراته للعمليو  أن يوسع نطاق عيناتهو  مدى إمكان استغالل هذه الثغراتو 

 .ضعف أو ثغرات 

 يحدث بتوجيه الهيئة لادارية نتائجه خطيرة :املاليبقصد التأثير على مدى داللة القوائم املالية للمركز  :ثانيا

 :دواعيه تحقيق احد ألاهداف التاليو 

                                                             
 29 -22والعملية لتدقيق الحسابات، مرجع سبق ذكره، ص خالد راغب الخطيب، خليل محمد الرفاعي، األصول العلمية - 1



 المراجعة لمهمة العامة القواعد                              :                   الثاني الفصل

55 

 

 :ارةلادليحقق أعضاء مجلس و  الحقيقة،إظهار ألارباح أكثر من  :ألارباح تضخيم -2

 سياستهمو  إعادة انتخابهم بإيهام املساهمين بنجاح إدارتهم -أ

 زيادة مكافآتهم خاصة إذا ما اتخذت نسبة مئوية من ألارباح -ب

 التأثير على أسعار ألاسهم بالبورصة ليبيعوا هم أو أقاربهم ما يملكون منها -ج

 تشجيع املستثمرين لالكتتاب باسهم جديدة لزيادة رأس املال -د

إظهار ، تخذ صورا عدة منها تضخيم قيمة بضاعة آخر املدة أو تأجيل إثبات مشتريات للفترة املالية التاليةو ي

 تكوين مخصصات غير كافيةو  املصروفات بأقل من حقيقتها

 :إظهار ألارباح اقل من الحقيقة بتكوين احتياطات سرية لتحقيق:تقليل ألارباح -3

 صة لهماستخدامها لتحقيق مآرب شخصية خا -أ

 التهرب الضريبي -ب

 التالعب بأسعار ألاسهم بالبورصة -ج

 عن طريق التالعب في قيم بعض ألاصول أو الالتزامات :إظهار املركز املالي على غير حقيقته -4

 :بهدف تحقيق (الخصوم)  

 التالعب بأسعار ألاسهمو  املضاربة في البورصة -أ

 مؤسسات لاقراضو  تضليل البنوكو  الرغبة في الحصول على قرض -ب

 عند البيع( مرتفع)تحقيق ثمن مجزي  -ج

و من الصعوبة اكتشاف التالعب أو الغش أو التزوير مما يتطلب من مدقق الحسابات دقة وعناية في فحص 

 .القواعد املحاسبية املتعارف عليها واملقبولةو  املبادئو  دراية تامة باملفاهيمو  السجالتو  للدفاتر 

 

 تصحيح ألاخطاءو  إخفائها ارتكابها،مجاالت و  الغشو  اطن ألاخطاءمو  :الثالثاملطلب 

 وإخفائها تهاالغش ومجاالو  ستبرز مواطن ألاخطاء الزوايا،إبراز جميع و  الغشو  من اجل تناول ألاخطاء      

 كيفية املصححة لهماو 

 1مجاالت ارتكابهاو  الغشو  مواطن ألاخطاء –الفرع ألاول 

تعتبر هذه مراحل مواطن ارتكاب الخطأ أو و  تمر البيانات املحاسبية بثالث مراحل رئيسية في الدورة املحاسبية

 :هيهذه املراحل و  فيها تقع مجاالت متعددة الرتكابهما،و  الغش،

 الخطأ هنا إلى ثالث و  تنقسم فرص ارتكاب الغشو  :حلة إثبات العمليات أي مرحلة القيد ألاوليمر  -أوال
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 :أنواع

فقد يخطئ املحاسب عن عمد أو غير عمد في تحليل العملية إلى طرفها  :التحليل غير السليم للعمليات  -1

ير السليم الخلط بين املصروفات قد يتضمن التحليل غو  فيوجهها إلى غير حساباتها الصحيحة، الدائنو  املدين

 .الرأسمالية عن جهل أو سهو أو بهدف التضليلو  لارادية

من أمثلة البارزة على هذا عدم إدراج بضاعة معينة ضمن املخزون و : حذف عمليات كان يجب قيدها  -2

املوجودات و  حيؤدي هذا بالطبع إلى تضخيم ألارباو  السلعي في نهاية العام بالرغم من وصول فاتورة املورد

قد يكون هذا أيضا عمدا أو غير و  باإلضافة إلى أن مبلغ الالتزام للدائنين في امليزانية العمومية ال يمثل الواقع

 .عمد

لتحقيق  سبق لاصرار والتصميمو  تغلب على هذا العمل صفة العمد :إدراج عمليات كان يجب حذفها  -3

من و  املختلفة ملفوض في التمييز بين عمليات الفترة املاليةذر أن ينشأ على جهل املحاسب اعيت، و هدف معين

ألامثلة على هذا ملجال ما تلجأ إليه بقصد تحسين مظهر امليزانية من حيث النقدية ويصدق نفس الش يء على 

 .أرباح مبيعات أول الفترة التالية ضمن عمليات الفترة السابقة إلظهار نتيجة أعمال أقوى من الحقيقة

الحسابية املتضمنة للترحيل من اليومية و  هذه هي مرحلة ألاعمال الكتابيةو  :الترحيلو  لة التجميعمرح -ثانيا

 الكشوف التفصيلية أو حتى إعداد موازين املراجعةو  إعداد قوائم الجردو  ترصيد الحساباتو  إلى ألاستاذ

 لعمليات عرضة للخطأمن الطبيعي أن تكون هذه او  غير ذلكو  الديون املعدومةو  الاستهالكياتاحتساب و 

 1 ..موطنا له سواء كان متعمدا أو غير متعمد و 

ملحاسبية في هذه املرحلة ألاخيرة التي تمر بها البيانات او :النهائيةتحضير القوائم املالية و  مرحلة إعداد -ثالثا

 :منهاالغش متعددة و  تكون فرص حدوث أو ارتكاب ألاخطاء

إدراج مبالغ أو قيم غير سليمة كما في حالة التضخيم ملوجودات أو إظهار أرباح غير محققة بقائمة نتيجة  -1

 .ألاعمال

متها الحقيقية حذف بعض البنود أو املبالغ من القوائم املالية كما في حالة عدم إدراج بعض الالتزامات بقي -2

 .أو إسقاطها كلية

التعبير  هذا يؤدي إلى عدم تعبير هذه القوائمو  إعطاء وصف غير صحيح أو كاف لبعض بنود القوائم املالية -3

من ماثلة على هذا لادراج ألاصول الثابتة ضمن مجموعة ألاصول املتداولة و  الصحيح عن واقع املشروع

 .غير عادي( سيولة أو نسبة ) بهدف إظهار رأس مال عامل 

من و  عدم لافصاح عن كل العوامل املؤثرة على املركز املالي في تذييل أو ملحق لها أن لم يكن ضمن بنودها -4
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يلزم إظهارها على شكل حسابات نظامية أو في و  التي تكون أهميتها النسبية كبيرةو  ألامثلة على ذلك العرضية

