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 صاحبها. رأيحال عن  بأييعرب مضمون املذكرة 



 اإلهداء

 

 

 

 

 بعد بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 و الصالة على رسوله الكرمي سيد األولني و اآلخرين

 إىل ما أنا فيه ألصل يسرين أن اهدي هذا اجلهد املتواضع  أوال إىل من كانت عينا ساهرة على راحيت و عونا يل

 بواسع رمحته و أن يسكنها فسيح جنانه. ناء الليل و أطراف النهار أن يتغمدهاآإىل أمي اليت ادعوا اهلل تعاىل 

 إىل الذي تقاسم معي مشاق احلياة ،أيب الذي ادعوا له بالعمر املديد.

 و ال أنسى أيضا زوجة أيب اليت سهرت على خدميت.

 إىل كل عائليت القريب و البعيد و إىل كلى ما أعانين و لو بالكلمة الطيبة

 و وجهين إىل طريق النجاحكل من درسين   إىلكما اهدي هذا 

 و كل من كان يل شرف التعارف هبم......... كل جار و صديق  و إىل
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 الخاتمة العامة
 

 و املال سوق يعرفه الذي االقتصادي لتطور كنتيجة احلايل الوقت يف انتشارا و انتعاشا املراجعة مهنة عرفت

 أو ، اخل... مسامهني ، مسريين ، مالك من داخلية أطراف من سواء متزايدا طلبا تشهد حيث اليوم األعمال

 الفين الرأي  على احلصول اجل من ذلك و اخل،... الضرائب إدارة عمالء، ، موردون ، بنوك من خارجية أطراف

 لنتيجة تشخيصها و املايل للمركز تصويرها مدى و املالية القوائم عدالة عن احلسابات مراجع يصدره الذي احملايد

 .الدورة

 الغري مادية )املعنوية( للتثبيتات املادية )العينية( و احملاسيب التدقيق ملوضوع اهب قمنا اليت النظرية الدراسة خالل من

للحرص على سالمة هذين  املساعدة و العاكسة املرآة احملاسيب التدقيق من جعل الذي اإلطار بتوضيح قمنا

 من عليها املصادق املالية القوائم حول شاملة و خمتصرة معرفة خالل من ذلك و منها املهمة خاصة و العنصرين

 املؤسسة أن الحظنا مؤسسة توزيع مواد البناء مستوى على اهب قمنا اليت يةالتطبيق للدراسة بالنسبة أما حمايد طرف

االجراءات اليت هتتم بعملية التدقيق اخلاصة بالتثبيتات املذكورة و ذلك بغية اظهار االهداف  من مبجموعة تميزت

سة اصوهلا و تقدم اليت يود املراجع الوصول اليها للحرص على سالمة تسجيل هذه العناصر مبصداقية حتفظ للمؤس

 املعلومات الصحيحة و الصادقة للجهات اليت هتتم هبا. 
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 االستنتاجات:

 : اآليت النحو على كانت و البحث نتائج إىل توصلنا

 خاصة كانت سواء مؤسسة أي يف منها البد حتمية ضرورة احلسابات مراجعة و احملاسيب التدقيق إن -

 يتصف كونه للمؤسسة احملاسبية و املالية احلسابات حول املراجع يعده الذي التقرير خالل من هذا و عامة أو

 .احلياد و املصداقية ، باالستقاللية

 خالل من ذلك و للمؤسسة بضمان سالمة هذه العناصر  تسمحالتثبيتات العينية و املعنوية   مراجعة إن -

 منها تعاين اليت االختالالت مبعاجلة للمؤسسة حيسم الذي و تقريره يف احلساباتمراجع  اهب يديل اليت التقارير

 هلا. االقتصادية احلالة و املالية الوضعية على باالطالع اخلارجية لألطراف التقرير يتيح كما

 واضحة سياسات رسم ميكن ال مراجعة بدون اهنأل بالزوال عليها حمكوم نفسها تراجع ال اليت املؤسسة -

 ظل يف اهب تصطدم اليت املعوقات مواجهة و االحنرافات اكتشاف كنهامي ال و املسطرة أهدافها اجل من

 .باألخطار مليئة بيئة

 مدى تربز نقاط من عليه ينطوي ما هذا و املالية القوائم مستخدمي ثقة من يعزز املراجع تقرير -

 إىل باإلضافة هلا التعبريية الصورة عدالة مدى و عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ املالية القوائم مطابقة

 .يقدمها اليت التوصيات

 :التوصيات

 ضرورة مراقبة التسجيل احملاسيب للعمليات اليت تقوم هبا املؤسسة -

 استعمال التكنولوجيا احلديثة و االعتماد عليها يف عملية املراجعة-

 دعم آلية اإلفصاح عن العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة-

 الشفافية و املصداقيةتوفري نظام معلومات يتميز ب-
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 تمهيد

 
 

متواصل  يعترب التدقيق احملاسيب و مراجعة احلسابات ميدان واسع شهد تطورا كبريا و بشكل ملحوظ و

أدت به إىل أن حيتل أمهية بالغة يف عمل املؤسسة، وهذا بسبب التطور احلاصل يف االقتصاد العاملي و 

على سالمة املمتلكات ،بغية زيادة الذي ادى اىل زيادة الثروة ،مما الزم اصحاهبا اىل اتباع طرق للحفاظ 

املردودية و مضاعفة االرباح ، لذلك حاولنا أن نسلط الضوء على بعض العموميات املتعارف عليها و 

ذلك من أجل حتديد اإلطار العام للموضوع كله و تناول جوانبه املختلفة يف ثالث مباحث انطالقا من 

لى التطور التارخيي كضرورة و خطوة البد من املرور هبا ماهية املواجهة يف املبحث األول اليت تشتمل ع

معايري التدقيق على اضافة اىل مفهوم هذه العملية  و ابراز امهيتها.مث املبحث الثاين الذي يتناول 

 أنواع التدقيق .وسائل و وصوال إىل املبحث الثالث الذي يتضمن  اختالف انواعها،
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 قيقالمبحث األول: ماهية التد

بغية وضع اللبنة األساسية للموضوع كان البد من استعراض التطور التارخيي للتدقيق و بعض التعاريف 
املختلفة للمفكرين و الباحثني الواردة ضمن مفهومه و كذا طرقه باإلضافة إىل تبيان األهداف اليت يرمي 

 إىل حتقيقها.

 
 1المطلب األول : مراحل تطور التدقيق

 

شتقة من اللغة الالتينية تعي الشخص الذي يقول بصوت عال،و قد نشأت هذه املهنة التدقيق كلمة م
من القدم،اذ ان الفراعنة يف مصر و االمرباطوريات القدمية يف بابل و روما و اليونان كانت تتحق من 

 صحة احلسابات عن طريق االستماع اىل املدقق يف الساحات العامة حول اإليرادات و املصروفات. كما
و ان اخلليفة عمر بن اخلطاب)رضي اهلل عنه( قد جعل مواسم احلج فرصة لعرض حسابات الوالة و 

،و كان غرضه الرئيسي اكتشاف الغش و %100تدقيقها،علما ان التدقيق كان يشمل املراجعة الكاملة 
م نزاهة  اخلطأ و حماسبة املسؤولني عنها،و قد خلصت أهداف التدقيق يف ذلك الوقت )هو ألجل التأكد

 2األشخاص املسؤولني عن األمور املالية(.

عند ظهور الثورة الصناعية يف بريطانيا و تطور الصناعة و التجارة و الزيادة يف أنشطة املؤسسات و زيادة 
الفجوة بني املالكني و اإلدارة احملرتفة و تطور النظام الضرييب ،فان اهلدف الرئيسي للتدقيق مل يتغري و هو 

هو االعرتاف  1850لغش و اخلطاء،و لكن التغيري املهم الذي طرأ خالل هذه الفرتة و لغاية اكتشاف ا
و الرغبة بوجود نظام حماسيب الجل التأكد من دقة القوائم )البيانات( احملاسبية الجل منع و اكتشاف 

من قبل شخص الغش و اخلطا،و التغيري اآلخر كان االعرتاف بوجود احلاجة لتدقيق القوائم احملاسبية 
،االمر الذي أدى  1862مستقل و حمايد،و قد نص صراحة على ذلك قانون الشركات اإلجنليزي لسنة 

اىل تطوير مهنة التدقيق ،و ضرورة وجود اشخاص مؤهلني و مدربني للقيام هبذه املهمة،يف هذه الفرتة مل 
ك الوقت بان الرقابة تتم بواسطة يتم االعرتاف بأمهية الرقابة الداخلية  بسبب االعتقاد السائد يف ذل

القيد املزدوج )الثنائي( باإلضافة اىل ان التدقيق كان تدقيقا تفصيليا و جلميع العمليات ،و لكن بتقدم 
 الزمن 

 و زيادة حجم العمليات و تطور األنظمة احملاسبية بدا االعرتاف و القبول بالتدقيق بواسطة العينات

 

                                                           
 .19-17،ص 2004هادي التميمي،مدخل اىل التدقيق،دار وائل للنشر،الطبعة الثانية،األردن ، 1

محيداتو صاحل،دور املراجعة يف تدنئة املخاطر اجلبائية،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة ماجستري يف العلوم التجارية،جامعة  2
 22،ص 2012،ورقلة،قاصدي مرباح
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اذ بني القاضي اثناء حكمه يف هذه  1895عام يف بريطانيا لسنة و خصوصا بعد قضية البنك ال 
 القضية و بالتايل:

)يف حالة عدم وجود شك يف العمليات، فان االستفسارات القليلة تصبح معقولة و مقبولة ،و هلذا فان 
 رجال االعمال عندما خيتارون بعض احلاالت فلهم احلق من القول ان احلاالت األخرى صحيحة.

اعرتف كتاب احملاسبة و التدقيق بضرورة أمهية الرقابة الداخلية  1933و لغاية  1900 الفرتة من يف     
و فائدهتا للمؤسسات،و كذلك زيادة االعرتاف بأمهية التدقيق اخلارجي و ان اول من اعرتف هبذه األمهية 

عن التدقيق  ( و الذي بني ان نظام الرقابة الداخلية الفعالة يعوضDickseeاألستاذ دكسي )
 التفصيلي وبني ان األهداف الرئيسية للتدقيق هي :

 اكتشاف الغش و اخلطا.-1

 اكتشاف و منع األخطاء الفنية-2

 اكتشاف األخطاء يف املبادئ احملاسبية-3

 و خالل نفس الفرتة املذكورة أعاله مت تغيري اولويات األهداف املذكورة أعاله و أصبحت كما يلي:

 املايل و رحبية املؤسسةلتحديد املركز -1

 اكتشاف الغش و اخلطأ-2

كما ان كتاب احملاسبة و التدقيق يف تلك الفرتة اعرتفوا بأمهية الرقابة الداخلية للمدقق اخلارجي،و ان 
 التفاصيل اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي و العينات اليت يعتمدها تتوقف على جودة نظام الرقابة الداخلية

فقد شهدت  1933ق ان يقوم بدراسة و تقييم الرقابة الداخلية أوال اما الفرتة بعد سنة و هلذا على املدق
يف الواليات املتحدة االمريكية و املسمات  1939شبه امجاع ،و خاصة بعد احلالة القضائية يف سنة 

Mckesson and Robbis  من ان الغرض من التدقيق هو ليس اكتشاف الغش و اخلطا و ان
احلاالت هي من مسؤولية اإلدارة و ان غرض التدقيق الرئيسي هو تقرير املدقق املستقل و اكتشاف هذه 

 احملايد فيما اذا كانت البيانات احملاسبية تبني عدالة  املركز املايل.

و قد مت التأكيد على هذا املبدا من قبل اجلمعيات املهنية العاملية ،مثل )اجلارترد الربيطانية و 
كية( اذ جاء يف ادبيات و منشورات هذه اجلمعيات من ان الغرض الرئيسي لفحص االمري AICPAالـ
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البيانات احملاسبية من قبل حماسب قانوين مستقل و حمايد هو الجل إعطاء الراي حول عدالة البيانات 
 املالية.

و من حيث تطور األهداف ميكن القول بان املراجعة قد مرت يف ذلك مبراحل ثالث وراء كل منها 
 أساس و لكل منها نتائجها كما يلي :

 املرحلة األوىل : مرحلة اكتشاف األخطاء

يف بادئ املمارسة كان ينظر إىل املراجعة على أهنا وسيلة اهلدف منها اكتشاف األخطاء و الغش و 
التزوير املوجود بالدفاتر ، و أن مهمة مراقب احلسابات قاصرة فقط على تعقب تلك األخطاء و 

مبعىن أن النظرة وقتها ألهداف الرقابة كانت حتددها يف التحقق من الدقة احلسابية للدفاتر و  اكتشافها ،
 السجالت وقد ساعد على وجود هذا اهلدف ما يلي :

 صغر حجم املنشآت و ضآلة عدد العمليات املالية 1-

على أن مهمته هي  النظر إىل مراقب احلسابات 3-سيادة نظرية امللكية املشرتكة يف الفكر احملاسيب 2-
 تعقب و تصيد األخطاء يف اإلجراءات احملاسبية و كان من نتيجة ذلك على املراجعة ما يلي :

 إتباع طريقة املراجعة التفصيلية ) الشاملة( 1-

 الرتكيز على حتقيق و مراجعة عناصر املركز املايل 2-

 صاحب املنشأةمسؤولية مراقب احلسابات كانت مسؤولية مدينة جتاه عمله و هو  3-

 كانت املرجعة املستندية هي صلب عمل املراقب  4-

 املرحلة الثانية : مرحلة إبداء الرأي يف داللة القوائم املالية 

كان للقضاء االجنليزي الفضل يف إظهار التحول إىل هذه املرحلة عندما قرر يف بعض أحكامه الصادرة 
األخطاء و الغش املوجود بالدفاتر و أنه ليس  ، أن اهلدف الرئيسي للمراجعة ليس اكتشاف1897عام

مفروضا أن يكون جاسوسا أو بوليسا سريا ، أن يقوم بعمله و هو يشك يف كل ما يقدم إليه ، أو من 
يعاونوه و يقدمون له البيانات و املعلومات اليت يطلبها و من هنا بدأ املراقب يفصح عن رأيه الفين احملايد 

 ات اليت تتضمنها القوائم املالية و قد ساعد على ظهور هذه املرحلة ما يلي :يف تقريره عن صحة البيان

 أحكام القضاء خصوصا القضاء اإلجنليزي 1-

 كرب حجم املنشأة و تعدد عملياهتا  2-

 ظهور النظرية الشخصية املعنوية يف القطر احملاسيب-3

 و كان من نتيجة ذلك على املراجعة ما يلي :

 قبة الداخلية كوسيلة للرقابة الداخليةظهور أمهية املرا 1-

 صعوبة إجراء مراجعة تفصيلية و االعتماد على أسلوب املراجعة االختيارية 2-
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 أصبح املراقب مسؤوال ليس فقط أمام عميله و لكن أمام الغري أيضا 3-

 االهتمام بفحص حركة األموال جبانب فحص مراكز األموال و ظهور أمهية قوائم الدخل جبانب 4-
 قائمة املركز املايل

 املرحلة الثالثة : مرحلة تعدد أهداف املراجعة ) املسؤولية االجتماعية للمراجعة(

مع ازدياد احلاجة إىل معلومات أكثر مشال و ذات منفعة نسبية اكرب من املراجعة و تقاريرها ، كان ال 
 ة االجتماعية املعلقة عليهامناص من أن يتسع نطاق املراجعة و من مثة أهدافها مبا حيقق املسؤولي

 
 المطلب الثاني : مفهوم التدقيق و طرقه

 
بعد استعراض التطور التارخيي للتدقيق سنتناول يف هذا املطلب تعريف التدقيق ،طرقه و حتدياته يف ثالث 

 فروع متتالية .