 .ملحق للميزانية

 خطاء أو الغشإخفاء ألا   :الفرع الثاني

عن سوء نية أو تالعب في و  الغش عن عمدو  و هو محاولة املحاسب أو ماسك الدفاتر بتغطية الخطأ

 (1)إجراء التغطية عنصر أساس ي في عملية لاخفاء و  الاختالس الحسابات إلخفاء

بتغيير قيم بعض فقد يحاول املحاسب عدم إظهار عجزه أمام لادارة بمحاولته موازنة ميزان املراجعة صوريا 

 بحسن نيةو  الحسابات عن عمد

 :التغطيةيتم ذلك بنوعين من و  تزويرها إلخفاء اختالسو  و قد يحاول التالعب بالحسابات

 .تكراره كلما تطلب ألامر ذلكو  التالعب أمادةتتطلب منه و  :مؤقتةتغطية 

في أي وقت ما لم يتطلب تغطية بمقتضاها ال حاجة إلى إعادة أو تكرار التالعب و   :دائمةتغطية ثابتة أو 

 عملية جديدة

 :و قد ال يهتم املعني بتغطية عملية التالعب أي بإخفاء الغش استنادا إلى

 العملية لن نقع ضمن نطاق العينة إلى 

 اقتناعه بعدم ضرورة تدبير التغطية -1

 1 عجزه عن تدبير وسيلة تغطية-2

قام باختالسه فقد و  لم يودعه بالبنكو  أما فيما إذا قام املوظف بتحصيل مبلغ من احد العمالء سدادا

 :يحاول تغطية العملية إلحدى الطرق آلاتية

 :ف عليهااملشر و  تغطية مؤقتة في مذكرة تسوية البنك التي يقوم بإعدادها -أوال

 .زيادة رصيد البنك في الكشف   -1

 .تخفيض من رصيد البنك بالدفاتر   -2

 .زيادة رصيد البنك في الكشف -3 

 .زيادة مبلغ لايداعات التي لم تظهر بكشف البنك بعد  

 :حسب الدفتر الذي يمسكه يسجل فيه :تغطية دائمة فيما يلي -ثانيا

تخفيض رصيد النقدية بتعمد الخطأ في الجمع أو الترصيد مع  :ةدفتر ألاستاذ العام الذي يشرف علي  -1

 إجراء تغيير مكافئ في رصيد حساب آخر باألستاذ العام للحفاظ على التوازن 

 دفتر النقدية املشرف عليه  -2

تخفيض خانة املقبوضات النقدية مع إجراء تغيير مكافئ في مجموع الخانة بالدفتر نفسه للحفاظ على   -أ
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 .توازنه

 زيادة خانة املدفوعات النقدية مع تغيير مكافئ في مجموع خانة أخرى بالدفتر للحفاظ على توازنه -ب 

الترحيل من دفاتر النقدية إلى ألاستاذ العام الذي يقوم به بثقل املبالغ غير الصحيحة إلى حساب النقدية  -3

 بدفتر ألاستاذ العام

طلب الكشوف و  فها إذ أن التدقيق أملستندي أو الحسابيالتغطية مهما كانت مؤقتة فانه يمكن اكتشاو  

 مباشرة من البنك من شأنها كشف التغطية الثابتة

يتوجب على و  و هناك بعض املؤشرات التي قد تؤدي إلى وجود الخطأ أو احتيال مادي في البيانات الحسابية

من هذه و  يذه لخطة التدقيقتنفو  مدقق الحسابات اخذ هذه املؤشرات بعين الاعتبار عند تخطيطه لعمله

 :1املؤشرات ما يلي

 :إلادارةالريبة في كفاءة أو أمانة  -أوال

 على لادارة مع غياب مجلس أو لجنة عليا( أو مجموعة قليلة من ألاشخاص)سيطرة شخص واحد  -1

 .لإلشراف الفعال عليهم

 .وجود تنظيم معقد ال ضرورة له في املؤسسة -2

 .الغي قصور جسيم في نظام الضبط الداخلي عندما يكون ذلك عمليااملستمر في ت التأخير  -3

 .املاليةو  ارتفاع معدل التغيير في املوظفين الرئيسيين في املحاسبة -4

 .دائمةو  عدد العاملين في إدارة املحاسبة بصورة ملحوظة قلة -5

 .التغيير املتكرر للمستشار القانوني أو املدققين -6

 :ة تعاني منها الشركة داخلياضغوط غير طبيعي -ثانيا

 .ازدياد حاالت الفشلو  هبوط الصناعة -1

 .عدم مالئمة رأس املال العامل نتيجة انخفاض في ألارباح أو توسع سريع -2 

 أو اختيار بدائل، نوعية ألارباح مثل زيادة املخاطرة في املبيعات غير النقدية أو تغيير عمل املؤسسة انخفاض -3

 .لتحسين ألارباحسياسات محاسبية و 

 احتياج املؤسسة لتحسين اتجاه ألارباح لدعم سعر ألاسهم في السوق لطرحها لالكتتاب العام أو تحسبا -4

 .ألي سبب آخرو  للسيطرة عليها بواسطة شراء أسهمها من أطراف أخرى 

 .الاستثمار الهام في الصناعة أو إنتاج يالحظ عليه التغيير السريع -5

 .بصورة كبيرة على إنتاج محدد لعدد قليل من العمالءاعتماد املؤسسة  -6

 .غير معقول و  الضغط على موظفي املحاسبة بإتمام القوائم املالية بوقت قصير  -7

 :طبيعيةعمليات غير  -ثالثا
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 .خاصة في نهاية السنةو  سجالت غير طبيعية ذات تأثير كبير على ألارباح -1

 .عمليات من جهات مقربة -2  

 .تبدو عالية باملقارنة ع الخدمات املقدمة( للعمالء مثالو  املستشارينو  املحاسبين)دفعات  -3  

 :صعوبات في الحصول على قرائن التدقيق الالزمة -رابعا

تسجيل  عدمو  إجراء تعديالت كثيرة في الدفاتر والحساباتو  سجالت غير متناسبة كعدم اكتمال امللفات -1  

 .عدم التوازن في حسابات الرقابةو  العمليات وفق لاجراءات املعتادة

يفترض من ضمن )عدم التوثيق السليم للعمليات مثل عدم توفر لاقرار املناسب أو التوثيق أو التغيير فيها  -2

 (.مشاكل التوثيق زيادة املخاطرة في حاالت العمليات الكبيرة أو غير العادية

قرائن  تأييد الحسابات من جهات مستقلة والتضارب فيكتب و  الزيادة امللموسة في الفرو قات بين الدفاتر   -3

 .التغير غير املفهوم في معدالت التشغيلو  التدقيق

 .تقدم إلدارة غير معقولة الستفسارات املدققو  املراوغة  -4

 :إذا وجدت مؤشرات إلى احتمال وجود خطأ أو احتيال فعلى املدقق أن يقوم بما يلي

 إلثبات أو نفي وجود خطأ أو الاحتيالفي إجراءات التدقيق  التوسع   -

 من تصحيح الخطأ إن وجد التأكد   -

 لافصاح عنهو من انه قد جرى معالجة الاحتيال التأكد   -

 الاحتيال بأحد أفراد لادارة على املدقق أن يعيد النظر في الاعتماد على كافة القرائنو يرتبط الخطأ عندما   -

 للمدقق ألادلة التي أعطاها هذا الشخصو

 :على املدقق أن يبلغ لادارة بنتائج التدقيق في الحاالت التالية

 ثبت وجود خطأ املادي أو الاحتيال إذا   -

 الجهات الرسمية إذا طلبت القوانين ذلك تبليغ   -

 اعتقد بوجود احتيال بغض النظر عن تأثير هذا على البيانات الحسابية إذا   -

 

 ءتصحيح ألاخطا :الثالثالفرع 

ذلك ألنه ليس من الضروري إجراء قيد ، إن طبيعة الخطأ أو أهميته النسبية تستدعي تصحيح الخطأ أم ال

خبرته املهنية و  هذا ألامر يتوقف على تقدير مدقق الحسابات، و تصحيح لكل خطأ يكتشفه مدقق الحسابات

  1في هذا املجال

التي لها تأثير املركز املالي أو قائمة الدخل فالبد من إجراء قيود و  فاألخطاء الجسيمة ذات ألاهمية النسبية
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 تصحيحها طبقا لألصول املحاسبية املقبولة

 :و تشمل ألاخطاء مهما كان نوعها مجموعتين أساسيتين

 ثر على أرصدة حسابات ألاستاذ العامأخطاء تؤ  :أوال

 لن يكون لها تأثير على أرصدة حسابات ألاستاذ العامو  أخطاء ليس لها تأثير بعد :ثانيا

 إذ تتطلب ألاولى إجراء قيود باليومية ، و تختلف طريقة تصحيح ألاخطاء ألاولى عن الثانية

 دي إلى تصحيح الخطأ يجب أن يؤ ، و سبب إجراءهو  مصحوبة بالشرح الوافي لطبيعة القيد

املوجود فعال بالدفاتر حيث يقوم مدقق الحسابات بتحليل العملية التي فيها خطأ من جديد ومراعاة القيد 

بل يكتفي بتعديل ، ألاصلي الذي سجلت فيه العملية خطأ، بينما الثانية ال تحتاج إلى قيود لتصحيحها

 1بعد بالدفاتر ألاخطاء في املرحلة التي وقع فيها إذ أنها لم تسجل

 :و يتم تصحيح ألاخطاء في الحياة العملية بمقتض ى طريقتين هي

 و تتطلب إجراء قيدين بدفتر اليومية:الطريقة الطريقة املطولة-أوال

 .إلغاء القيد الخطأ بقيد عكس ي ملحو أثره من الدفاتر :أول قيد 

 .السليمو  إثبات العملية بقيد جديد بوضعها الصحيح :قيد ثاني

القيد ألاصلي ويفضل إتباع  إلغاءيجري قيد واحد بمقتضاها يصحح الخطأ دون  :املختصرةالطريقة -ثانيا

التصحيح وإمكانية تصحيح جميع أنواع ألاخطاء متابعة علية و  وضوحهاو  بساطتهاو  الطريقة املطولة لسهولتها

 بواسطتها

 :نوعينتنقسم قيود التصحيح إلى و  هذا

تأثيرها على مبلغ  خاصة من حيثو  إثباتها لتأثيرها الدائم على الحساباتو  قيود ينبغي إجرائها :قيود التسوية -1

الرأسمالية الذي يستدعي و  لارادية الخسائر للفترة الحالية أو املستقبلية كالخلط بين املصروفاتو  ألارباح

 ةإجراء قيد تصحيحه ملا له من تأثير واضح على قائمتي الدخل واملركز املالي للسنة الحالي

محل  يتم إجرائها بقصد إعداد قوائم مالية سليمة مبوبة تبويبا سليما للفترة الحالية:قيود إعادة تبويب   -2

عداد القوائم املالية للفترات الحالية محل التدقيق ولكنها غير الزمة أو لكنها غير الزمة أو ضرورية إل و  التدقيق

تحميل مصاريف : ضرورية إلعداد لكنها غير الزمة أو ضرورية إلعداد القوائم املالية للفترات املستقبلية مثل

تحميل ألاجور أو و ألاجور أو تحميل مصاريف العمل لاضافي على الرواتبو العمل لاضافي على الرواتب

ال يوجد داع لاللتزام بإجراء هذه القيود بل قد يكتفي و  الخ...إعالن و  مصاريف إضافية على مصاريف دعاية

 .طلب إجراء قيود تصحيحها املراجع بإثباته بأوراق املراجعة التي يحتفظ بها دون 
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 إلاجراءات العلمية للتدقيق :املبحث الثالث

التي من خاللها يمكن للمدقق أن يحقق ألاهداف و  وب ألاكثر نجاعةتعتبر لاجراءات العلمية للتدقيق ألاسل

 .القرائنو  تحديد وسائل تجميع ألادلةو  إذ من خاللها يكون العملو  املسطرة لعملية التدقيق

 

 أدلة إلاثبات في التدقيق :ألاول املطلب 

يتمكن املراجع من إبداء رأيه  التي على أساسهاو  لاثباتاتو إن املراجعة في حد ذاتها هي عملية تجميع ألادلة

نتائج ألاعمال لشركة معينة حيث ينص و  مدى عدالتها في تمثيل املركز املاليو  الفني املحايد على القوائم املالية

مقنعة بغرض تكوين و  املعيار الثالث من معايير العمل امليداني على وجوب الحصول على أدلة وبراهين كافية

نظرا لألهمية البالغة ألدلة لاثبات و  ي القوائم املالية الخاضعة لعملية املراجعةأساس مناسب إلبداء الرأي ف

 :1ارتأينا أن نتناولها في الفروع التالية

 خصائصهاو  تعريف أدلة إلاثبات في التدقيق :ألاول الفرع 

 :عاريف الواردة عن أدلة لاثبات التعريف التاليمن أهم الت

 البيانات التيو  هي عبارة عن مجموعة من املعلومات :التدقيقتعريف أدلة لاثبات في -أوال

 .التحقق منها يسهل   -

 .بعمليات معينة تحت الفحص متعلقة   -

 .تأثير على تكوين رأي فني محايد حول القوائم املالية لها   -

التي يجب و  املقنعة فليس هناك عدد معياري أو كمية محددة من ألادلةو  جع تجميع ألادلة الكافيةوعلى املرا