 الفرع األول : تعاريف خمتلفة للتدقيق

 يف املختلفة لبعض املفكرين و هيئات خمتلفةسنستعرض يف هذا الفرع مفهوم التدقيق و التعار 

التعريف األول: التدقيق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و املستندات و احلسابات  -أوال 
و الدفاتر اخلاصة باملشروع فحصا اقتصاديا منظما ، يقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة 

ذلك املشروع يف هناية فرتة زمنية معلومة و مدى تصويرها لنتائج أعماله القوائم املالية عن الوضع املايل ل
  1.من ربح و خسارة عن تلك الفرتة

التعريف الثاين :التدقيق علم يتمثل يف جمموعة من املبادئ و املعايري و القواعد و األساليب اليت  –ثانيا 
اخلية ، و البيانات املثبتة يف الدفاتر و ميكن بواسطتها القيام بفحص انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الد

السجالت و القوائم املالية للمشروع هبدف إبداء رأي فين حمايد يف تعبري القوائم املالية اخلتامية عن نتيجة 
 2أعمال املشروع من ربح أو خسارة 

ة للحصول على التعريف الثالث : تعريف اجلمعية احملاسبية األمريكية " التدقيق هو عملية منظم –ثالثا 
القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من 

 .درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعية مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية

 من التعاريف السابقة ميكن استخالص التعريف التايل :

حص االنتقادي املنظم بواسطة املبادئ و املعايري و القواعد و األساليب بغية احلصول التدقيق هو الف
على أدلة و قرائن اإلثبات لفحص أنظمة الرقابة الداخلية ، البيانات ، احلسابات املثبتة يف الدفاتر و 
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ؤسسة يف هناية السجالت هبدف إبداء رأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل للم
فرتة زمنية معينة و مدى تصويرها لنتائج أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة عن تلك الفرتة مث توصيل 

 تلك النتائج إىل األطراف املعنية و بالتايل يشمل التدقيق ثالث عناصر :

الفحص : فحص املستندات ، السجالت و الدفاتر اخلاصة باملؤسسة للتأكد من صحة و سالمة -
 عمليات اليت مت تسجيلها ، حتليلها ، تبويبها أي فحص القياس احملاسيب ) الكمي ، النقدي(ال

التحقيق : هو إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبري سليم لنتيجة أعمال املؤسسة -
 عن فرتة زمنية معينة.

من إبداء رأيه و ذلك من خالل إثبات إن الفحص و التحقيق وظيفتان مرتابطتان إذ متكنان املدقق 
 صورة عادلة لنتيجة املؤسسة و مركزها املايل.

التقرير : و هو ختام عملية التدقيق إذ هو بلورة حقيقية لنتائج عملية الفحص و التحقيق يف شكل -
 التقرير يقدم إىل األطراف املعنية سواء كانت داخل املؤسسة أو خارجها.

 1دقيقالفرع الثاين : طرق الت

 تتضمن عملية التدقيق استعمال الطرق التالية على سبيل املثال ال احلصر :

املالحظة : و تطبق يف احلكم على صالحية الطرق احملاسبية املستعملة مبشروع العميل و مدى   -أوال
 تلفة.كفاءة نظام الرقابة الداخلية عالوة على استخدامها عند القيام بعمليات اجلرد ألصول املشروع املخ

التفتيش : و تطبق يف تدقيق االستثمارات املالية و األصول الشبيهة لتقرير وجودها الفعلي كما  -ثانيا
تستخدم للحصول على بيانات داعمة لتكاليف األصول و اإليرادات و املصاريف العادية و ما يشابه 

 ذلك من بنود.

سابات و مبالغ العمليات التجارية مع أطراف التثبيت ) التعزيز( : و تطبق للتأكد من أرصدة احل -ثالثا
خارج املشروع و أرصدة األصول املوجودة يف عهدة أشخاص خارجة كاإلرساليات و بضائع األمانة و 

 غريها.

املقارنة :و تطبق على أرصدة احلسابات و البيانات املالية اجلارية مقارنتها مع بيانات شبيهة أو  -رابعا
 ة أو الحقة لبيان األسباب الكامنة وراء أي تغريات هامة.معادلة خاصة بفرتات سابق

التحليل : و تطبق على احلسابات و البيانات اجلارية لتقرير مدى االعتماد عليها و صالحية  -خامسا
 نشرها كمعلومات عن املشروع املعين.

خر املدة و االحتساب : و تطبق على البيانات الرقمية املقدمة من عميل كاحتساب بضاعة آ -سادسا
 أرصدة العمالء و املدفوعات مقدما و املستحقات و غريها.

                                                           
1 Henri Bouquir, Charles Dècour, l’audite operationnel,economica, paris 1996.p 08 
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االستفسار : و تطبق على بيانات املشروع املعين و األمور و القضايا اليت ميكن اإلفصاح عنها  -سابعا
ر يف القوائم املالية املنثورة مثل االلتزامات العرضية و اخلطط املستقبلية و التوقعات املنظورة ذات األث
املتحمل على املركز املايل للمشروع و من اجلدير بالذكر انه يتم استخدام هذه الطرق على أساس 

اختياري يقرر مداه على ضوء كفاية الطرق احملاسبية باملشروع ، و مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية هذا  
ستغرق نصيبا من اجلهد و كما أن تطبيق الطرق املذكورة آنفا متثل جزء ضروري من عملية التدقيق و ي

الوقت الالزمني للقيام بعملية التدقيق و قد مت يف السنوات األخرية ايالء املوضوع استعمال العينات 
اإلحصائية يف اختيار و فحص الدفاتر و السجالت اهتماما كبريا ، و أثبتت التجربة امليدانية جناعة 

ز املايل اليت تستلزم فتح حسابات كثرية يف العادة  استخدام الطرق اإلحصائية هذه يف تدقيق بنود املرك
كالذمم و األرصدة الدائنة و ميكن للطرق اإلحصائية هذه أن تزيد يف األمهية مستقبال إذا ما استعملت 

 سريا مع احلكم الشخصي و الرأي الذايت للمدقق.

 المطلب الثالث : أهمية التدقيق و أهدافه

 التدقيقأمهية  :الفرع األول

أمهية املراجعة إىل كوهنا وسيلة ال غاية وهتدف هذه الوسيلة إىل خدمة عدة طوائف تستخدم القوائم  تعود
املالية املدققة وتعتمدها يف اختاذ قراراهتا ورسم سياساهتا ومن أمثلة ذلك طائفة املديرين واملستثمرين 

كومية املختلفة ونقابات العمال احلاليني واملستقبليني والبنوك ورجال األعمال و االقتصاد واهليئات احل
 وغريها.

إن إدارة املشروع تعتمد اعتمادا كليا على البيانات احملاسبية يف وضع اخلطط ومراقبة األداء وتقييمه  -   
 ومن هنا حنرص أن تكون تلك البيانات مدققة من قبل هيئة فنية حمايدة ،كذلك جند طائفة املستثمرين 
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ة املدققة عند اختاذ أي قرار يف توجيه املدخرات و االستثمارات حبيث هلم أكرب تعتمد على القوائم املالي
 عائد ممكن مع اعتبار عنصر احلماية املمكنة .

أما البنوك التجارية والصناعية فتعتمد القوائم املالية من قبل هيئة فنية حمايدة عند فحصها للمراكز  -     
هيالت ائتمانية منها كذلك جند رجال االقتصاد يعتمدون املالية للمشروعات كتقدم بطلب قروض وتس

 هذه القوائم يف تقديرها للدخل القومي ويف التخطيط االقتصادي .

أما اهليئات احلكومية وأجهزة الدولة املختلفة فتعتمد القوائم املدققة يف أغراض كثرية منها التخطيط  -   
ير اإلعانات لبعض الصناعات ، كذلك تعتمد عليها والرقابة ،  فرض الضرائب وحتديد األسعار ، وتقد

 نقابات العمال يف مفاوضاهتا مع اإلدارة بشأن األجور واملشاركة يف األرباح وما شابه .

ويف جممل القول أن احملاسبة قد أصبحت علما اجتماعيا خيدم فئات اجملتمع املختلفة حيث تعتمد    
لبيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر أو الظاهرة يف القوائم املالية تلك الفئات يف قراراهتا االقتصادية على ا

الصادرة عن املشروعات املختلفة ،ولكن لن تنسى اخلدمة احلقيقية إال إذا عهدنا إىل هيئة خارجية 
مستقلة أو شخص طبيعي حمايد بفحص تلك البيانات ودرجة االعتماد عليها  ومدى داللة القوائم 

  1دالة تصويرها لوضع املشروع املايل وصحة تبياهنا لنتيجة العمل من ربح أوخسارةاملالية من حيث ع

وقد تتعدى أمهية املراجعة بالنسبة للمؤسسة من احمللية إىل اإلقليمية أو الدولية ، فاملراجعة الدقيقة      
ات فعند تقدمي متنح املؤسسة املشاركة يف احملافل الدولية من خالل املعارض أو املنافسات يف الصفق

 املؤسسة بطاقتها الفنية بشرط صحتها ودقة معلوماهتا وهذا ما توفره املراجعة .

 الفرع الثاين أهداف املراجعة

 :هناك عدة أهداف للمراجعة يف نواحي عدة أمهها   

  الوجود و التحقق 

املثبتة يف القوائم فهدف املراجع األول هو التأكد من أن مجيع األصول واخلصوم ومجيع العناصر        
املالية وامليزانية اخلتامية موجودة وجودا فعليا وذلك مبا تقربه املعلومات احملاسبية مثل املخزون السلعي 

 باملبلغ والكمية وذلك باجلرد العقلي له .

  امللكية واملديونية 

                                                           
 . 15،ص   2004خالد أمني عبد اهلل ،علم تدقيق احلسابات ، وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،  1
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فعلي و ذلك عن يسعى املراجع من خالل هذا البند إىل التحقق من ملكية األصل بعد وجوده ال       
طريق املعلومات املستندية اليت تثبت ذلك ، ونفس الشيء بالنسبة للمستحقات أو الديون فعلى املراجع 

 التحقق فعال من صدقها .

  التقييم و التخصيص 

يعين هذا البند أو اهلدف هو تقييم األحداث احملاسبية وفق للطرق احملاسبية املعمول هبا كطرق        
مارات وإطفاء املصاريف اإلعدادية مث ختصيص العملية يف احلسابات املعنية وذلك من أجل أمالك االستث

تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش وضمان ثبات الطرق احملاسبية من دورة ألخرى مع االلتزام باملبادئ 
 احملاسبية املقبولة قبوال عاما .

 

 

 

 

 العرض واإلفصاح 

هو إبداء رأي فين حمايد عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة وال إن اهلدف األساسي من املراجعة   
يتأتى ذلك إال بوجود إفصاح حماسيب من طرف املديرين و املسؤولني على خمرجات نظام املعلومات 

 احملاسبية اليت أعدت وفقا ملعايري املمارسة املهنية وبالتايل يستطيع املراجع إثبات صحتها.

  الشمولية والكمال 

عترب الشمولية من أهم اخلصائص الواجب توفرها، لذلك بات من الضروري على نظام وت       
املعلومات احملاسبية توليد معلومات معربة وشاملة لكل األحداث اليت متت من خالل احتواء هذه املعلومة 

 املقدمة على املعطيات اليت متد بصلة إىل احلدث ، فالشمولية تكون بتجهيز البيانات بشكل يوفر
 معلومات شاملة ومعربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة .

  إبداء رأي فين حمايد 

خالصة عملية املراجعة يف املؤسسة هو اخلروج برأي فين حمايد جيسد فيه املراجعة مصداقية        
 ينة.    املعلومات املوجودة بالقوائم املالية وتعبريها الدقيق عن الوضعية املالية ونتيجة النشاط لفرتة مع
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 ولقد تعدت عملية املراجعة هذه األهداف إىل أهداف و أغراض أخرى أمهها :       

 مراقبة اخلطط املوضوعة ومتابعة تنفيذها . -1

 تقييم نتائج أعمال املشروع بالنسبة إىل األهداف املرسومة . -2

يع نواحي نشاط حتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية عن طريق حمو اإلسراف يف مج -3
 املشروع. 

حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع الذي يعمل فيه املشروع ويأيت اهلدف األخري  -4
نتيجة التحول الذي طرأ على أهداف املشاريع بصورة عامة حيث مل يعد حتقيق أكرب قدر ممكن من 

ألمهية أهداف أخرى منها : العمل اهلدف األهم بل شاركته  يف ا   profit maximisationالربح 
على رفاهية اجملتمع الذي يعمل فيه املشروع ،وتقدمي دليل للقرارات املستقبلية لإلدارة حول القضايا ذات 

الطابع املايل مثل الرقابة ، التقديرات ، التحاليل وإعدادا تقارير حوهلا  ، هذه األهداف غايتها حتسني 
 .    1النتائج 

 معايير التدقيق المبحث الثاني:

إن وجوب وجود معايري من أهم املقومات األساسية ألي مهنة من اجل أن يعمل املمارسون هلا يف إطار 
و يسريون على هنجها و لتدقيق احلسابات جمموعة من املعايري املتعارف عليها و هي تنقسم إىل ثالثة 

 أقسام رئيسية و هي:

 المطلب األول : المعايير العامة 

 أهم مقومات الكيان املهين للمراجعة ، وتتمثل املعايري العامة يف :تعترب 

 معيار تأهيل املراجع . -1

 معيار استقالل املراجع . -2

 معيار العناية املهنية  املالءمة للمراجع . -3

جيب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم التدريب الفين   أوال : معيار تأهيل املراجع:
اجعني وعلى الرغم من أن املعيار قد ركز يف مضمونه على اجلانب املتعلق بالتأهيل الكايف واخلربة كمر 

                                                           
 . 32ص  ، 2003حممد بوتني ، املراجعة و مراقبة احلسابات ، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية،اجلزائر،  1
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املهين للمراجع ، إال أنه يفرتض أن هناك مطلبا أساسيا قبل ذلك وهو التأهيل العلمي ومطلبا آخر وهو 
 التأهيل العلمي والعملي املستمر .

حيصل على الدرجة العلمية املناسبة اليت توفر فمن جانب التأهيل العلمي جيب  على املراجع أن          
له قدرا كبريا من املعرفة يف جمال احملاسبة املالية واملراجعة من ناحية ويف بعض اجملاالت األخرى مثل 

 مبادىء العلوم السلوكية واحلاسبات اآللية وحبوث العمليات واإلحصاء ... إخل  .

نه ينطوي على ضرورة تدريب املراجع قبل ممارسته للمهنة ممارسة أما فيما يتعلق بالتأهيل املهين فإ        
مستقلة تدريبا مهنيا فنيا كافيا حىت يصري بإمكانه اإلملام بأكرب قدر ممكن من مشاكل ومتطلبات 

 املمارسة املهنية .