 :البراهين وهيو  تؤثر في كمية ألادلةو  على املراجع الحصول عليها حيث هناك عدة عوامل تتحكم

ي هذه ألاحوال يقوم فو درجة املخاطرة أو احتمال وجود أخطاء ببنود القوائم املالية مما يؤثر في عدالتها  -

التي تؤكد عدالة وسالمة هذه البنود واملخاطرة هنا تعني و  البراهينو  املراجع بتجميع اكبر قدر ممكن من ألادلة

–هو في الحقيقة عكس ذلك مع لاشارة إلى البنود ألاكثر سيولة و  قبول املراجع لبند معين على انه صحيح

 .إذا ما قورنت بالبنود ألاقل سيولة كاملباني مثالتكون درجة املخاطرة بها اكبر  – كالنقدية

حيث انه كلما كانت ألاهمية املادية كبيرة كلما كانت ألادلة والبراهين الواجب ( املادية)ألاهمية النسبية  -

ودرجة املخاطرة فكلما ( املادية) من ثم يتضح أن هناك عالقة طردية بين ألاهمية النسبيةو  الحصول عليها اكبر 

 .البراهينو  بالتالي زيادة كمية ألادلةو  إحداهما زادت ألاخرى زادت 

درجة الحاجة إلى " )درجة التأكد " البراهين على نقارن للتكلفة املنفعة املتوقعة و  تكلفة الحصول على ألادلة -

 (دليل
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 :1خصائص أدلة إلاثبات في التدقيق -ثانيا

 :ت نشرة معايير املراجعة خصائص أدلة لاثبات حيث يجب أن تتصف بما يليحد

 الكفاية -1

 الصالحية -2

املقصود بكفاية دليل لاثبات هو أن تكون كمية ألادلة املعقولة متاحة لتدعيم  :كفاية دليل إلاثبات -1

تكون  جمع ألادلة فان العينة يجب أنو  حيث أن أساليب العينات تستخدم غالبا لتحديد، املراجعوتأكيد رأي 

 كبيرة بدرجة كبيرة تكفي لتقديم أساس معقول لتكوين رأي املراجع

إنما و  محددة للحكم على كفاية أدلة لاثباتو  و غنى عن القول فان معايير املراجعة لم تحدد إرشادات قاطعة

 للظروف ان قرار تحديد حجم العينة يعتمد لحد كبير على تقدير املراجع في ضوء دراستهعلى العكس ف

التأكيد املعقول إنما ينص على أن و  يجب مالحظة أن مفهوم التحققو  الحقائق املحيطة بعملية املراجعةو 

اجعة كانت كبيرة أكثر تكاليف عملية املراجعة يجب أن ال تتجاوز املنافع املتوقعة منها، فمثال لو أن عينة املر 

من ثم فان تكاليف املراجعة و  من الالزم فان هذا يعني أن املراجع سيمارس املراجعة بشكل اكبر من الالزم

بالطبع فان ذلك سيؤدي إلى تحميل العميل بتكلفة مراجعة أكثر من الالزم ستجعله غير و  نسبيا ستكون كبيرة

من ناحية أخرى فان ، و يبحث عن مراجع آخر هذا من ناحيةراض عن خدمات املراجع ألامر الذي قد يجعله 

تأكيد رأي أي مراجع له أيضا مخاطرة ممثلة في احتمال إبداء و  كون حجم العينة اصغر من أن يكفي لتدعيم

 .مما يحمله تكاليف تقاض ي محتملة نتيجة إهماله كان في غنى عنها، رأي غير صحيح أو مبرر

 مالئم لرأيو  دلة يعني الحصول على حجم أدلة يحقق تدعيم كافتأسيسا على ذلك فان كفاية ألا 

 .املراجع دون إسراف في التكاليف أو تعرض ملشاكل قانونية

حتى تتحقق صالحية دليل لاثبات يجب أن يكون الدليل فعال ومالئم واملقصود  :إلاثباتأدلة  صالحية -2

 :تتكون  التي قدو  ا في استنتاج رأي منطقيبالفعالية أن تكون أدلة موثوق فيها يمكن الاعتماد عليه

يلمسها املراجع مثل مالحظة املراجع ملخزون تؤكد و  التي يراهاو  من العناصر الطبيعية القابلة للمالحظة -أ

 .وجودها الفعلي

يمكن إنشائها  حيث–يمكن إنشاء أدلة لاثبات مثل املصادقات املرتبطة بحسابات املدينين أو الدائنين و  -ب 

 .فة املراجعبمعر 

تحديد الاستنتاجات املرتبطة بصدق ما يقدمه العميل من أدلة )يمكن تحديد دليل لاثبات منطقيا -ت 

إعادة إجراء ( عن طريق)أو رياضيا (شفوية أو لفظية أو ألاحكام املتعلقة بجودة أنظمة الرقابة الداخلية

تكون أدلة لاثبات ذات عالقة وثيقة بأهداف  املقصود باملالئمة أنو  (العمليات الحسابية للقوائم املالية 
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فإذا كان الهدف هو التحقق من حسابات املدينين فانه البد من استخدام املصادقات أما إذا كان ، املراجعة

الهدف هو التحقق من التقويم املناسب لحسابات املدينين فان استخدام أسلوب الجمع الحسابي وتحليل كل 

 ئمة لتحقيق تلك ألاهدافحساب يعتبر دليل أكثر مال 

للقياس  خالي من التحيز قابلو  و من ناحية أخرى يتعين على الدليل لتحقيق صالحيته أن يكون موضوعي

 نفس النتيجة الوصول إلىو  تشير هذه الناحية إلى إمكانية طرفين أو أكثر محايدين على فحص الدليلو  الكمي

 تؤدي إلى تحقيق احتمال حدوث التحذير الشخص ي عند من هنا يمكن القول بأن موضوعية الدليل الكبيرة

الحكم عليها ألامر الذي يؤدي إلى تحقيق ظاهرة عدم التأكد املحيطة بما توصل إليه و  تقدير نتائج املراجعة

 املراجع من رأي

 أنواع أدلة إلاثبات في التدقيق :الثانيالفرع 

 :1هيو  توجد عدة أنواع ألدلة لاثبات في التدقيق

إذ ، يعتبر الوجود الفعلي للمواد أو لعناصر ألاصول الثابتة دليل إثبات قوي على الوجود :الوجود الفعلي -أوال

سالمة تقييمها لذلك يجب و  ال صحةو  ؤسسة للموجودات املتوفرةأن الوجود ال يعكس بشكل آلي ملكية امل

 .صحة تقييمها وفقا للطرق املعمول بها و  على املراجع إثبات ملكية املؤسسة املوجودات بكل أنواعها