بعض برامج أما بالنسبة للتعليم املستمر فيعين ضرورة التحاق املراجع بصورة اختيارية أو إجبارية ب       
التعليم املستمر ، فالتعليم املستمر يتيح للمراجع التعرف على أحداث اإلصدارات املهنية الدولية واحمللية 
والتعرف على التطور الذي حدث يف جمال القياس واإلفصاح احملاسيب ،والتعرف على أحدث التشريعات 

ث على خدمات املراجعة ومدى احلاجة املؤثرة يف تنظيم وممارسة املهنة والتعرف على الطلب املستحد
 لتطوير املهنة حىت تواكب هذا الطلب املستحدث . 

يقتضي هذا املعيار " يف مجيع األمور املرتبطة بالواجبات املهنية جيب   ثانيا :  معيار استقالل املراجع:   
ستقالل بقدرة الشخص أن حيافظ املراجع أو املراجعون على االستقالل يف الظاهر والواقع " ، ويرتبط اال

على العمل بنزاهة وموضوعية ، ونزاهة املراجع تتطلب ترفعه عن قبول السعي إىل أي منفعة ميكن أن 
تكون قيدا على سلوكه وحتد من قدرته على اداء واجباته املهنية بأمانة ، أما موضوعية املراجع تتطلب 

 يكون حمايدا خالل إجنازه لعملية املراجعة منه الفصل بني مصاحلة الشخصية ومتطلبات عمله املهين حىت
جبميع مراحلها وحىت يتحقق معيار االستقالل فإن مراجع احلسابات جيب أن يكون مستقال يف الواقع 
ويف الظاهر ويعين االستقالل يف الواقع عدم خضوع املراجع ألي ضغوط من الغري خالل كافة مراحل 

ط لعملية املراجعة ومرورا بوضع برنامج للفحص وإجراءه و عملية املراجعة ، بدءا من عملية التخطي
انتهاءه بكتابة التقرير وصياغة الرأي الفين الذي يراه مناسبا للقوائم املالية ، أما يف الظاهر فإن حتقيقه 

يتطلب أال تكون للمراجع مصلحة مالية أو مادية أو صلة قرابة مبسريي أو أصحاب املنشأة أو املسامهني 
 يؤدي إىل بعض الشكوك حىت ولو كان التقرير سليما . ألن ذلك

ويف هذا املعيار يتطلب من املراجع بذل العناية املهنية    ثالثا : معيار العناية املهنية املالءمة للمراجع :
الالزمة إلجناز الفحص وإعداد التقرير أي يعطي االهتمام الكايف جلميع عملية املراجعة ، ولذلك ال 
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ع أن يكون مؤهال ومستقال حىت ينجز عملية املراجعة بنجاح ولكن جيب أن يكون راغبا يف يكفي املراج
 هذا النجاح وحريصا عليه وباذاًل من أجله كل جمهود ممكن بوازع ديين أو على  األقل بوازع الضمري احلي 

ملهنية ، فاملراجع مسؤول فإذا التزم املراجع باملعايري التسعة األخرى نقول أنه التزم مبعيار العناية ا     
مسؤولية قانونية لاللتزام هبذا املعيار وتنقسم املسؤولية إىل مسؤولية تعاقدية ومسؤولية تقصريية ، فاألوىل 
ترتتب على إمهال وإخالل املراجع مبسؤولياته التعاقدية مع العميل )دفع تعويض عن هذا اإلمهال ( أما 

ام الطرف الثالث ، فإذا كان الطرف الثالث مثل املالك معلوما التقصريية فمعناها مسؤولية املراجع أم
للمراجع كمستخدم رئيسي لتقريره ، فإن املراجع سيسأل عن التقصري البسيط واجلسيم معا ،أما إذا كان 

الطرف الثالث ال يعلمه املراجع كمستخدم رئيسي لتقريره مثل املستثمرون احملتملون ، فسوف يسأل 
 .  1جلسيم والتواطؤأمامه عن اخلطأ ا

 .2المطلب الثاني : معايير الفحص الميداني 

هتتم معايري الفحص امليداين بوضع إرشادات عامة للكيفية اليت ميكن أن يتم هلا تنفيذ عملية      
املراجعة ومعايري الفحص امليداين مقارنة باملعايري العامة للمراجعة تعترب أكثر حتديدا ، وتشمل معايري 

 مليداين : الفحص ا

 التخطيط السليم للعمل واإلشراف املالئم على املساعدين . -1

 حصول املراجع على األدلة الكافية املالئمة . -2

 تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية   . -3

تنطوي عملية املراجعة بوصفها   أوال : التخطيط السليم للعمل واإلشراف املالئم على املساعدين :
ملية منظمة على إجناز مهام معينة يف توقيتات معينة وبواسطة أشخاص معينة ، وهو ما يتطلب ع

التخطيط هلا ختطيط سليما ويقتضي هذا املعيار:" جيب ختطيط العمل بدرجة كافية، وجيب مباشرة 
الثالثة اإلشراف املالئم على املساعدين يف حالة وجودهم " ويتطلب حتقيق هذا املعيار إجناز األنشطة 

 التالية :

تتمثل بيئة املراجعة يف العوامل احمليطة مبنشأة املراجعة  اكتشاف بيئة املراجعة ووضع خطة العمل :-أ 
خارجيا وداخليا وتؤثر بصورة أو بأخرى على ختطيط وتنفيذ عملية املراجعة وتتمثل البيئة اخلارجية يف 

يف ظروف وخصائص منشأة املراجعة وكالمها  ظروف وخصائص  منشأة العميل وتتمثل البيئة الداخلية
ميكن أن تفرض بعض القيود على املراجع عند ختطيطه وتنفيذه لعملية املراجعة ، وحتتاج كل جوانب 

                                                           
 .35-37،ص  1996عبد السالم إشتيوي ،املراجعة معايري و إجراءات، دار النهضة العربية ،بريوت ،  1

 .50-40خالد أمني عبد اهلل ، مرجع سابق ، ص 2
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عملية املراجعة إىل ختطيط دقيق ومتابعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية والفحص واملراجعة املستندية  
نتيجة عمليات املشروع ، ويعرب عن خطة املراجعة لتلك وعمليات الفحص من األصول واخلصوم و 

 اجلوانب يف برنامج املراجعة .

جيب أن يقوم مراجع احلسابات بتخصيص مساعديه على  ختصيص املساعدين على مهام الفحص :-ب
مهام الفحص اليت اشتملت عليها خطة املراجعة ، ويتطلب التخصيص السليم للمساعدين على مهام 

لفة أن حيدد املراجع احتياجات العمل من العنصر البشري مث يقوم بعمل توظيف وحصر  الفحص املخت
كمي وفين دقيق للمساعدين املوجودين فعال ونوعية الكفاءات املهنية مث يقوم املراجع بتخصيص أو 

 توزيع املساعدين على مهام الفحص .

مهمة ختطيط عملية املراجعة مبجرد ال تنتهي  اإلشراف املالئم على املساعدين وتقييم أدائهم : -ج
ختصيص املساعدين على مهام الفحص ولكن يتطلب األمر متابعة هؤالء املساعدين واإلشراف عليهم 
بصورة مالئمة للتأكد من تنفيذهم للمهام املوكلة إليهم , ولذلك فإنه جيب على املسؤولني عن عملية 

أداء مساعديهم ملتابعة مدى تقدمهم يف تنفيذ املهام التخطيط  باملنشأة وضع نظام مالئم لقياس وتقييم 
وجيب على املراجع مراعاة اجلوانب السلوكية عند اإلشراف على مساعديه ،ويف هذا اجملال جيب أن يأخذ 

 يف حسبانه جمموعة من االعتبارات أمهها : 

 إشراك املساعدين يف وضع اخلطة وبرنامج املراجعة وتعديلها . -

 املستمرين للمساعدين أثناء أداء مهامهم . املتابعة والتوجيه -

 مناقشة املساعدين يف املشاكل اجلوهرية الناجتة من الفحص وتبادل الرأي بشأن أهم احللول هلا  -

 تشغيل قنوات اتصال رأسي وأفقي بني إدارة املكتب واملراجعني وبني املراجعني وبعضهم البعض  -

 ع مستوى جودة عملية املراجعة .وبطبيعة احلال سوف ينعكس ذلك كله على ارتفا 

جيب احلصول على أدلة كافية ومالئمة من  ثانياً : معيار حصول املراجع على األدلة الكافية واملالئمة :
خالل الفحص واملالحظة و االستعالم واملصادقات لتكوين أساس معقول إلبداء الرأي يف القوائم املالية 

 لومات يتم احلصول عليها عن طريق الفحص واملالحظة موضع الفحص ودليل املراجع عبارة عن مع

و االستعالم واملصادقات لتوفري قرينة على سالمة أو عدم سالمة التصرفات واإلجراءات مبنشأة العميل 
وتتمثل أمهية التزام املراجع هبذا املعيار يف أن فشله يف األدلة الكافية واملالئمة ميكن أن يزيد من احتمال 

 مرتفع من خطر املراجعة واملتمثل يف إمكانية إبداء رأي فين غري صحيح . حتمله ملستوى
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فدليل املراجعة الكايف هو ذلك الدليل الذي يكون يف ظل قيود معينة مقنعة للمراجع بدرجة كافية        
عند تكوينه لرأي معني خبصوص العنصر الذي يقوم بتجميع األدلة حوله ولذلك فإن املراجع قد حيتاج 

 ثر أك

من دليل حول العنصر الواحد حىت يتوفر لديه االقتناع الكايف هبذا العنصر فأرصدة حسابات العمالء 
بدفاتر املنشأة وردود العمالء على املصادقات اليت يرسلها هلم املراجع ميكن اعتبارها أدلة مالئمة للتحقق 

ساس وجود توافق بني هذه األدلة و من سالمة رقم العمالء يف امليزانية العمومية للمنشأة وذلك على أ
األغراض املستخدمة فيه ، إال أن املصادقات تعترب أكثر كفاية باملقارنة باألرصدة الدفرتية هلؤالء العمالء 

 فهذه املصادقات تزيد من مستوى ثقة املراجع بشأن صحة أرصدة العمالء .

جيب دراسة وتقييم أساليب   الداخلية : ثالثا : معيار تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة
الرقابة الداخلية املطبقة كأساس لالعتماد عليها ولتحديد مدى االختيارات املطلوبة واليت سوف حتدد 

إطار املراجعة وعلى ضوء نتيجة التقييم الذي جيريه مراجع احلسابات لنظام الرقابة الداخلية يتحدد نطاق 
جراءات اليت جيب إتباعها وطبيعة ومدى عمق أدلة املراجعة الواجب الفحص الذي جيريه ومدى ونوع اإل

مجعها ، ومبا أن املراجعة هتدف إىل إبداء رأي فين حمايد والرقابة الداخلية  ثقافة مكتسبة من طرف 
مسريي وعمال املؤسسة فيمكن للمراجع مالحظتها ألهنا شيء معنوي وحىت ميكن ترشيد حكم مراجع 

 اجملال ميكن مراعاة االعتبارات التالية :احلسابات يف هذا 

االنطالق من برنامج مبدئي للمراجعة يعكس أعمال املراجعة اليت جيب القيام هبا بافرتاض وجود  -   
نظام أمثل للرقابة الداخلية ومن خالل دراسة إمكانية تطبيق عناصر هذا الربنامج يف املنشأة حمل املراجعة 

 رقابة غري املتوافرة واليت على ضوئها يتم تعديل الربنامج املبدئي.ميكن حتديد مقومات نظام ال

يفضل إجناز عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل فريق عمل من املراجعني وبصفة خاصة إذا   -  
 كان حجم عمليات املنشأة كبريا وذلك انطالقا من مبدأ حكم اجملموعة أفضل من حكم الفرد .

ملراجعني الذين يكونون فريق العمل بفحص أحكام بعضهم بعضا وذلك حىت ميكن يفضل قيام ا -  
  1حتقيق أكرب قدر ممكن من التقارب بني أحكامهم.

 2المطلب الثالث : معايير إعداد التقرير 

                                                           
 .  59- 58خالد أمني عبد اهلل ، مرجع سابق ،ص  1

 .44،ص 2000ة، مصر، حممد عبد الفتاح الصحن، أصول املراجعة ، الدار اجلامعية ، اإلسكندري 2
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ويف هذا املطلب ميكن أن نتطرق إىل أنواع التقارير باختصار وهي أربع تقارير ميكن ملراجع احلسابات     
 ء هبا وهي :اإلدال

وهو التقرير الذي يذكر فيه املراجع وصفاً كامال للمركز املايل والبنود  تقرير بدون حتفظ : -1
 والقوائم املالية وإبداء رأيه دون حتفظ أو قيود .

وهو تقرير يذكر فيه املراجع القوائم املالية ومدى مصداقيتها لكن هناك حتفظات  تقرير حتفظي : -2
ع رأيه بكلمة  "ما عادا " أو " باستثناء" ،وجيب على املراجع أن يذكر وعادًة ما يسبق املراج

حتفظاته يف فقرة وسطية تقع بني نطاق املراجعة وإبداء الرأي ومن بني احلاالت اليت ميكن 
للمراجع أن يتحفظ فيها هي : عدم التبيان مثل شركة كانت تستعمل يف تسيري املخزون طريقة 

مث أصبحت تعتمد على طريقة الوارد أخريا الصادر أوال ، اإلفصاح الغري  الوارد أوال الصادر أوال 
 كامل ، قيود نطاق املراجعة ، األحداث احملتملة والغري مؤكدة مثل : مؤونة األعباء واخلسائر .

وهو الذي حيتوي على رأي املراجع بأن القوائم املالية ال متثل الوضع املايل  تقرير سالب : -3
 سباب اليت أدت إىل إصدار هذا التقرير ومن بينها :للمؤسسة ويذكر األ

 خمالفة املبادئ احملاسبية املتعارف عليها .  -         

 اإلفصاح غري كامل خاصة عدم اإلفصاح عن خمالفة املبادئ احملاسبية املتعارف عليها  -         

ته ال يستطيع جتميع أدلة عندما يقوم املراجع بعمليات فحصه واختبارا تقرير عدم إبداء الرأي : -4
وإثباتات كافية لتكوين رأيه الفين احملايد فيمتنع عن إعطاء رأيه ويكتبها يف تقريره وماهي 

 األسباب اليت جعلته ميتنع ومن بينها :

 فقدان االستقاللية.  -   

 قيود نطاق عملية املراجعة من طرف إدارة املشروع.  -   

 ري مؤكدة كبرية القيمة.وجود حاالت حمتملة وغ  -        

سبق وأشرنا أن املراجعة تعترب عملية اتصال متكاملة ميثل فيها التقرير أداة االتصال اليت حتمل الرسالة 
املوجهة ملستخدمي هذا التقرير، وعليه خصص جممع احملاسبني القانونيني األمريكي ملوضوع التقرير أربع 

 معايري وهي:

 اسبية املقبولة عموما.معيار التوافق مع املبادئ احمل -

 معيار االتفاق يف تطبيق املبادئ احملاسبية املقبولة عموما. -

 معيار مالءمة اإلفصاح من القوائم املالية. -
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 معيار وحدة الرأي.   -

 

 أوال : معيار التوافق مع املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما: 

 

 

أنه يبني التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد عرضت يقتضي املعيار األول من معايري التقرير ب         
وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما ووفقا هلذا املعيار جيب على املراجع أن يشري يف تقريره بنتائج 
عملية املراجعة إىل أن القوائم املالية قد أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما و ال تتطلب 

إشارة املراجع هذه القيام بإعداد قائمة باملبادئ والسياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية 
إال يف احلاالت اليت يكون فيها ذكر هذه املبادئ والسياسات أمراً الزما لتوضيح بعض األرقام الواردة 

ابه ذلك وبطبيعة احلال إذا مل تتوفر بالقوائم املالية مثل طرف تقييم االستثمارات واملخزونات وما ش
للمراجع املعلومات اليت متكنه من إبداء رأيه هذا فيجب عليه أن يشري إىل ذلك صراحة ويبدي حتفظات 

 معينة يف تقريره .

 ثانيا : معيار االتفاق يف تطبيق املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عموما:  

احملاسبية إحدى اخلصائص النوعية اليت جيب توافرها يف املعلومات ميثل االتفاق يف تطبيق املبادئ         
احملاسبية وذلك هبدف ضمان قابلية القوائم املالية للمقارنة على مدار الفرتات املالية  ولذلك جاء املعيار 

ة قبوال الثاين من معايري التقرير ليقتضي بأنه جيب أن يوضح التقرير ما إذا كانت املبادئ احملاسبية املقبول
عاما املطبقة يف الفرتة احلالية هي ذات املبادئ اليت طبقت يف الفرتة السابقة " وعلى الرغم من أن نقض 
االتفاق قد يؤدي إىل احلد من القابلية للمقارنة ، إال أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إىل عدم القابلية 

نوات السابقة ووجود أحداث اقتصادية ومبادالت للمقارنة مثل األخطاء يف القوائم املالية يف السنة أو الس
 مالية يف الفرتة احلالية مل تكن موجودة يف الفرتات السابقة .

    ثالثا : معيار مالءمة اإلفصاح:

يقتضي املعيار الثالث من معايري التقرير بأنه  " ينظر إىل اإلفصاح يف القوائم املالية على أنه كاف بدرجة  
تقرير غري ذلك " ووفقا هلذا املعيار جيب على املراجع أن يتأكد من كفاية مستوى معقولة مامل يوضح ال

اإلفصاح يف القوائم املالية وذلك من خالل التبويب السليم لعناصر القوائم املالية واملالحظات امللحقة 
ح إال يف هبذه القوائم كإيضاحات متممة هلا  ولكنه غري مطالب باإلشارة يف تقريره إىل مستوى اإلفصا 

حالة عدم كفاية هذا اإلفصاح بصورة معقولة ، وهو ما جيعل هذا املعيار مبثابة معيار استثناء ، فإذا تبني 
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للمراجع أن هناك بعض اإليضاحات املهمة اليت أغفلتها املنشأة فينبغي أن يشري إىل ذلك يف تقريره 
ريخ تقومي املراجع إىل اإلشارة إليها من قبل وغالباً ما حتتاج األحداث اليت تقع بني تاريخ امليزانية وتا

املراجع يف تقريره، وذلك حىت يتحقق اإلفصاح الكايف ، ولذلك فإن املراجع جيب أن يتوىل مثل هذه 
األحداث عناية كافية عند فحصها وذلك حىت يتعرف على مدى أمهيتها ومدى تأثريها على األرقام اليت 

      اجة لإلفصاح عن عدمه بالنسبة ملثل هذه احلاالت . تتضمنها القوائم املالية ومدى احل

 : 1رابعا : معيار وحدة الرأي

يقتضي هذا املعيار من معايري التقرير بأنه جيب أن يتضمن تقرير املراجع رأيه يف القوائم املالية كوحدة  
جيب أن يوضح واحدة أو اإلشارة إىل عدم إمكانية ذلك ، وعندما ال يتمكن من التعبري برأي شامل 

أسباب ذلك ويف مجيع احلاالت يقرتن فيها إمث املراجع بقوائم مالية جيب أن يتضمن التقرير إيضاحا 
قاطعا عن الفحص الذي قام به املراجع إن وجد ودرجة املسؤولية اليت يتحملها ، ومثاال على ذلك يف 

في وحدة الرأي ميكن شركة متعددة اجلنسيات يوجد عدة مراجعني ويكون هناك مراجع مسؤول ف
للمراجع املسؤول أن يتحمل املسؤولية عن مراجع آخر وقد ال ميكن حتمل املسؤولية ويذكر ذلك يف 

تقريره ، ويهدف هذا املعيار بصورة أساسية إىل منع سوء الفهم و التفسري للمسؤولية اليت قبل املراجع أن 
مراجع  أن  يتبىن  أحد  املواقف األربعة السالفة يتحملها فور توقيعه على القوائم املالية ، و ميكن  لل

 الذكر  ) أنواع التقارير ( .

 

 

 أنواع التدقيقالمبحث الثالث: وسائل و 

 المطلب األول: وسائل التدقيق 

 

لكي يديل املراجع برأيه حول شرعية وصدق احلسابات و الصورة الصادقة للقوائم املالية البد من إتباع 
رأينا و البد من توفر وسائل تقنية يفهم بواسطتها الوضعية و جيمع أدلة إثبات يربر منهجية كما سبق أن 

 هبا رأيه تتمثل تلك الوسائل يف الفروع اآلتية:

 الفرع األول : وسائل شرح و تقييم املراقبة الداخلية 

وبة و غري تعريف املراقبة الداخلية على أهنا جمموعة ضمانات متمثلة يف طرق و إجراءات العمل املكت
املكتوبة و تعليمات اإلدارة املوجودة و املعمول هبا على مستوى كل مصلحة من مصاحل املؤسسة ، تلك 
الضمانات تساهم يف التحكم فيها عن طريق احلفاظ على الذمة و محايتها و السهر على احلفاظ على 

                                                           
 . 24،  مرجع سابق  ، ص  عبد السالم إشتيوي  1
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ليمات هبدف حتسني األداء و ال نوعية املعلومات ، املتدفقة و كذا تطبيق سياسات اإلدارة عن طريق التع
يتسىن ذلك إال إذا كان هناك خمطط تنظيمي و مستخدمون ذوو كفاءة عالية و واعون مع وجود الوثائق 

 .الالزمة

وصف اإلجراءات املعمول هبا: يقوم املراجع باالطالع على اإلجراءات املكتوبة أو غري املكتوبة و  -أوال
 يلخصها بإحدى الطريقتني :

داد ملخص إلجراءات قد تكون طويلة أي حوصلة كوصف عملية الشراء اليت تقوم هبا مصلحة إما إع 
الشراء لفائدة كل املصاحل الطالبة ، أو وصف تلك اإلجراءات عن طريق ما يسمى خبرائط التتابع حيث 

 كما يتم وصف تلك اإلجراءات عن طريق أشكال تبني الوثائق املستعملة و كيفية انتقاهلا عرب املصاحل
يبني بصفة خاصة خمتلف أنواع الرقابة اليت ختضع هلا من طرف موظفي تلك املصاحل أثناء مرورها و معرفة 
عيوب و مزايا ذلك )مجع أو عدم مجع وظائف متعارضة يف شخص واحد قيمة مضافة أو عدم وجودها 

 نتيجة تدخل املتدخلني يف العملية (

 ن تقييم اإلجراءات يعين القيام باختبارات االستمراريةتقييم اإلجراءات املعمول هبا : إ-ثانيا

مادام أن املراجع قد قام باالختبارات الفهم و وقف على نقاط الضعف و نقاط القوة هلا ، عليه إذن 
تأكيد أو نفي تطبيق نقاط القوة باستمرار مما يضمن أو ال يضمن احلماية و احلفاظ على األصول و 

ت املتدفقة الداخلة يف املعلومات املالية احملتواة يف الوثائق املالية فيما بعد و مصداقية و نوعية املعلوما
للقيام بذلك يستعمل املراجع وسيلتني : استمارة املراقبة الداخلية اليت ختص مجلة أنواع  الرقابة الواجب 

من حتقيق أو عدم  القيام هبا قصد التأكد من جناح اإلجراءات و دليل التقييم الذي بواسطته يتم التأكد
 .حتقيق األهداف ما وراء كل مراقبة تضمنتها اإلجراءات بصدد الدراسة

 

 الفرع الثاين : وسائل فحص احلسابات

باعتبار املراجع املايل حمرتف خيتار مجلة من الطرق و الوسائل تتماشى و األهداف املراد حتقيقها متكنه 
 هذه الطرق و الوسائل هي : فحث احلسابات و اإلدالء بالرأي املدعم بقرائن

املشاهدة العينية :تعترب املشاهدة العينية أجنع وسيلة يلجأ إليها املراجع للتأكد من مدى صحة  -*أوال
اجلرد الذي قامت به املؤسسة املراجعة ، و ذلك فيما خيص املخزونات ، االستثمارات ، األوراق املالية و 

طبيقها من طرف املوظفني املعنيني مث القيام عن طريق تقنيات النقود ، بتعبري آخر ليس املقصود هبا ت
السري يف األخري باختبارات التدقيق الفحص االنتقادي إلجراءات اجلرد املعمول هبا يف املؤسسة ينبغي أن 

 توفر يف تلك اإلجراءات الشروط التالية :

 أن تكون مكتوبة -

 يخ جردهاحتدد فيها أماكن التخزين ، مكانا مبكان و توار  -
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 هتيأ األماكن و أجنحة السلع تسهيال لعملية اجلرد و تفاديا للنسيان أو العد مرتني لسلع أحيانا أخرى -

تعزل السلع فيما بينها و يفرق فيما خيص نفس السلعة بني اجلزء املعطوب و امليت إن وجد كما  -
 تفصل الكميات اململوكة من طرف الغري يف حالة وجودها

 تعرف على السلع اململوكة لدى الغريالبد من ال -

يتم تعيني فرق اجلرد )فرقة أو فرقتني يف الغالب ( بأعضائها و مسؤولياهتا و حتديد الوظائف و  -
 اإلشراف بكل وضوح

تتوقف حركات املخزونات أثناء عملية اجلرد املادي و عمال على توقف العملية اإلنتاجية و إمتام  -
إخراج الكميات الالزمة من املواد قبل انطالق عملية العد تؤخذ تلك الكميات اإلنتاج قيد اإلنتاج يتم 

 بعني االعتبار و ذلك تفاديا للنسيان من مشولية العملية يف النهاية

البد أن تتضمن إجراءات اجلرد املعمول هبا يف املنظمة كل الرتتيبات الحرتام مبدأ االستقاللية للدورات  -
وصلت من املوردين مت تسجيلها يف احملاسبة و أن كل اإلدخاالت اليت حدثت حبيث أن كل السلع اليت 

 قبل انطالق عملية اجلرد املادي هلا فواتريها

 تقارن بطاقات اجلرد و مبا هو مسجل و ذلك قبل انطالق حركات اجلرد من جديد -

وف على مدى احرتام إن دور املراجع أثناء عملية اجلرد املادي هو مالحظة عمل فرق اجلرد هبدف الوق
اإلجراءات و مدى جدية األعضاء و الوقوف على العيوب و الصعوبات إن وجدت كما يقوم املراجع 

باختبارات التحقق هو بنفسه عن طريق العينات كأن يأخذ بطاقات و يتحقق ماديا من الكميات 
ألمر أن تلك الكميات اليت الظاهرة عليها أو يأخذ رموز السلع و يعد الكميات و هذا ليتأكد يف بداية ا

 وجدها هي نفس الكميات الظاهرة يف قوائم اجلرد النهائية.

فحص الدفاتر و الوثائق : يتأكد املراجع أحيانا من حقيقة بعض العناصر بالرجوع إىل الدفاتر  -*ثانيا 
كات و التسجيالت الظاهرة فيها و املستندات و الوثائق املربرة هلامش مراقبة خمصصات االهتال  و

املؤونات مراقبة  كيفية إنتاج املؤسسة لعناصر لنفسها ، مراقبة فواتري املوردين لتربير األرصدة و نفقات 
أخرى ، مراقبة نفقات املستخدمني مع دفرت األجور ، الكشوف و تصرحيات اإلدارة فيما خيص العاملني 

 ...اخل

قات مباشرة من طرف املتعاملني مع املؤسسة املصادقات املباشرة : إن حصول املراجع على مصاد -*ثالثا
اليت يراجعها مبختلف أنواعهم يعد من أقوى األدلة على املراجعة و لكي تكون كذلك فلطلبات املصادقة 

فرداهتا مفردة مبفردة و تلقى اليت يرسلها املراقب هلؤالء شروط منها اختيار عينة ممثلة و إرسال طلبات مل
 الردود من طرف هذا األخري مباشرة كما سبق القول

املراجعة القياسية و الفحص التحليلي : على املدقق القيام بدراسة مقارنة ملؤشرات تغرياهتا و  -*رابعا
ت العامة تطوراهتا و مدى تناسقها ) أو عدمه ( من دورة إىل أخرى فيما يبنها و مقارنتها مع املعلوما
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احلاصل عليها من املؤسسة إن طريقة القياس هذه تسمح للمراجع بالوقوف على االجتاهات اليت تأخذها 
املؤشرات املدروسة كزيادة احلقوق على الزبائن )حالة البيع ألجل( و اخنفاض ديون املوردين   و تدهور 

علومات إذ من املفروض مثال أن رأس املال العامل كما تسمح بتأكيد) أو نفي( صحة نوع معني من امل
الزيادة املفاجأة للمبيعات يف هناية الفرتة يؤدي إىل زيادة يف حسابات الزبائن و تدين يف املخزون إن قياس 

و حتليل هذه التقنية يلجأ إليها املراقب يف بداية املهمة لتوجيه عملية املراجعة اليت جيب القيام هبا كما 
من تناسق املعلومات املالية يف جمموعها ، هذا باإلضافة إىل مقارنة تلك تستعمل يف النهاية للتأكد 

املؤشرات بعضها على األقل إىل املؤشرات و املعايري النموذجية للنشاط الذي تزاوله املؤسسة و للقطاع 
 الذي تنتمي إليه ملعرفة مكانتها فيه

على كثري من األمور و يقدم له تصرحيات املسريين : يستفسر املراجع أثناء أداء مهمته –خامسا 
املسريون و املسؤولون شروحا عديدة شفوية يدوهنا كي يرجع إليها عند احلاجة و قد تقدم له تلك 

 التصرحيات كتابيا يف شكل رسائل و هذا كدليل أفضل و أقوى

 الفرع الثالث : تقنيات السرب

، كما هلذه األخرية شروط جيب توفرها عند هناك اجملتمع اإلحصائي و هناك العينة املمثلة هلذا اجملتمع 
االختبار لتكون حقا ممثلة جملتمعنا و إذا كانت كذلك فان الباحث سيويل كل اهتمامه لدراسة دقيقة 
ملفرداهتا و له أن يعمم النتائج املتوصل إليها على اجملتمع كله إن اجملتمع اإلحصائي يف املراجعة قد يكون 

ية ، أما العينة فهي اختبار جمموعة فواتري ، جمموعة قيود لتكون مفرداهتا يف مثالنا الفواتري ، القيود احملاسب
هذا الفاتورة و القيد احملاسيب ، ختضع كل مفردة إىل مراقبة معينة و ذلك حسب هدف املراجع و قد 

ة الظاهرة تعددت أنواع الرقابة فقد تراجع الفاتورة مراجعة حسابية أي التأكد من صحة العمليات احلسابي
 عليها )سعر الوحدة، كميات الضريبة ، التخفيضات املمنوحة ...اخل( و قد تراجع