البراهين أهمية من وجهة نظر و  تعتبر املستندات ن أكثر ألادلة  :املستندات املختلفة املؤيدة للعمليات -ثانيا

جع إذ تحتوي هذه ألاخيرة على كافة البيانات الالزمة للتحقق من حدوث عملية معينة ومن صحة إثباتها املرا

الواقع أن يتم إعداد هذه املستندات وفقا للنصوص املعمول بها من طرف الجهات و  في السجالت املحاسبية

 :ى النحو التالياملرخص لها ذلك قانونا يمكن تصنيف هذه املستندات إلى ثالث مجموعات هي عل

 .البنكية مستعملة داخلها كالفواتير أو الكشوفو  مستندات تم إعدادها من طرف جهات خارج املؤسسة -1

 الشيكات والتصاريح الجبائيةو  مستعملة خارجها كفواتير البيعو  مستندات تم إعدادها داخل املؤسسة  -2

 .إلى غير ذلكو  شبه الجبائيةو 

الكشوف لاجمالية و  وصول الاستالمو  اخل املؤسسة كالدفاتر املحاسبيةمستعملة دو  مستندات معدة -3

إلى غير ذلك عند بداية عملية الفحص أملستندي ينبغي على املراجع مراعاة الاعتبارات ألاساسية و  للرواتب

  :التالية

 تحتوي على الفاتورة ينبغي أن :أن يكون املستند مستوفيا لكافة الشروط القانونية فعلى سبيل املثال -1

، الفاتورة اسم املؤسسة املوجهة لها، البنكيو  رقمها الجبائي، و رأسمالهاو  عنوانهاو  اسم املؤسسة، التاريخ

 الختمو  لامضاء، املبلغ لاجمالي والرسمو  سعرها الوحدوي و  كميتهاو  تعيين املواد

 .معزز لعملية تدخل في نطاق نشاطهاو  أن يكون املستند خاصا باملؤسسة -2
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 .أن يكون املستند مستوفيا لجميع التوقيعات طبقا ملا تقتضيه إجراءات نظام الرقابة الداخلية -3

في حاالت عدم توفر أصول املستندات كما هو الحال بالنسبة و ليس نسخة أو صورةو  يكون أصال  أن -4

بيانات الواردة في لفواتير املبيعات إذ أن أصولها ترسل إلى الزبائن فيجب على املراجع التأكد من صحة ال

 .الصور باستخدام كافة الوسائل املتاحةو  النسخ

 تستقي هذه لاقرارات املكتوبة من أطراف خارجة عن املؤسسة :إلاقرارات املعدة خارج املؤسسة -ثالثا

البنوك على صحة أرصدة هذه الحسابات واملصادقة عليها أو عكس و  العمالءو  نظام شهادات من املوردينو 

يؤكد املعلومات املقدمة أو بنفيها باعتبارها طرفا و  هذه لاقرارات تعطي املراجع دليل خارج املؤسسةأن ، و ذلك

 1.فيها

 تستعمل لاقرارات املعدة داخل املؤسسة كدليل املعلومات الواردة :املؤسسةإلاقرارات املعدة داخل  -رابعا

في القوائم املالية الختامية كإعداد تقرير يشهد على أن لادارة استعملت التكلفة الوسطية املرجحة في تقييم 

 .في تقييم مخزون آخر املدة مثالو السلع املستهلكة

سالمة نظام الرقابة الداخلية داخ املؤسسة يعتبر و  إن قوة :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية -خامسا

كون أن هذا ، مصداقية املعلومات املحاسبية املتواجدة في القوائم املالية الختاميةو  على سالمة دليال ماديا

املفردات التي ال يجري و  النظام يستعمل كمحدد أساس ي لنطاق الاختبار بالنسبة للمفردات موضوع الفحص

 .الداخلية سالمتها من قوة نظام الرقابةو  إذ تستمد هذه ألاخيرة دليل صحتها، عليها الفحص

إن املعالجة املحاسبية للبيانات تمر عبر مراحل عدة  :صحة ألارصدة من الناحية الحسابية -سادسا

وتستغرق وقتا كبير خاصة في ظل املؤسسات ذات العمليات الكثيرة مما يسمح بحدوث أخطاء تؤثر على 

 م يسمح بتفادي حدوث ألاخطاءلذلك ينبغي تأدية املعالجة بشكل سلي، مخرجات نظام املعلومات املحاسبية

استعمال آلاالت الحاسبة يعتبر دليال و  تقليص الوقت املستغرق في املعالجة إن تأدية املعالجة املحاسبيةو 

 .انتظام الدفاتر والسجالتو  ماديا على صحة

 وسائل الحصول على أدلة إلاثبات :الثالثالفرع 

تعبير املعلومات املحاسبية املقدمة للوضعية و  د من صحةيعمل املراجع للحصول على أدلة لاثبات بغية التأك

توجيه النظام ملواردها وفي ظل لاطار و  كذا محاولة تقويمو  مالئمتها التخاذ القراراتو  الحقيقية للمؤسسة

سنميز و  املسبق يمكن للمراجع من تأسيس رأي فني محايد حول القوائم املالية املقدمة من طرف املؤسسة

 :صول على أدلة لاثبات من خالل النقاط التاليةبين وسائل الح

يعتبر الجرد الفعلي احد أهم الوسائل التي تمكن من الحصول على أدلة إثبات فإجراء  :الجرد الفعلي -أوال
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ما نص و  املتعلقة بالجرد الفعلي لالستثمارات 17الجرد وفق ملا ينص عليه املخطط الوطني املحاسبي في مادته 

يمكن من ، املتعلق بالجرد الفعلي ملوجودات املؤسسةو  1232جانفي  27املؤرخ في  12ئاس ي رقم عليه ألامر الر 

ذلك من خالل النتائج النهائية لعملية الجرد في جدول و  إعطاء دليل مادي على الوجود الفعلي لالستثمارات

 .ممض ي عليه من ألاطراف القائمة بالعملية

اجع وفق هذه الوسيلة بالتحقق من صحة العمليات الحسابية التي يقوم يقوم املر  :املراجعة الحسابية -ثانيا

الكشوف أو الدفاتر والتأكد من أن التوازن حقيقي في و  بها املحاسب أو التي تحتويها املستندات املحاسبية

 الرسمو  الفاتورة بغية توضيح املبلغ خارج الرسم ليس صوريا كالعملية الحسابية علىو  العمليات الحسابية

 .مقابلة ذلك بالتدقيق املالي الذي يحدث نتيجة عملية البيع أو الشراء مثالو  املبلغ لاجماليو 

تعتبر املراجعة املستندية وسيلة للحصول على أدلة لاثبات من خالل اعتماد  :املراجعة املستندية -ثالثا

 ندات بغية التأكد من صحتهالذلك يقوم املراجع بفحص املست، التسجيل املحاسبي للعمليات على املستندات