مبفرداهتا وثائق أخرى و قد تراجع من حيث تسجيلها يف الدفاتر كما قد تراجع من حيث التأكد من أهنا 
)دراسة   حتمل  تأثريات و ترخيص ، إن الفاتورة و كل مستند حماسيب ختضع إذن إىل مراجعة حسابية

العمليات احلسابية الظاهرة عليها( مراجعة مستندية )دراسة الناحية الشكلية يف اليومية ...اخل( و مراجعة 
قياسية ( دراسة مقارنة) للمراجع احلرية عند استعمال تقنيات السري يف إتباع أو عدم إتباع الطرق 

ها لكن يف حالة اختيار الطرق اإلحصائية يف ذلك حسب اهلدف و األهداف اليت يرغب الوصول إلي
 اإلحصائية املعقدة يف الغالب عليه اإلملام هبا مث إتباع اخلطوات التالية اليت ال مفر منها

تصور السرب : عليه يف هذه اخلطوة حتديد اهلدف و األهداف املراد حتقيقه الن حتديد اهلدف  -أوال
 (أو األخطاء )، هذا يؤدي إىل حتديد نوع اخلطأ  سيؤدي إىل حتديد أنواع الرقابة اليت ينبغي القيام هبا

الذي يريد املدقق أن يتحقق من غيابه و عليه حتديد اجملتمع اإلحصائي حسب األهداف املسطرة 
املرغوب يف حتقيقها و خيتلف باختالف تلك األهداف فإذا كان هدفه التأكد من عدم املبالغة بالنقصان 
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ه احلالة ليس ميزان مراجعة املوردين لكل سندت االستالم أو لعنصر املوردين فان املتجمع يف هذ
التسديدات اليت متت بعد تاريخ هناية الدورة يتكون اجملتمع اإلحصائي كذلك من مفردات تتعدد أحيانا 

إذا أن عنصر الزبائن كمجتمع يتضمن عدة مفردات مثل الفاتورة أو القيد على املراجع حسب هدفه 
سبة بأقل تكلفة ممكنة على املراجع من جهة أخرى حتديد درجة الثقة املرغوب فيها اختيار املقدرة املنا

اليت تتماشى و املوضوع املراد دراسته ، غري انه كلما كانت درجة الثقة مرتفعة كلما كانت العينة املمثلة 
للخطأ املقبول  للمجتمع كبرية ، و عليه حتديد معدل اخلطأ املقبول ، أي حتديد احلد األعلى كنسبة مئوية

جملتمع ما و معدل اخلطأ املنتظر الوقوف عليه و الذي ينبغي أن يكون اصغر من معدل اخلطأ املقبول  
كما على املراقب أحيانا تقسيم اجملتمع إىل طبقات إذا كانت عملية السري ختص القيم و حتديد يف هذه 

 احلالة املفردات املهمة مما سيؤدي إىل اخنفاض حجم العينة

اختيار العينة : ختتار العينة بثالث طرق ، الطريقة املوجهة الشخصية حيث خيتار املتدخل العينة  -نياثا
حسب حد سنه الشخصي مما يتعارض مع اإلحصاء ، و الطريقة العشوائية حيث تعطى أرقام تسلسلية 

رب الرتتييب حبيث للمفردات و ختتار مفردات العينة باستعمال جدول األرقام العشوائية ، و طريقة الس
 مثال 55او  35او  25انطالقا من نقطة معينة تؤخذ املفردات املرتبة 

استغالل نتائج املراقبة : يتم استغالل نتائج املراقبة بالقيام بنوعني من التحليل يقوم املتدخل  -ثالثا
تتعارض و األهداف بتحليل كمي للنتائج ليتأكد من أن األخطاء و االحنرافات اليت مت الوقوف عليها ال 

املسطرة كما يقوم بتحليل نوعي لتكل األخطاء و االحنرافات و التأكد فيما إذا كانت تكرارية أو ال و  
كذلك فيما إذا كانت إرادية( متعمدة(أم ال على املراجع يف النهاية اختاذ قرار قبول اجملتمع أو عدم قبوله 

ضافية طلب تسوية احلسابات أم تدوين حتفظات أم و يف هذه احلالة ما العمل ؟ القيام باختبارات إ
 رفض املصادقة

 الفرع الرابع : املراجعة و املعلوماتية

يساعد انتشار املعلوماتية بصفة عامة و معلوماتية التسيري بصفة خاصة املسري يف لعب خمتلف أدواره و 
لدراسة خمتلف النظم  خاصة دوره األساسي كمتخذ القرارات ، و املدقق هو اآلخر وجد نفسه مضطرا

املعلوماتية و التطبيقات املختلفة و تقييم نظام املراقبة الداخلية هبا للوقوف على نقاط القوة و نقاط 
الضعف للنظام ، و آثار ذلك على املعلومات املتدفقة و الوثائق الصادرة ذات الطابع املايل و احملاسيب 

 بصفة خاصة

املعلوماتية : لقد أصبح استعمال املعلوماتية من طرف املؤسسات  األخطار الناجتة عن استعمال-**أوال
مهما كان حجمها اليوم يف تسريها شيء مفرغ منه ، غري أن األخطار احملتمل أن تتعرض هلا املؤسسة 

نتيجة هذه االستعماالت كبرية و من هذه األخطار تذكر األخطار املادية ، السرقة و التخريب ، التعطل 
احلسن، األخطاء الناجتة عن إدخال املعطيات يف احلاسوب و إرساهلا و استغالهلا باإلضافة و عدم السري 
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إىل أخطار التصور ، التزوير والتخريب غري املادي ، أخطار إفشاء األسرار و التالعب باملعلومات دون 
 أن ننسى األخطار الناجتة عن إضرابات موظفي املصلحة و مغادرهتم املؤسسة هنائيا

األخطار على املراجع عدم جتاهلها بل ينبغي عليه أخذها بعني االعتبار عند التخطيط للمهمة و تلك 
 اجنازها

احمليط القانوين اخلاص باملعلوماتية : إن األمهية الكبرية و االنتشار السريع لنظام املعلوماتية و  –**ثانيا 
يمات خاصة باحلاسب و املعلوماتية على تفاديا إلخطاره السابقة الذكر ، أدى إىل إصدار قوانني و تنظ

املراجع اإلملام هبا ، نذكر على سبيل املثال :قانون احملاسبة و موقفه من املعلوماتية نصوص إدارة الضرائب 
 املتعلقة مبراقبة احملاسبات املعلوماتية ، النظرية القانونية للفواتري املرسلة عن طريق الفاكس 

 ة و قانون املعلوماتية و احلريات بفرنساقانون حقوق امللكية الثقافي 

العناصر املميزة للمؤسسة موضوع املراجعة : على املراجع اإلملام بالسياسة املتبعة يف املؤسسة  -**ثالثا
اليت يراجعها حول املعلوماتية و أخطار ذلك مثل كون املعلوماتية مركزية أو المركزية مجاعية أو شخصية 

 وماتية للشيكاتقاعدة املعلومات و املعل

مميزات نظام املراقبة الداخلية يف حميط معلومايت : حىت يتمكن املدقق من إبداء رأي صائب و  -**رابعا
عادل حول املعلومات املالية و احملاسبية املتدفقة من خمتلف املصاحل عليه أن يويل االهتمام الالزم ملصلحة 

ا الداخلية فيقدر جودة هذه املراقبة بقدر جودة املعلوماتية و اخذ نظرة دقيقة حول نظام مراقبته
 املعلومات الصادرة.

التشخيص على مستوى مصلحة املعلوماتية : مهما كان قسم املعلوماتية على مستوى  -**خامسا
موضوع املراجعة )مصلحة ، دائرة ، ...اخل( على املراقب القيام بتشخيص ذلك حىت تتضح له  املؤسسة

 يلي : مبا الصورة و اإلملام

 ما هو التنظيم الداخلي للقسم )اخلريطة التنظيمية، وظائف و توزيع و مهام ...اخل( ؟ -

 ما هو مستقبل املعلوماتية )اخلطة العامة و خمطط املدى املتوسط و الطويل ...اخل(؟ -

 لنتائج ،كيف حتضر و تنجز التطبيقات املعلوماتية )حتضري الطرق املتبعة منذ التصور ، االختبارات ، ا  -

 املشاركات و العمل على إجناح التغيري و الوثائق ، اختبار الربجميات..اخل(؟

كيف ميكن الدخول إىل النظام و ما هي الضمانات املنقية و املادية لذلك )سياسة أمنية ، وسائل   -
 أمنية مادية و الرقابة املوجودة عند الدخول إىل الربامج ، املعطيات و النظام ...اخل(؟

ما هي اخلطة األمنية و هل مناك تامني )خطة النجدة ، عقود التأمني ..( كيف يتم تسيري مستخدمي  -
 قسم املعلوماتية ؟

تشخيص على مستوى التطبيقات : تزخر السوق اليوم بربجميات منوذجية و تطبيقات تكاد  -سادسا
أو يتم تصورها و اجنازها تغطي خمتلف عمليات االستغالل يف املؤسسات ، تشرتي و تكييف و النشاط 
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داخليا من هذه التطبيقات نذكر املشرتيات ، الفوترة ، اخلزينة ، تقييم املخزونات ،االستثمارات  
 :طبيقات من وجود العناصر التاليةاالهتالكات و األجور يتأكد املتدخل بالنسبة لكل تطبيق من هذه الت

 لف أنواع الرقابة اليت يتوفر عليها التطبيق(مراقبة داخلية)دفرت الشروط ، الوثائق ، شرح خمت -

 خمتلف أنواع الرقابة حول املعلومات الداخلة و اخلارجة) صحيحة ، شاملة ،حقيقية ( -

 الرقابات اليت ختص املصادقة على خمتلف أنواع املعاجلة اليت ختضع هلا املعلومات )صحيحة، شاملة( -

 امن ضمان سرية املعطيات -

 ملراجعة و التدقيقطريقة أو طرق ا -

و لتفادي األخطار احملتملة الوقوع و ما ختلفه من أثار خاصة على املعلومات املالية على املراجع 
 االستعانة خببري اخلبري يف املعلوماتية و اخلبري يف معلومايت مما أدى إىل ظهور املراجع املعلومايت

 ملمارسة يف امليداناملراجعة حيصل هذا األخري على هذه الكفاءة املزدوجة با

 الفرع اخلامس : ترتيب امللفات

إن حجم املعلومات على اختالف أنواعها اليت جتمعها فرقة املراجعة يف إطار أداء مهمتها كبري نبغي 
ترتيبه و تنظيمه بطريقة تسمح لكل عضو من األعضاء و لكل شخص راغب يف االطالع عليها و 

خيتلف حمتوامها باختالف أهدافها ترتب الوثائق و تستعمل  ترتب املعلومات يف ملفني دائم و جاري
رموزا و مؤشرات داخل ملف تسمح بالعثور على املعلومات املرغوب فيها بسرعة كما تسمح بإظهار 

العالقة فيما بينها يف حالة وجودها)الرزنامة ، الزمن الفعلي ، أوراق التوظيف املالية و إيراداهتا  القروض و 
 ؤونات و خمصصاهتا ، اسرتجاعاها ، مع اإلشارة إىل القوائم املالية اخلاصة هبا(فوائدها ، امل

 أنواع التدقيقالمطلب الثاني: 

هناك عدة أنواع من املراجعة ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر إليها لعملية التدقيق وميكن للمؤسسة أن 
مهمة القائمني هبا، ويف خضم التطورات  ختتار املراجعة اليت تساعدها ومتلك كل اإلمكانيات لتسهيل

اجلديدة اليت حلت بالنظام االقتصادي من تكنولوجيا ومعلومات يف اجتاهات جديدة كالعوملة وغريها مع 
 .ضخامة رأس املال املستثمر

 1الفرع األول : من حيث نطاق عملية التدقيق

 وجند هنا نوعني من املراجعة مها :     

 تدقيق كامل 

                                                           
  28-26، ص   2004خالد أمني عبد اهلل ،علم تدقيق احلسابات ،وائل للنشر والتوزيع ، األردن ،الطبعة الثالثة ،  1
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قوم املدقق ) املراجع ( بفحص القيود واملستندات والسجالت بقصد التوصل إىل رأي فين وهنا ي    
حمايد حول صحة القوائم املالية ككل ، سواء  كانت املنشأة ذات الصفة احلكومية أو غري احلكومية واليت 

ية ومتلكها الدولة ختضع للقواعد احلكومية املوضوعية ، واألموال املستقلة يف هذه املنشأة هلا صفة العموم
وهلا الرقابة املباشرة عليها وقد كان هذا النوع تدقيقا كامال تفصيليا أي يقوم املدقق بفحص القيود ومجيع 
العمليات املالية الصغرية و الكبرية على حد سواء والقيود الدفرتية املسجلة يف دفاتر اليومية على اختالف 

منها دفاتر األستاذ وخمتلف التسويات احملاسبية لألوراق أنواعها، و كذلك مجيع احلسابات اليت تتض
وامللفات ، لكن هذا كان ملا كانت املشاريع اليت تدقق حساباهتا صغرية احلجم وعملياهتا قليلة جداً ، 

فقد حتول هذا إىل تدقيق كامل اختباري نتيجة للتطور الذي حدث يف عامل األعمال وما صاحب ذلك 
رية والشركات املسامهة حبيث مل يصبح من املعقول أن يقوم املراجع بتدقيق من نشوء الصناعات الكب

ومراجعة مجيع العمليات وكافة السجالت ، فلجأ املراجعون إىل إتباع أسلوب العينة و االختيار يف 
د املراجعة مما زاد من اهتمام املشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية ألن كمية االختيارات وحجم العينات يعتم
على درجة متانة تلك األنظمة املستعملة ، ففي الغالب يلجأ املراجع إىل زيادة نسبة اختبارية عندما 

تكون نتيجة تقييمه لنظام الرقابة غري مرضية ووجود ثغرات فيها ، وهكذا يتضح لنا أن الفارق بني هذين 
احلد من سلطة املراجع يف النوعني من التدقيق يكمن يف اختالف نطاق عملية التدقيق فقط،وال ميكن 
 النوعني بأي شكل من األشكال فله وحده حق تقرير نطاق عملية املراجعة

 

 تدقيق جزئي 

وهنا يقتصر عمل املدقق على بعض العمليات أو البنود دون غريها كأن يعهد إليه بتدقيق        
عمليات شهور معينة دون النقديات فقط أو جرد املخازن  أو عمليات أيام معينة دون باقي األيام ، 

غريها ، ويف هذه احلالة ال ميكنه اخلروج برأي حول القوائم املالية ككل ، وإمنا يقتصر تقرير املدقق على 
ما حدد له من مواضيع و يهتم هبذه املراجعة شركات األفراد كشركات املسامهة أو مؤسسات ذات 

ع على عقد كتايب يوضح نطاق عملية التدقيق امللكية الفردية ومن املرغوب فيه هنا أن حيصل املراج
 املوكلة إليه كما عليه مراعاة ما يلي :

ال جيب على املراجع إطالع املسؤولني يف املنشأة موضوع املراجعة على العمليات اليت سوف  -
 يقوم مبراجعتها واليت قام باختيارها أو فرضت عليه.

األسلوب عند القيام مبراجعة عمليات ال جيب على املراجع استخدام نفس العمليات وبنفس  -
 نفس املنشأة مرة أخرى ألنه قد تتغري بعض مصادر املعلومات أو تلغى.
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على املراجع أن يكتب يف تقريره تفاصيل وطبيعة العمليات اليت قام باختيارها ومراجعتها حىت ال  -
 يتعرض ألي مسؤولية معينة بالنسبة للعمليات اليت مل يقم باختيارها.

ب على املراجع إتباع أسلوب املراجعة اجلزئية إال بعد أن يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية ال جي -
 يف املنشأة موضوع املراجعة وتأكده من أنه نظام جيد ويبعث على االطمئنان. 

 
 1الفرع الثاين : من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق

 تدقيق هنائي 

) املدقق ( بالقيام مبثل هذا التدقيق بعد انتهاء الفرتة املالية املطلوب  حبيث يكلف املراجع           
مراجعتها ، وبعد إجراء التسويات وحتضري احلسابات اخلتامية وقائمة املركز املايل ويف ذلك ضمان بعدم 
حدوث أي تعديل يف البيانات بعد تدقيقها ألن احلسابات تكون قد أقفلت مسبقا ، وحتقق املراجعة 

 نهائية مزايا معينة بالنسبة لألطراف املختلفة ومن أمهها ما يلي : ال

يفضلها كثري من املراجعني الذين يتعاملون مع العديد من املنشآت و الشركات مبا ال يتوفر لديه  -
 الوقت الكايف على مدار السنة ملمارسة أسلوب املراجعة املستمرة.

 يح له الفرصة لتنسيق الوقت بينه وبني مساعديه.يفضلها املراجع ألهنا عملية وواقعية وتت -

تصلح ملراجعة عمليات وحسابات املنشآت صغرية احلجم واليت ال تستغرق وقتا طويال خاصة مراجعة  -
 امليزانية مراجعة كاملة وتفصيلية وهلذا كثريا ما يطلق عليها تدقيق امليزانية. 

 قد تتم أو ترتكب يف حالة املراجعة املستمرة تقضي إىل حد كبري على حاالت التالعب والغش اليت -
 ألن املراجعة تتم بعد انتهاء مجيع العمليات وإعداد القوائم املالية واحلسابات اخلتامية.

يفضلها املراجع يف حالة قيامه بتقييم نظام الرقابة الداخلية يف املنشأة و اطمئنانه إىل أنه نظام قوي  -
 ة للمراجعة الداخلية.وجيد خاصة مع وجود إدارة فعال

 ورغم هذه املزايا و اإلجيابيات إال أنه يعاب عليها يف عدة نقاط منها:     

تعترب مراجعة غري شاملة يف الغالب ألن املراجع عادة ما خيتار عينات من كل نوع من العمليات ويرتك  -
 الباقي دون مراجعة.

 قتا طويال يزيد من احلدود املتعارف عليها.أهنا ال تصلح للمنشآت كبرية احلجم ألهنا تستغرق و  -

                                                           
 30-28خالد أمني عبد اهلل ، مرجع سابق،ص  1
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يغلب عليها األسلوب العالجي وليس الوقائي ألهنا تعمل على كشف األخطاء و االحنرافات بعد  -
 وقوعها وليس حال وقوعها وبعد انتهاء السنة املالية.

تواريخ حيصل هناك نوع من االرتباك يف العمل يف كل من مكتب املراجع و العميل حيث تتوافق  -
إقفال الدفاتر يف كثري من املشروعات العملية لنفس املكتب مما يؤدي إىل التضحية ببعض الدقة يف األداء 

مقابل اإلسراع يف إجناز العمل ، أضف إىل ذلك أن العمل قد يتوقف بعض الوقت حىت يقوم املراجع 
 جبمع األدلة والقرائن الالزمة .     

 تدقيق مستمرة      

وم املراجع بتدقيق احلسابات واملستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشأة وهنا يق   
موضوع املراجعة طول الفرتة اليت يراجعها سواء بطريقة منتظمة )أسبوعيا أو شهريا مثال ( أو غري منتظمة 

وهذا النوع من املراجعة يتبعه خالل أيام معينة ، مث يقوم يف هناية العام بتدقيق احلسابات اخلتامية وامليزانية 
 املراجع بصفة خاصة يف حالة : 

 ما إذا كانت املنشأة تتميز بكرب احلجم وعملياهتا كبرية ومتعددة. -

 توافر عدد كبري من مساعدي املراجع األمر الذي ميكنهم من الرتدد على املنشأة بصفة مستمرة  -

 ى مدى كفاءته.عدم التمكن من تقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم عل -

 وميتاز هذا النوع من املراجعة باخلصائص التالية:

وجود وقت كايف لدى املدقق مما ميكنه من التعرف على املنشأة بصورة أفضل ومن التدقيق  -
 بشكل أو ىف ، واملساعدة يف حل املشاكل مبجرد ظهورها .

وقت قصري بدال من ترك  متابعة عمليات املنشأة أول بأول وسرعة اكتشاف الغش واخلطأ ويف -
 ذلك حىت هناية العام.

 معاجلة األخطاء أوال بأول مبجرد اكتشافها دون االنتظار لنهاية السنة. -

انتظام العمل مبكتب املدقق ويف املشروع أيضا لوجود جمال واسع زمنيا للمراجع وإتاحة الفرصة  -
جعني حديثي العهد باملراجعة أو حديثي للتدريب والتعليم بالنسبة للعاملني يف هذه املكاتب من مرا

 التخرج.

تقليل فرص التالعب بالدفاتر ملا للزيارات املتكررة من قبل املدقق من أثر نفسي على موظفي  -
 املشروع وإجناز األعمال يف الوقت املناسب وبشكل منتظم على مدار السنة املالية.
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 رة ما يلي: رغم هذه املزايا واخلصائص يعاب على املراجعة املستم

احتمال قيام موظفي املنشأة بتغيري أو حذف أرقام أو قيود يف املستندات والسجالت بعد  -
تدقيقها سواء كان ذلك حبسن نية أو بقصد الغش لتغطية اختالس اعتمادا على أن املدقق ال يعود 

 ثانية لتدقيق تلك املستندات و السجالت.

فرتة واألخرى عند زيارة املراجع ملراجعة ما يكون قد تعطيل عمل موظفي قسم احلسابات بني ال -
       أثبت بالدفاتر والسجالت                                                                                                       

 .احتمال سهو املدقق عن إمتام بعض األمور اليت تركها مفتوحة يف آخر زيارة له  -

احتمال نشوء صالت تعارف و صداقة بني املراجع وموظفي املشروع بسبب كثرة تردده على  -
 املشروع مما يسبب حرجا للمراجع عند اكتشافه لغش أو خلطأ يف دفاتر املشروع.

 احتمال حتول عملية التدقيق املستمرة هذه إىل عمل روتيين آيل رتيب.        -

د ظهورها أو ظهور غريها يتطلب األمر القيام بعدة أشياء منها:                                                وحىت نتغلب على هذه املشاكل عن
تدعيم نظام الرقابة الداخلية وإدارهتا والعاملني فيها والذين يتولون مراجعة عمليات املنشأة أوال بأول -

 الداخلية ما هم إال موظفني يف املنشأة .وبصورة مستمرة ومنتظمة، حبكم أن أعضاء فريق املراجعة 

على املراجع أن يقوم يف بداية األمر بتنفيذ برنامج مراجعته بتقييم نظام الرقابة الداخلية واملراجعة  -
الداخلية يف املنشأة حىت يتأكد من قوته وفعاليته وبالتايل يستطيع إتباع أسلوب املراجعة النهائية هذا فيما 

 ائية، أما املراجعة املستمرة جيب على املراجع القيام بعدة عمليات منها:خيص املراجعة النه

وضع عالمات أو رموز معينة أمام البيانات أو أرصدة احلسابات اليت قام بتدقيقها والتأكد من  -
 صحتها و االحتفاظ بسرية هذه العالمات والرموز ومفهومها ومدلوهلا و معناها. 

 النتائج ذات احلساسية اهلامة حلني احلاجة إليها عندما تكون هناك ضرورة  تسجيل املراجع يف مذكراته -

 حسن اختيار األوقات اليت يزور فيها املنشأة حىت يتجنب تعطيل املوظفني. -

تسجيل مالحظات عن إمتام بعض األمور يف زيارة سابقة، عالوة على ذلك وجود برنامج مراجعة  -
 عمل خطوة خبطوة. يثبت فيه املدقق ما مت إجنازه من

 إدخال تعديالت يف برنامج املراجعة الذي جيب أن يتصف باملرونة. -



 الفصل األول:                                                           عموميات حول التدقيق احملاسيب

 

 28 

للمراجع حق يف إعطاء تعليماته بعدم تغيري أي أرقام أو إجراء أي تعديالت يف السجالت  -
 واحلسابات بعد مراجعتها، إال بعد الرجوع إليه.  

 ق الفرع الثالث : من حيث درجة اإللزام بعملية التدقي

  1تدقيق إلزامي 

وهي املراجعة امللزمة بنص القوانني يف الدولة املعينة على الوجوب القيام هبا ومثال ذلك فقد نص          
( منه ، 609، والقانون التجاري اجلزائري يف املادة ) 1997( لسنة 22قانون الشركات األردين برقم )

ي أو ما يعرف مبراقب حسابات قانوين فكل منها نصت على ضرورة تعيني مراجع حسابات خارج
مراجعة حساباهتا وقوائمها املالية خاصة شركات املسامهة على عكس شركات األشخاص  للشركة يتوىل

،ألن املسامهني فيها )شركات األشخاص ( متضامنني شخصيا ويف حالة حدوث أزمة مالية يتعدى 
ن يكون هلا مراقب حسابات متخصص تقوم القانون إىل أمواهلم اخلاصة أما شركات األموال فيجب أ

برتشيحه إدارة الشركة وتعيينه اجلمعية العامة للمسامهني يف الشركة وحتدد أتعابه ، حيث تتوفر فيه الشروط 
املنصوص عليها يف قانون مزاولة احملاسبة واملراجعة  ، ومن مث ميكن توقيع اجلزاء على الشركات اليت 

قدم تقارير حبساباهتا اخلتامية ومراكزها املدققة من قبل مدققي احلسابات تتخلف عن القيام بذلك و ال ت
املرخصني ،ويشار إىل هذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوين  وال تصح أن تكون هذه املراجعة إال مراجعة  

البا كاملة ، وتظهر إلزاميتها بالنسبة للهيئات واملؤسسات العامة ووحدات اجلهاز اإلداري يف الدولة فغ
تتوىل التدقيق ومراجعة األنشطة هلذه الوحدات واهليئات واملؤسسات العامة األجهزة الرقابية املتخصصة يف  
كل دولة ومثال ذلك اجلهاز املركزي للمحاسبني يف مصر وديوان احملاسبة يف لبنان وديوان املراقبة العامة 

 يف السعودية.

 اللجوء إىل هذا النوع من املراجعة:ومن خالل ما سبق نستنتج أمهية وأهداف       

منع حدوث فضائح مالية يف املؤسسات املالية و استنزاف املال العام أو املال اخلاص بالزبائن ومثال  - 
 ذلك يف اجلزائر بنك اخلليفة.

متكن الدولة من فرض السيطرة على املؤسسات االقتصادية خاصة األجنبية منها حىت تعرف  - 
دية والغري االقتصادية وإن كانت تلحق الضرر باجملتمع والبيئة ومثال ذلك الشركات النشاطات االقتصا

 البرتولية فمراجعتها إلزامية ألهنا تستغل املصدر األساسي للتمويل يف اجلزائر. 

                                                           
 . 46، ص1988راجعة احلسابات ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، لبنان، حممد مسري الصبان ، األسس العلمية والعملية مل 1



 الفصل األول:                                                           عموميات حول التدقيق احملاسيب

 

 29 

وتعترب كضمان ألصحاب احلقوق اململوكة املودعة عند الغري من املتعاملني االقتصاديني ومثال ذلك  - 
 لك ماحل بزبائن بنك اخلليفة اليت مل تسرتد أمواهلم بعد إفالس البنك و اختالسه.عند غياب ذ

تكشف األضواء أو تسلطها على بعض القائمني على إدارة املؤسسة العامة للدولة مثل حدوث   -
 اختالس بنك اجلزائر وإهتام بعض اإلطارات السامية يف الدولة. 

  1تدقيق اختياري 

حاب املنشأة دون إلزام قانوين على وجوب القيام به، وتلك هي احلالة بالنسبة وهي ذلك الذي يطلبه أص
 للمشروعات الفردية ولشركات األشخاص )التضامن العادية و التوصية( 

حيث تطلب إدارة املنشأة من املراجع اخلارجي إجراء بعض املراجعات لغرض معني أو التحقق من أمر ما 
نتيجة املراجعة وقد تكون كلية أو جزئية حسب رغبة أصحاب املشروع أو الختاذ قرار معني بناء على 

 ومثال ذلك:

 مراجعة و فحص عمليات جزئية يف فرتة معينة.- 

 مراجعة وتدقيق حسابات وعمليات املخازن املختلفة.- 

 مراجعة بعض عمليات الشراء دون غريها أو بعض عمليات املبيعات دون غريها.-      

 راق ومستندات بعض املناقصات اليت متت خالل فرتة ما.مراجعة أو -      

ومن ناحية أخرى توجد العديد من الشركات اخلاصة ال تلزمها قوانني معينة بعملية إال أهنا تتفق       
هذه الشركات الصغرية أو الكبرية كانت مع مراجعني قانونني لفحص دفاترها وحساباهتا وذلك لألسباب 

 التالية: 

 ئنان على سالمة ما مت من عمليات والتحقق من النتائج.االطم    -

كسب ثقة األطراف اخلارجية اليت تتعامل مع الشركة مثل البنوك واملوردين واملستثمرين إىل غري     -
 ذلك.

 تيسري التعامل مع األجهزة احلكومية وكسب ثقتها وخاصة األجهزة الضريبية يف الدولة.   -

 كز املايل للشركة ومسعتها التجارية يف جمال نشاطها.احلفاظ على سالمة املر    -
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هذا ألن الشركات تسعى إىل تكوين قاعدة صلبة من املعلومات عن نشاطها حىت تتمكن من      
 التوسع إىل أسواق جديدة ورسم آفاق جديدة.

بة النظام أما الشركات الكبرية فألهنا بعد ما حققت من اتساع عليها أن حتافظ عليه وزيادة صال     
الداخلي للتصدي للمؤثرات الداخلية واخلارجية مثل تعطل فرع من الفروع ألداء املهنة املنوطة به ومدى 

 تأثري ذلك على خمتلف الفروع األخرى .

 الفرع الرابع : من حيث درجة الشمولية ومدى املسؤولية يف التنفيذ 

 1تدقيق عادي 

يانات املثبتة بالسجالت والدفاتر والتأكد من صحة وهو ما سبقت اإلشارة إليه من أنه فحص الب 
القوائم املالية ومدى داللتها لنتيجة األعمال واملركز املايل وإبداء املدقق رأيه الفين احملايد حول ذلك ، 

وغالبا ما يلجأ املراجع إىل إتباع التدقيق أو املراجعة االختيارية هنا فمثال اختيار فحص الزبائن يكون هذا 
جلميع العمليات والتسجيالت هلم بدون متييز ويعترب املراجع مسؤوال عن أي إمهال أو تقصري يف  الفحص

ممارسته حلذره املهين أي أدائه للعناية املعقولة املتوقعة من شخص عادي بزوال املهنة يف نفس األحوال 
 والظروف القائمة يف املشروع حتت التدقيق أو املراجعة .