تطابقها مع الشروط الشكلية املوضوعية الواجب توافرها والتحقق من أن لكل عملية تسجيل محاسبي و 

لم يتم استبعاده أو إخفاءه إلعطاء الصيغة و  أن كل مستند قد تم تسجيلهو  يملك مستند يعتمد عليه

 .الشمولية للمعلومات املحاسبية املقدمة ملستعمليها

هي وسيلة يلجأ إليها املراجع بغية الحصول على نتائج معينة في وقت قياس ي إذ  :املراجعة القياسية -عاراب

يقوم املراجع في هذا لاطار بقياس عنصر بعنصر آخر كأن يقيس الرسم على القيمة املضافة الناتج عن 

 جرية للعمالألا لة املبيعات برقم ألاعمال املحقق أو أن يقيس اقتطاع الضمان الاجتماعي بالكت

سنوات  و أن يقيس عنصر معين بنفس العنصر خالل عدة سنوات كان يقيس ربحية املؤسسة خالل الخمس

 .1ألاخيرة مثال

لرصيد أو عدم الدائنين بصحة او  شهادات من طرف املدينينو  هي عبارة عن اعترافات :املصادقات -خامسا

صحته إذ يتم إعدادها من طرف املؤسسات موضوع املراجعة بطلب من املراجع على أن يكون الرد موجه إليه 

 :تأخذ هذه املصادقات ألاشكال التاليةو  مباشرة

في هذه الحالة بحلب من الطرف آلاخر التقرير على صحة أو خطأ الرصيد املوضح في و: مصادقات ايجابية  -1

 املصادقة

 في هذه الحالة يطلب من الطرف آلاخر التقرير على خطأ الرصيد املبين في املصادقةو :سلبية مصادقات -2

 عدم التقرير في حالة صحتهو 

يطلب من الطرف آلاخر التقرير عن و  في هذه الحالة يتم إعداد املصادقة بدون رصيدو :بيضاءمصادقات  -3
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 الرصيد التواجد في دفاتره

 تستعمل هذه الوسيلة في الحصول على أدلة إلثبات صحة املعلومات املتحصل عليها :اتالاستفسار  -سادسا

من اجل تحقيق ذلك يمكن أن يكون و  الالتزام باملخططو التأكد من مدى العمل على تحقيق ألاهدافو 

 نماطألا . الاستفسار شفويا أو تحريريا كحاالت تقييم الرقابة الداخلية للمؤسسة أو كحاالت الاستفسار عن

 الوسائل املتوفرة خالل السنة موضوع املراجعةو  الطرق املحاسبية املتبناة أو عن ألاساليبو 

تستعمل هذه الوسيلة في الحصول على أدلة تثبت صحة ما تم تسجيله محاسبيا من  :املقاربات -سابعا

ك في املؤسسة بما تم فعال عمليات إذ يقوم املراجع مثال بمطابقة التسجيالت املحاسبية املتعلقة بيومية البن

على مستوى البنك من خالل الكشوف املرسلة من قبله إن فعالية هذه الوسيلة تكمن في التأكد من صحة 

تضفي و  (داخلية أو خارجية )املعلومات املحاسبية باستعمال كافة املعطيات املتاحة من قبل ألاطراف ألاخرى 

 .قبوال واسعا لدى قواد القوائم املالية باملؤسسةو  ية اكبر هذه الوسيلة على املعلومات املحاسبية مصداق

البنود ذات ألاهمية أو التي يشك في وجود و  يعطي املراجع الكثير من وقته في مراجعة الحاالت:1املقارنات -ثامنا

، حدى الطرق التي يستخدمها املراجع في تحديد هذه الحاالت أو البنود هي املقارنةإ، و تالعب بهاو  أخطاء

العالقة غير املنتظمة بين نسب معينة قد تشير إلى و  فاالنحرافات غير العادية في بند معين من سنة ألخرى 

 ة إجراءات تحقيقهفي هذه الحالة يجب على املراجع زيادو وجود خلل بالنظام املحاسبي أو التالعب أو التزوير 

اختباراته كما أن املراجع قد يقوم بعقد املقارنات لنسب ومعدالت السنة الحالية بتلك الخاصة بسنوات و 

 .مضت إعادة من ثالث إلى خمس سنوات

 يعتمد املراجعون طيلة عملية املراجعة على املالحظة كوسيلة مهمة لتجميع ألادلة :املالحظات -تاسعا

خالل عملية املالحظة هذه يقوم املراجع و  فروعهاو  تتبع سير العمل في إدارة الشركةو  حةذلك بمال و  البراهينو 

تسجيل أي تحفظات على التطبيق و  يسير طبقا للخطة املرسومة -املاليو  املحاسبي–بالتأكد من أن العمل 

 املختلفة للشركةلادارات و يحق للمراجع أن يطلب زيارة لألقسامو  العملي إذا كانت هناك بعض الانحرافات

 خاصة في عمليةو 

يحس مواطن الضعف و  بذلك يستطيع عن كثب أن يالحظ سير العمليات املختلفةو  مراجعة له مع الشركة

 .الاختبارو التي تحتاج منه إلى املزيد من التحققو  إن وجدت
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 أوراق العمل في التدقيق :الثانياملطلب 

اني على ضرورة تخطيط العمل بطريقة مناسبة على أعمال ينص املعيار ألاول من معايير العمل امليد

 تطبيقا لهاذ املعيار يقوم املراجع بتنظيم عملية املراجعة وتخطيطهاو  بطريقة فعالة -إن وجدوا –املساعدين 

من بين الخطوات التنظيمية هو الاحتفاظ بأوراق عمل املراجعة ألنها تريد من كفاءته في أداء مهامه امللقاة و 

اتقه حيث أنها ضرورية لتنفيذ عملية املراجعة وإعداد تقريره املتضمن رأيه الفني املحايد عن القوائم على ع

 :لذلك سنحاول أن نتناولها في الفروع التاليةو  املالية

 

 :أغراضهاو  تعريف أوراق العمل :الفرع ألاول 

القرائن التي يتم تجميعها و  تشمل كل ألادلة" قد تم تعريف أوراق العمل بأنها :1تعريف أوراق العمل -أوال

 النتائج التي توصل إليها،و  لاجراءات التي اتبعتو الطرق و  بواسطة املراجع إلظهار ما قد تم به من عمل

 الفحص الذي قام به القرائن ملدىو  ع ألاسس التي يستند إليها في إعداد التقرير بواسطتها يكون لدى املراجو 

 "الدليل على إتباع العناية املهنية أثناء عملية الفحص و 

ملموسة يتم تجميعها بواسطة مراقب و  أدلة مكتوبة"و كذلك فان أوراق العمل يمكن تعريفها بأنها 

من ثم فهي تشمل على كل ما قام بإعداده ، و إعداد التقريرو  الحسابات خالل القيام بإجراءات املراجعة