 

 

  تدقيق لغرض معني 

ويكون هذا النوع من املراجعة هبدف البحث عن حقائق معينة والوصول إىل نتائج معينة يستهدفها   
الفحص وقد تكون احلسابات والبيانات موضوع املراجعة قد سبق تدقيقها تدقيقا عاديا هبدف اخلروج 

فاتر برأي حمايد حول املركز املايل ونتائج األعمال، ومن أمثلة الفحص لغرض معني فحص الد
والسجالت هبدف اكتشاف غش ما أو التعرف على أسباب اختالس معني ،بغرض حتديد شهرة يف 

 حالة خروج شريك أو انضمام آخر .

كما أنه ال يوجد أي تعارض بني وجود مراجعة عادية ووجود مراجعة أو فحص لغرض معني ألن      
زئي ألن الفحص ال يشرتط أن كالمها يهدف إىل غرض خمتلف، كذلك خيتلف الفحص عن التدقيق اجل

يكون لغرض خاص بنشاطات املشروع و بناءاً على طلب من إدارته، بينما يتم التدقيق اجلزئي بناءاً على 
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طلب من إدارة املشروع كما يهدف عادة إىل تبيني نواحي الضعف يف أنظمة الرقابة الداخلية املستعملة 
 باملشروع.

فقد رأينا أنه ال يعترب مسؤوال يف التدقيق العادي إذا ثبت أنه قد مارس أما بالنسبة ملسؤولية املدقق     
حذره املهين يف قيامه بعمله  و إعداده للتقرير ، أما يف حالة الفحص هو مسؤول عن كل إمهال وتقصري 

 ينشأ عن عدم تنفيذه للشروط املتفق عليها يف العقد املربم بني الطرفني فمسؤوليته عقدية .

 3لياتتدقيق العم 

تعترب جزء من وظيفة املراجعة الداخلية، يعرفها املعهد الفدرايل املايل الكندي كما يلي: " إن اهلدف    
األساسي ملراجعة العمليات هو مساعدة مراكز القرار يف املؤسسة والتخفيف من مسؤولياهتا عن طريق 

 ات حوهلا "تزويدها بتحاليل موضوعية، تقييم النشاطات وتقدمي تعاليق و اقرتاح

ويعرفها املعهد الربيطاين لإلدارة بأهنا " فحص وتقييم شامل وبناء منظم للهيكل التنظيمي واإلجراءات    
واألساليب التسيريية اليت يقوم هبا شخص خارجي حمايد ، وتنطوي على دراسة لكل وجه من أوجه 

ارد االقتصادية باملؤسسة استخداما النشاط التسيريي هبدف التأكد مما إذا كان املسريون يستخدمون املو 
اقتصاديا ، مثال للحصول على أفضل النتائج املمكنة يف أقصر وقت ممكن ومبا يتفق مع أهداف املؤسسة 

، وجيب أن يؤدي ما يصل إليه املراجع التسيريي من نتائج وتوصيالت إىل حتفيز املسريين و اختاذ 
 رحبية املؤسسة "  اإلجراءات بزيادة الكفاءة االقتصادية ومن مث

 كما تساعد مراجعة العمليات الشركة عند استخدامها على حتقيق املنافع التالية:   

   - .توفري معلومات دقيقة عن التشغيل ويف الوقت املناسب 

   - .التنسيق مع السياسات واخلطط واإلجراءات والقواعد و القوانني 

 - .محاية األصول من سوء االستخدام 

   -  استخدام املوارد بشكل اقتصادي وبأكرب قدر من املنافع أي االستخدام األمثل للموارد وهو
 املعروف بالكفاءة.

   - .حتقيق األهداف املقررة بأكرب قدر من الفعالية 

 

 

                                                           
3 Lionell c, Audit et control interne,Dallos,Paris, p21 
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 الفرع اخلامس:  من حيث اجلهة اليت تقوم بعملية التدقيق 

 1التدقيق الداخلي 

سسة بغية تقييم دوري للعمليات و القيود و املستندات كأساس خلدمة هو وظيفة مستقلة تتم داخل املؤ 
 2اإلدارة العامة.

عرفه جممع املراجعني الداخليني بالواليات املتحدة األمريكية على أنه " وظيفة يؤديها موظفني من و 
ياسات داخل املشروع وتتناول الفحص االنتقادي لإلجراءات والسياسات والتقييم املستمر للخطط والس

اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية وذلك هبدف التأكد من تنفيذ هذه السياسات اإلدارية والتحقق من 
 أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة واملعلومات سليمة ودقيقة وكافية" .

مة ضمن ويعرفها اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني:"املراجعة الداخلية هي أداة تقييمية فعالة مقا  
املؤسسة لغرض خدمتها ومن بني وظائفها اختبار وتقييم ومراقبة مالءمة النظام احملاسيب ونظام الرقابة 

 الداخلية وفعاليتهما " .

 أسباب الرجوع إليها :

 تعقد النشاطات وتنوعها يف املؤسسات وتضاعف أحجام هذه األخرية. -

 تضاعف املعلومات املالية اليت ينبغي إعدادها دوريا. -

 كرب احلجم وضخامة الوسائل البشرية واملادية واملالية املستعملة وتأثريها على صعوبة التسيري. -

 كثرة العمليات واملعلومات املدققة واألخطاء و االحنرافات والتالعبات أحيانا . -

الالمركزية يف التسيري و اختاذ القرارات وتعدد الوحدات والفروع وصعوبة وضع الثقة يف املعلومات  -
 املدققة. 

 

 أهداف التدقيق الداخلي

من خالل مالحظة تعريف املعهد الفرنسي للمراجعني واملراجعني الداخليني فإن املراجعة الداخلية هي 
فحص دوري للوسائل املوضوعة حتت تصرف مديرية قصد مراقبة وتسيري املؤسسة هلذا النشاط الذي 

 باقي املصاحل األخرى. تقوم به مصلحة تابعة ملديرية املؤسسة ومستقلة عن

                                                           
 160 ،ص2001قدمة يف احملاسبة و املراجعة ، الدار اجلامعية، كمال الدين مصطفى الدهراوي ، دراسات مت 1

2 Barbier Etienne,L'audite interne pourquoi comment?,edition d'organisation,France,1989,p 

19. 
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إن األهداف األساسية للمراجعني الداخليني يف إطار هذا النشاط الدوري هي إذن التدقيق فيما إذا      
كانت اإلجراءات املعمول هبا تتضمن الضمانات الكافية، وأن املعلومات صادقة، العمليات شرعية 

 التنظيمات فعالة واهلياكل واضحة و مناسبة.

 فحتقيق األهدا

 على املراجع الداخلي إذا أراد حتقيق األهداف السابقة أن يقوم مبا يلي:

 مراجعة وتقييم مدى كفاءة وفعالية وسائل الرقابة الداخلية يف املشروع.-

 التحقق من محاية ممتلكات وأصول املشروع واحملاسبة عنها.-

 تقييم اآلداء على مستوى مراكز املسؤولية يف الشركة.-

 رجيالتدقيق اخلا 

هي املراجعة املؤداة ألطراف خارج املنشأة حمل املراجعة عن طريق خرباء متخصصني مستقلني عن      
املنشأة حمل املراجعة أو موظفيها التابعني ،يطلق عليهم باملراجعني اخلارجيني حيث يتميز هؤالء املراجعون 

لقوائم املالية وفقاً للمعايري املتعارف بالتأهيل و االستقالل ، حيث يقوم املراجع اخلارجي بفحص وتدقيق ا
 عليها ، مع توصيل النتائج للمستخدمني ذوي االهتمام

 أهدافــــه: 

التحقق املوضوعي احليادي املستقل من الكفاءة االقتصادية واإلدارية لعمليات املنشأة ومطابقتها مع  -  
 األهداف املرجوة. 

 سب وبصيغة منطقية موضوعية هادفة بنتائج املراجعة.  تبليغ اجلهات املعنية يف الوقت املنا  -  

 وحىت يقوم املراجع اخلارجي هبذه املهام عليه معرفة ما يلي:      

 ضرورة تفهم طبيعة وقواعد احملاسبة ومبادئها وأهدافها الرئيسية. -

اجعة وتدقيق التعرف على أساليب وأدوات التحقق الرئيسية اليت ميكن استخدامها لتنفيذ عملية املر  -
 عناصر النشاط املختلفة يف املنشأة .

اإلمكانيات املادية والبشرية اليت ميتلكها ومدى ما يتمتع به من قدرات شخصية وفكر سليم يف جمال  -
 أداء عمله.

 مستوى املسؤوليات اليت يقبلها )مهنيا، فنياً و قانونياً( واليت يقبلها التعبري عن آراءه املهنية. -
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ستوى العالقة بينه وبني إدارة املراجعة الداخلية يف املنشأة لتحديد مستوى التعاون بينهما يف حتديد م -
 .جمال إجناز عملية املراجعة

 1المطلب الثالث: فروض التدقيق 

تعترب الفروض نقطة البداية ألي تفكري منظم يف اغلب اجملاالت حيث يقوم التدقيق على مجلة من 
ري ميكن الرجوع إليه يف عمليات التدقيق املختلفة لذلك ستورد أهم الفروض الفروض يتخذ اإلطار النظ

التجريبية و اليت ميكن للمؤسسة من خالهلا جماهبة املشاكل اليت قد تعرتضها و كان البد من إجياد هذه 
 الفروض حللها و اليت تتالءم مع طبيعة التدقيق و نوعية املشاكل و ميكن حصر هذه الفروض فيما يلي:

 
 قابلية البيانات املالية للفحص-**أوال 

 

تتمحور املراجعة على فحص البيانات و املستندات احملاسبية بغية احلكم على املعلومات احملاسبية الناجتة 
عن النظام املولد هلا ينبع هذا الفرض من املعايري املستخدمة كتقييم البيانات احملاسبية من جهة و 

 من جهة أخرى تتمثل هذه املعايري يف العناصر التالية: مصداقية املعلومات املقدمة

 مالئمة املعلومات أي مالئمة املعلومات احملاسبية الحتياجات املستخدمني احملتملني -

قابلية الفحص و هذا يعين انه إذا قام شخصان أو أكثر بفحص املعلومات نفسها البد أن يصال إىل  -
 االنتائج نفسها اليت جيب التوصل إليه

 عدم التحيز يف التسجيل و يقصد به أن يكون املدقق عادال و موضوعيا عند تسجيله للحقائق -

القابلية للقياس الكمي و هذا ما جيب أن تتصف بع املعلومات احملاسبية و تعين انه يتم حتويلها إىل  -
ذلك و ليس  قيم كمية من خالل عمليات حسابية و تعترب النقود اكرب املقاييس الكمية شيوعا يف

 املقياس الوحيد بني املدققني

 

 عدم وجود تعارض حتمي بني مصلحة املراجع و اإلدارة:  –**ثانيا 

حيث يقوم هذا الفرض على تبادل يف املنافع بني املراجع و اإلدارة من خالل إمداد هذه األخرية 
ئبة و العكس كذلك مبعلومات متت مراجعتها من طرف املراجع بغية اختاذ على أساسها قرارات صا

بالنسبة للمراجع مبده مبعلومات يستطيع أن يبدي على أساسها رأي فين حمايد صائب على واقع و 
 حقيقية متثيل املعلومات احملاسبية للمؤسسة

 خلو القوائم املالية و أية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء غري عادية و تواطئية : -**ثالثا

                                                           
 .12،ص2002عية ، حممد التهامي طواهر، املراجعة و تدقيق احلسابات اإلطار النظري و املمارسة التطبيقية ، ديوان ملطبوعات اجلام 1
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املراجع عن اكتشاف األخطاء الواضحة عن طريق بذل العناية املهنية الالزمة  يشري هذا الفرض مسؤولية 
و عدم مسؤوليته عن اكتشاف األخطاء و التالعبات اليت مت التواطؤ فيها خاصة عند تقيده مبعايري 

 املراجعة املتفق عليها

 وجود نظام سليم للرقابة الداخلية :  -**رابعا

ة الداخلية املؤسسة ميكن من التقليل من حدوث األخطاء و إن وجود نظام سليم و قوي للرقاب
التالعبات إن مل نقل حذفها هنائيا ، كما جيعل املراجعة اقتصادية و عملية تبىن املراجعة االختيارية بدال 

 عن التفصيلية

 التطبيق املناسب للمبادئ احملاسبية :  -**خامسا

مت إعدادها وفقا للمبادئ احملاسبية املتفق عليها إذ يعترب  يقوم هذا الفرض على أن املعلومات احملاسبية قد
االلتزام هبا مؤشرا حقيقيا للحكم على صالحية القوائم املايل اخلتامية، و عن مدى متثيل نتيجة نشاط 

 املؤسسة إىل املركز املايل

 : العناصر و املفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف تكون كذلك يف املستقبل -**سادسا

يعترب هذا الفرض أن العمليات اليت قامت هبا يف املاضي متت وفق إجراءات سليمة و ضمن نظام سليم  
للرقابة الداخلية فانه يفرتض استمرار الوضع كذلك يف املستقبل و العكس صحيح لذا بات على املراجع 

و نظام الرقابة املفروض  يف احلالة العكسية بدل من العناية املهنية لكشف مواطن الضعف يف اإلجراءات
 يف الفرتات القادمة .

 مراقب احلسابات يزاول عمله كمراجع )مدقق( فقط :  -**سابعا

للحسابات و ذلك وفق ما توضحه االتفاقية املربمة ما بني  يقوم املراجع يف هذا البند بعمله كمراجع
و على رأسها استقاللية املراجع يف عمله املؤسسة و املراجع على أن ال ختل هذه االتفاقية مبعايري املراجعة 

، نشري كذلك يف إطار املراجعة الداخلية على أن يلتزم املراجع بوظائفه احملددة و أن يسعى إىل حتقيق 
 .األهداف املتوخاة من العملية

 
 
 

 خالصة 

متكنا من خالل هذا الفصل اىل ان نشات التدقيق احملاسيب كان من احلضارات القدمية 
نية،الرومانية،االسالمية( مث بدأ يتطور بشكل ملحوظ منذ الثورة الصناعية يف اوربا و صوال اىل )الفرعو 

 عصرنا احلايل،حيث استخلنا تعريفا عاما و شامال حول التدقيق على انه تسلسل ثالث عمليات :

 .لهاالسجالت و الدفاتر اخلاصة باملؤسسة للتأكد من صحة و سالمة العمليات اليت مت تسجي فحص-

 صالحية القوائم املالية النهائية كتعبري سليم لنتيجة أعمال املؤسسةالتحقيق من -
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إذ هو بلورة حقيقية لنتائج عملية الفحص و التحقيق يف شكل التقرير يقدم إىل األطراف التقرير: -
 املعنية

عتمد عله لتقييم العمل كما متكنا من ابراز امهيته بالسبة ملختلف اجلهات اطالقا من ادارة املشروع الت ت
املؤدى من طرف املستخدمني ،و كذا بالنسبة للجهات احلكومة )ادارة الضرائب(،و البنوك و اهليئات 

 املالية.