 "النتائج التي توصل إليها و  الطرق التي اتبعهاو  ما تم الحصول عليهو  مراقب الحسابات

من التعريف السابق يتضح أن أوراق العمل تشمل على الجداول املحاسبية  :العملإغراض أوراق  -ثانيا

 :وأية أوراق مساعدة بهدف خدمة ألاغراض آلاتية (الخ..حليالتت، ميزان املراجعة، قيود اليومية)

إلى  كذلك ألاساس للوصول و  فأوراق العمل تتضمن الدليل على العمل الذي يؤدي :دليل العمل املنتهي -1

 بيان ما إذا كانت املعايير املتعارف عليها في املراجعة قد تم مراعاتهاو  النتائج

 تقييم نظام الرقابة الداخليةو  بنتائج الاختبار تمدنا بدليل على القيام بدراسةالعمل ألاخرى الخاصة  أوراق -2

 هذا بتنفيذ معايير ألاداء املنهي املتعارف عليهاو  بواسطة مراقب الحسابات

 حيث أنها تمدنا بسجل مستمر على العمل الذي تم تأديته حتى ذلك التاريخ :تنفيذ إجراءات املراجعة -3

بمعايير  تبطةذلك يعني ضرورة مراجعة أوراق العمل بواسطة جهات مسؤولة ومر و : الاختبار إعادة النظر في -4

 مناسبةو  ألاداء املنهي لتحديد ما إذا كانت هذه ألاوراق قد تم إعدادها بطريقة سليمة

العميل  حيث أن أوراق العمل تحتوي على تفاصيل عن سجالت ودفاتر :الحساباتإعداد تقرير مراقب  -5

 التوصيات التي أمكن استخراجها من هذه ألاوراقو  ملموس عن العمل الذي أنجز  كدليل
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 إعداد لاقرارات الضريبية أو أية إقرارات أخرى تطلبها الدولة أو الجهات ألاخرى  -6

فمن املألوف أن يبدأ مراقب الحسابات قبل البدء في املراجعة  :القادمةاملراجعة في السنوات  دليل -7

إن كان مراقب الحسابات يتولى مراجعة الحسابات إلحدى املنشآت ، و راسة العمل للسنة املاضيةامليدانية بد

 ألول مرة فان هذه ألاوراق ستقدم له لاجابات على العديد من الاستفسارات

الحسابات  في حالة ما إذا طلب من مراقب، حيث أن أوراق العمل تحوي بيانات مفيدة :إدارية خدمات -3

 لخدمات لاداريةأداء بعض ا

النقط املتعلقة و  من ثم تظهر أهمية تبين أوراق العمل بوضوح لاجراءات املتبعة :الدفاع عن أية خالف -2

 بأية خالف مع العميل أو موظفيه

 

 ملفات املراجعةو  معايير إعداد أوراق العمل :الثانيالفرع 

هنية وضع بعض املعايير لتوحيد طريقة إعداد لقد حاولت بعض الهيئات امل :معايير إعداد أوراق العمل -أوال

نجد أن املعايير الشائعة إلعداد أوراق و  التأكد من أن إجراءات املراجعة داخل املنشأة قد طبقتو  العمل

 1العمل هي

 مراقب الحساباتبها ن لكل عنصر يظهر في أوراق العمل هدفه مرتبط باملهام التي يقوم يجب أن يكو   -1

إنما كذلك لآلخرين الذين لهم و  كذلك يجب أن يكون هذا الهدف واضحا ليس ملراقب الحسابات فقطو 

 فرصة لاطالع على هذه ألاوراق في حالة غياب مراقب الحسابات

 فهام أو أية نقاط أو مالحظات غير كاملة في أوراق العملعدم ترك أي أسئلة أو عالمات است -2

ثم التأثير في هذا ، سجل لتحديد ألاعمال التي كانت يجب القيام بها لوال التسلسل املوضوعي للتنفيذ وجود -3

 السجل أمام جميع ألاعمال التي تم الانتهاء منها

يعدها مراقب الحسابات ، إعادة للمفرداتيجب أن تظهر في أوراق العمل أية تعديالت أو تسويات أو   -4

 بحيث تصبح هذه ألاوراق ممثلة ألرصدة ميزان املراجعة املعدل

لكن ال يعتمد عليها و  إمكانية الاعتماد على مساعدة موظفي العميل في إعداد بعض أنواع أوراق العمل -5

 مراقب الحسابات إال بعد اختبارها للتأكد من سالمتها

يجب أن يخصص مكان معين في و  ألارقام أو أية معلومات أخرى تتضمنها أوراق العمل يجب بيان مصادر  -6

 ورقة العمل لبيان هذا املصدر

 ذلك في صيغة واضحة وسهلةو  يجب أن تتضمن كل ورقة من أوراق العمل سردا ملا يجب أن يتم عمله -7

 ما يجب عملةو  تغطيها املراجعةالفترة التي و  يجب أن يكون ألوراق العمل عنوان يتضمن اسم العميل -3
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 تاريخ إعداده أيهاو  أخيرا مكانا لتوقيع الشخص الذي اعد ورقة العملو 

ة تسهل تصنيفها بطريقو  يقوم املراجع بحفظ أوراق عمله لكل عملية مراجعة :1ملفات املراجعة -ثانيا

 :ذلك في ملفين رئيسيين هماو  الرجوع إليها عند الحاجة

املستندات التي تتميز بصفة استمرارية وال تتغير من فترة و  يحوي هذا امللف على البيانات :الدائمامللف  -1

 :ألخرى تغيرا كبيرا مثال ذلك

 وجودهاعناوين الفروع في حالة و  كذاك أسماءو  نوع نشاطهاو  عنوانهاو  اسم الشركة -أ

 أرقام هواتفهو  اسم املسؤول املالي بالشركة  -ب

 قانونها النظامي مع بيان الشكل القانوني للشركةو  صورة من عقد تأسيس الشركة  -ج

 صورة من الهيكل التنظيمي للشركة  -د

 صورة من دليل الحسابات -ه

 مسؤوليات كل وظيفةو  بيان اختصاصاتو  صورة من توصيف الوظائف بالشركة  -و

 صورة من قوائم الاستبيان الخاصة بتقييم نظام الرقابة الداخلية في السندات السابقة -ن

 من النظام املحاسبي صورة -ي

 صورة من التوقيعات املعتمدة في الشركة  -ع

 صورة من برامج املراجعة في السنوات السابقة  -غ

 ملراجع بتلك املراجعاتمن تقارير املراجعة في السنوات السابقة في حالة قيام ا صورة -ر

 يستطيع املراجع إضافة أي بيانات أو مستندات أخرى يرى ضرورة الاحتفاظ بها في هذا امللفو  هذا

الذي يحتوي على أوراق عمل و  باإلضافة إلى امللف الدائم يحتفظ املراجع بملف جاري  :الجاري  امللف -2

 :ملستندات التي تتغير من سنة ألخرى مثال ذلكاو  هي تلك البياناتو  املراجعة املتعلقة بالفترة الحالية

 الحالية -التكليف–من رسالة الارتباط  صورة -أ 

 صورة من قائمة الاستبيان لتقييم نظام الرقابة الداخلية للفترة الحالية  -ب

 التي تخص عملية املراجعةو  من املراسالت املختلفة صورة -ج

 مجلس لادارةو  مية للشركةصورة من بعض محاضر جلسات الجمعية العمو   -د

 الخاضعة للمراجعةو  صورة من القوائم املالية -ه

 صورة من ميزان املراجعة مصحوبا بقائمة التسوية  -و

 صورة القوائم املالية الافتتاحية  -ي

 القيود العكسيةو  لاقفال قيود– الجرديةقيود التسويات   -ز
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 :اجع بخصوصمن املذكرات التفسيرية التي أعدها املر  صورة -س

 ألارصدة التي وردت باملصادقاتو بين بعض ألارصدة الدفترية الاختالفات   - 

 1الناقصة أو املشتبه في صحتها املستندات   -

 الاختبارو التي تحتاج إلى املزيد من الفحص املوضوعات   -

 التي يرى املراجع رفعها إلدارة الشركة التوصيات   -

 التي يرى املراجع مناقشتها مع لادارةو  املعلقة املوضوعات   -

 في بعض ألاصول الثابتة بالبيع أو الاستغناء أو الاستبدال التصوف   -

 الخاص بالفترة الحاليةو  صورة من تقرير ملراجعة

 أي مستندات أو بيانات أخرى يرى ضرورة إضافتها و يمكن للمراجع أن يضيف للملف الجاري 
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 :خالصة

من خالل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل يتضح لنا جليا مدى أهمية تقديم نظام الرقابة الداخلية في عملية 

طاق هي املحددة لطبيعة توقيت، نو  املراجعة فهي بمثابة القاعدة ألاساسية التي يعتمد عليها املراجع

القرائن حيث كلما كان نظام الرقابة الداخلية يتصف بالفعالية و  كمية ألادلةو  حجم العيناتو  الاختبارات

مالئمتها من قوة نظام و  لها صلة وثيقة مع أدلة لاثبات إذ تستمد دليل صحتهاو  تكون حجم العينة صغير 

املالئمة لتدعيم رأيه و  ائن تتميز بالكفايةقر و  يجب على املراجع الاعتماد على مجموعة أدلةو  الرقابة الداخلية

 .الاختالسات إن وجدتو  اكتشاف التالعباتو  يتمكن من تصحيح ألاخطاء املرتكبة، و الفني

الفشل في هذا و  فعالية، القوةو  إن نظام الرقابة الداخلية يمكن تسليط الضوء على مواطن الضعف   

يساعد على السير الجيد للوظائف ومختلف الفروع هو و  النظام الذي ينعكس بدورة على أداء املؤسسة

 ألامثل لسياسات لادارة املرسومة وصوال إلى ألاهداف املرجوةو ويضمن التطبيق الجيد

 عدة إجراءات بإتباعذلك و  و انطالقا من تقييم نظام الرقابة الداخلية يقوم املراجع بمهمة مراجعة الحسابات

هذا ما سنعرضه و  ذلك ما يمليه نظام الرقابة الداخليةو  جم العيناتاختبار حو  التي تختلف من بند آلخر و 

 .بش يء من التفصيل في الفصل املوالي 
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هي الركيزة ألاساسية التي تجعل من القوائم املالية تتميز باملصداقية و  إن تدقيق الحسابات و مراجعتها

املوضوعية وهذا في ظل املعايير املتعارف عليها و حتى يصل املراجع إلى هذه النتيجة يتبع مجموعة من 

إلاجراءات الخاصة، و ذلك من أجل تحقيق أهداف مسطرة مسبقا، ومن أجل الحفاظ عليها من أي سوء 

ل أو اختالس  أو تالعبات يمكن أن تطرأ عليها و ذلك بغية الوصول إلى نتيجة هامة تفيد ألاطراف استغال

املعنية و كذلك إعالن نتائج التحقق من أصول املؤسسة و خصومها و نفقاتها وإيراداتها حتى تتمكن من  

 .إتخاذ القرارات و ترشيدها

 واملتمثلة لها، الرئيسية إلاشكالية علي إلاجابة إلي روحةألاط هذه فصول  واستعراض تناول  خالل من سعينا ولقد

 عملية ظهور  أن حيثما هي أهمية التدقيق املحاسبي؟ و مدى تأثيره كإطار متكامل على ترشيد القرارات ؟، في

 وتشعب املؤسسات وتوسع الاقتصادي للتطور  نتيجة كان اليوم عليه هي ما إلي وصلت حتى وتطورها التدقيق

 الفروض إلي التطرق  تم كما إلادارة، عن امللكية انفصال إلي أدي مما وتفرعاتها تعقدها درجة وزيادة وظائفها

 للتدقيق العامة املعايير وكذلك الحسابات، تدقيق لعملية التنفيذية إلاجراءات تتحدد خاللها من التي واملبادئ

 تدقيق عملية تنفيذ ومنهجية والصالحيات واملسؤوليات املنهي السلوك وآداب وقواعد التدقيق مهنة تحكم والتي

 الرقابة نظام وتقييم التدقيق لعملية السليم التخطيط في تتمثل رئيسية أركان ثالثة علي تقوم والتي الحسابات

 وموريتانيا الجزائر في الحسابات تدقيق ملهنة التنظيمي إلاطار إلي باإلضافة إلاثبات، أدلة وجمع الداخلية

 . الجزائرية املؤسسات في الحسابات تدقيق لعملية العملية املمارسة واقع علي الوقوف ومحاولة

 : وإجابتا على فرضياتنا مذكور سبقا يجب علينا 

 التدقيق لعملية كامل تنظيم أجل من للمهنة املنظمة والتشريعات القوانين تفعيل. 

 من املدققين الكافي بالعدد تزويدها خالل من فيها الداخلي التدقيق بإدارة املؤسسات اهتمام ضرورة 

 ليقوموا بالدور  مستمر بشكل مهاراتهم وتطوير تدريب علي والعمل وعمليا علميا املؤهلين الداخليين

 .بهم املناط

 بها والتمسك مراعاتها علي املستمر وحثهم املنهي السلوك وآداب بقواعد املدققين توعية. 

 العقوبات الرادعة تطبيق في التشدد مع الحسابات مدققي وحقوق  بواجبات الخاصة التشريعات تفعيل 

 .املؤسسات من أو املدققين قبل من سواء يخالفها من علي

 كال البلدين في التدقيق احتياجات في للتغيرات مواكبتها من للتأكد ومراجعتها للتدقيق معايير وضع. 
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