 اما اهداف هذا االخر فقد تلخصت ف جمموعة النقاط التالية:

 الوجود و التحقق 

 امللكية و املديونية 

 التقييم و التخصيص 

 العرض و االفصاح 

 الكمال الشمولية و 

 ابداء راي حمايد 

املقومات األساسية ألي مهنة من اجل أن يعمل كما تطرقنا ايضا اىل جمموعة من املعايري اليت تعترب 
 املمارسون هلا يف إطار و يسريون على هنجها و اليت متثلت يف ثالث نقاط آتية:

  املعايري العامة 

 معايري الفحص امليداين 

 معايري اعداد التقرير 

 ا خيص وسائل التدقيق فقد كانت على النحو التايل:اما فيم

 وسائل شرح و تقييم املراقبة الداخلية -

 وسائل فحص احلسابات-

 تقنيات السرب-

 املراجعة و املعلوماتية-

 ترتيب امللفات-

 
 

 باإلضافة اىل هذا أبرزنا انواع التدقيق املختلفة استنادا اىل جمموعة احملددات التالية:

 عملية التدقيق: هناك تدقيق كامل و تدقيق جزئي من حيث نطاق-

 من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق: تدقيق هنائي و تدقيق مستمر-

 من حيث درجة اإللزام بعملية التدقيق: تدقيق الزامي و تدقيق اختياري -

 من حيث درجة الشمولية ومدى املسؤولية يف التنفيذ: تدقيق عادي، تدقيق لغرض معني -
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 و تدقيق العمليات

 من حيث اجلهة اليت تقوم بعملية التدقيق: التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي -

 ختاما اردنا ان نوضح ان عملة التدقيق جيب ان تتميز مبجموعة من النقاط و املتمثلة فيما يلي :

 قابلية البيانات املالية للفحص -

 اإلدارة عدم وجود تعارض حتمي بني مصلحة املراجع و -

 خلو القوائم املالية و أية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء غري عادية و تواطئية -

 وجود نظام سليم للرقابة الداخلية -

 التطبيق املناسب للمبادئ احملاسبية -

 العناصر و املفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف تكون كذلك يف املستقبل -

 مله كمراجع )مدقق( فقطمراقب احلسابات يزاول ع -
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 تمهيد

 

تتميز التثبيتات )العينية و املعنوية (بأمهية كبرية خاصة يف املشاريع الصناعية و ذلك ملا متثله من قيمة يف 

القوائم املالية، لذا كان لزاما على املراجع إعطاء العناية الالزمة هلذا النوع من اصول املؤسسة ،و ذلك 

جراءات املتبعة ملهمة املراجعة ،و مبا ان النظام بتحديد هدفه من مراجعة هذه التثبيتات، و كذا اإل

احملاسيب االيل غري االطار املفاهيمي ملراجعة احلسابات يف خمتلف دول العامل من خالل استحداث نظام 

يتماشى مع التغريات احلاصلة على املستوى العاملي، حيث اواله أمهية اقتصادية هتتم باجلوهر 

لى القائمني مبهنة املراجعة ان يتخذوا االجراءات الالزمة ملواجهة التغري االقتصادي، و عليه كان لزاما ع

احلاصل و ذلك عرب تطوير إجراءات و اهداف املراجعة ملواكبة هذا التغري، و هذا ما سنتطرق اليه يف 

 هذا الفصل من خالل القيام بدراسة تطبيقية على مستوى مؤسسة توزيع مواد البناء .
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 لو    ظرة  امة  ا  المسسة  المبحث األ

يتناول هذا املبحث معلومات عامة عن املؤسسة الكائن مقرها بسيدي العال بوالية مستغامن على النحو 
 التايل:

  EDIMCOالمطلب األلو    تقديم ةسسة  

 25هي مؤسسة أنشأت بتاريخ  EDIMCOاملؤسسة الوطنية إلنتاج و توزيع مواد البناء املختصرة يف 
/م ع /و املتضمن ذلك مقرها الرئيسي بوالية  5280كان هذا مبقتضى القرار الوزاري رقم   1984 سبتمرب

 دج. 250.000.000مستغامن برأمسال يقدر بــــــــ 

سنة خربة يف خمتلف جماالت البناء ، ووجودها ناتج عن النجاح الذي حققته  29متتلك املؤسسة 
اجية أو جتارية وقطاع مواد البناء ، وكذلك النتائج القياسية بتحكمها يف معظم النشاطات سواء كانت إنت

اليت حققتها يف اإلجناز و املقاولة وتعمل املؤسسة على تبين عالقات دائمة مع الزبائن، وتعمل على 
 إرضاء حاجياهتم وتطلعاهتم.

عن طريق  1990و  1985ولقد مت تطوير شبكة التوزيع للشركة بوالية مستغامن وهذا خالل الفرتة ما بني 
فتح منافذ تأجري يف عدة مناطق ،ومت حتويل مؤسسة توزيع مواد البناء لتأخذ شكل شركات ذات األسهم 

SPA/EPE ،ولقد مت تعيني السيد مدير  17/01/1996والصادر يف  96/30 التوثيقي رقم مبقتضى العقد
والذي  27/04/2002بتاريخ حلسن كرئيس جمس إدارة املؤسسة مبقتضى حمضر اجمللس اإلداري املنعقد 

 نص بقراره بذلك .

 من وحدات تتمثل يف مايلي : EDIMCOتتكون مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء

 وحدة احلديد والصلب .

 وحدة التعبئة والتغليف والتوزيع .

 وحدة الرتقية العقارية .

 وحدة التجارة.

 EDIMCOبنمء المطلب الثمظي   ةهمم لوأهداف ةسسة  إظتمج لوتوزيع ةواد ال

لكل مؤسسة مهام وأهداف مسطرة ترغب يف حتقيقها و تلبية رغبات و أذواق املستهلكني و ذلك 
 لضمان بقائها و استمرارها يف السوق الوطنية و تتمثل فيما يلي :
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 الفةع االلو    ةهمم المسسة  

ت اخلشبية ، و األدوات تتوىل املؤسسة مهام تسويق مواد البناء ) االمسنت الصلب و اخلشب و املنتجا
الصحية و البالط ، منتجات التدفئة ...اخل ( ، وذلك يف إطار املخطط الوطين للتنمية االقتصادية 

 االجتماعية إضافة إىل :

 الرئيسية هي : اإلنتاج ، البيع ، التوزيع . EDIMCOمهام مؤسسة - 

 فة .مكلفة باإلنتاج و توزيع مواد البناء يف ظروف جيدة وبأقل تكل -

 وضع سياسة لتطوير نظام اإلنتاج والتوزيع الكفء وقادر على تلبية احتياجات السوق الوطين. -

 إضافة اللمسة احمللية على املنتوج وترقيته إىل مصاف املنتوج العاملي . -

 وضع القوانني و الربامج وإشرافها على كل الوحدات التابعة هلا قانونياً. -

 الفةع الثمظي  أهدافهم

اوح أهداف املؤسسة بني أهداف اقتصادية واجتماعية حيث أن أهم هدف للمؤسسة هو البقاء ترت 
 واالستمرارية .

 األهداف االقتصمدي   

 ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

العمل على حتقيق عائد مناسب على رأس املال املستثمر عن طريق استغالل كل الطاقات اإلنتاجية  -
 واملهارات 

 للعمال.الفنية 

 العمل على الدخول يف األسواق العاملية . -

 العمل على زيادة قدراهتا التنافسية عن طريق اكتساب ميزة تنافسية تتمثل يف ارضاء العميل . -

 العمل على تلبية رغبات  الزبائن عن طريق إجناز طلبياهتم يف أقل فرتة ممكنة . -

 نية والذي يعترب اهلدف األساسي وراء تأسيسها.حماربة االحتكار واملضاربة يف األسواق الوط -

 األهداف االجتمماي   

 تتمثل فيما يلي

تلبية احتياجات السوق الوطين و االستغناء عن االسترياد من اخلارج خاصة إذا علمنا أنه بالعملة  -
 الصعبة ،ومن مث تصدير الفائض الذي يكون بدوره مورداً للعملة الصعبة.
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 عيشي للعمال عن طريق فتح فرص عمل هلم وتكوينهم ،ورفع مستواهم املهين .رفع املستوى امل  -

 املسامهة يف امتصاص البطالة عن طريق فتح أبواب التوظيف أمام الشباب . -

 املسامهة يف حتقيق التنمية الشاملة . -

 املسامهة يف متويل اخلزينة العامة )الضرائب -

 سة المطلب الثملث    الهيكل التنريمي للمس 

 :اهليكل التنظيمي ملؤسسة توزيع مواد البناء 06شكل رقم 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 EDIMCO املؤسسة الوطنية إلنتاج و توزيع مواد البناء املصدر:

 

 مدير اإلدارة املالية

 األمانة

 املراجع الداخلي

 األمانة

 قسم املنازعات

 مدير جتاري

 

 إدارة املوارد البشرية
 

 قسم احملاسبة
 

 مدير تقين

 

 قسم خاص باألجهزة
 

واألمنمكتب النظافة   

 

 احملاسب العام
 

 قسم البناء
 

 قسم جتاري إنتاجي
 

 مكتب األجور

 

 خزينة املؤسسة

 

سم البيعق  

 

 املدير
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 شةح الهيكل التنريمي  

 : المدية 1– 1

 و اإلشراف عليها ،ميثل املدير أعلى سلطة يف اهلرم التنظيمي و من مهامه تسيري الشركة 

 متابعة املصاحل و األقسام اليت تقع حتت سلطته، -

 حتليل التقارير الواردة من املصاحل و األقسام و اختاذ القرارات اهلامة و املناسبة ، -

 تسيري و مراقبة رؤساء املصاحل التابعة إلدارة الوحدة ، -

 ل مصلحة .عقد اجتماعات و إدراج السياسات و اإلجراءات اخلاصة بك -

 االةمظ    2 –1

 تقوم هذه االخرية باملهام التالية :

 مساعدة املدير يف تدبري شؤونه و تنظيم أعماله ،

 _ حتويل التقارير من املصاحل إىل املدير ،

 ضبط االستقباالت اخلاصة باألشخاص املتعاملني مع املدير و إبالغه بذلك ، -

الداخلي بفحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية خلدمة اإلدارة يقوم املراجع   المةاجع الداخلي   3 – 1
عن طريق التأكد من أن النظام احملاسيب كفؤ و يقدم بيانات سليمة و دقيقة لإلدارة من خالل منع الغش 

 و االحنراف عن السياسات املوضوعية . 

الخرية مركزية يف مؤسسة :هو املسؤول عن املصلحة املالية و تعترب هذه ا ةدية اإلدار  المملي  – 2
 توزيع مواد البناء حيث تتفرع هذه املصلحة إىل :

 :تقوم مبساعدة مدير اإلدارة املالية .   االةمظ  1 – 2

 يهتم باجلانب القانوين للمؤسسة و يقوم أيضاً حبل النزاعات القانونية .  قةم المنمزامت   2 – 2

التسجيالت احملاسبية للعمليات ايل تقوم هبا الشركة يتوىل احملاسب مبختلف   قةم المحمسب    3 – 2
) عمليات الشراء ، البيع ، التنازل ، التحصيل ، التسديد ...اخل( و كذلك ميسك يوميات مساعدة 
حسب احلاجة إليها ، و ينقسم هذا القسم إىل فرعني فرع احملاسب العام و فرع اخلزينة ، حيث أن 

وم بالعمل الذي يقوم به احملاسب العام و العمل الذي يقوم به فرع احملاسب األول يف هذه املؤسسة يق
 اخلزينة. 
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عن العاملني باملؤسسة و املسؤولة  هتتم باجلانب البشري حيث أهنا اجلهة  قةم إدار  الموارد   4 – 3
 يتكون هذا القسم من :

درس الوضعية الصحية و مكتب اإلدارة و العالقات االجتماعية :هتتم بالضمان االجتماعي للعامل و ت
 هي املتعلقة بالعامل من يوم بدايته للعمل إيل غاية هناية تقاعده .

مكتب األجور : يقوم بدراسة أيام العمل و جمموع العطل و الغيابات و حيدد االجر الالزم الذي يدفعه 
 لكل عامل .

العمل للعاملني و املخافظة  مكتب النظافة و األمن : يهتم هذا املكتب بنظافة املؤسسة و تقدمي مالبس
 على ممتلكات الوحدة و مراقبة حركة العمال ، املواد و البضائع .

 هو املسؤول عن ممتلكات الوحدة ، و يتفرع هذا القسم إىل :ةدية تقني   – 3

يف هذا القسم يوجد مكتب تقين يهتم بالتخطيط للمشروع أي كمية املواد قةم البنمء   – 1 -3
 و هناك مكتب آخر يقوم بتنفيذ ما قد خطط له . الالزمة للبناء

يوجد به مكتب مكلف ببيع ما مت بنائه و كتب يقوم بشراء األراضي من أجل قةم البيع   – 2 – 3
 البناء .

 المدية التجمري   يوجد به   – 4

دير يقوم بشراء و بيع مواد البناء داخل املؤسسة و ذلك ببيعها إىل امل   القةم التجمري   1 – 4
 التقين و أيضاً يقوم هذا القسم بالبيع خارج املؤسسة .

 : يقوم هذا القسم باإلنتاج .   قةم اإلظتمج 2 – 4

 نشاط املؤسسة . : يتكفل بصيانة اآلالت و املعدات اليت تستخدم يف   قةم الصيمظ  3 – 4
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ة ةةاجع  التثبيتمت الممدي  لو الغية ةمدي  في المسس المبحث الثمظي   

 المطلب األلو   املي  المةاجع 
تكون بشكل    EDIMCOان عملية املراجعة يف املؤسسة الوطنية إلنتاج و توزيع مواد البناء  

مركزي و األولوية تقع علي عاتق االدارة املركزية، و نسلط الضوء هنا على سري مهمة املراجعة للسنة 
ملدقق الداخلي ، حتصلنا على املعلومات التالية ، حيث ومن خالل مقابلتنا مع ا2012و  2011املالية 

 حول سري عملية املراجعة اليت قام هبا املراجع:

 الحمل  األلولى  المةاجع  أللو  ةة 

 القيام بالعمليات التالية: (، حيث مت EDIMCOتعد املراجعة الت بالنسبة للعميل حمل الدراسة )

 التحقق من الوجود -1

ي من التثبيتات املادية )العينية( و الغري مادية )املعنوية( ، املخصص هلا وذلك من خالل التحقق الفعل
حساب بدفر األستاذ، إذ مت التحقق من وجود األصل من خالل اجلرد الفعلي حيث تضمن ذلك 

 االختبار التأكد من الكيان املادي للتثبيتات.

التحقق وجود بوليصة التأمني على  وقد تضمن هذا االختبار اللجوء إىل بعض القرائن غري املباشرة مثل
 اآلالت كدليل على وجودها.

 التحقق من ملكية املؤسسة للتثبيتات-2

و هذا االختبار من خالل الفحص للمستندات اخلاصة بشراء التثبيت وعقود امللكية، حيث يتم يف هذه 
ذلك علي شهادات امللكية احلالة التحقق من توفر الشروط القانونية الالزمة لتلك املستندات، معتمدا يف 

 و التأكد من عدم التصرف يف األصل حىت هناية مدة الفحص.

 التأكد من سالمة القيمة-3

لقد إرتبط هذا االختبار بضرورة حتديد القيمة املالئمة، و اليت يظهر هبا التثبيت يف قائمة املركز املايل و 
لغري مادية يتم تقييمها على أساس التكلفة أوضحت القواعد املتعارف عليها أن التثبيتات املادية و ا

التارخيية بعد استبعاد جممع اإلهالك احملتسب على تلك التثبيتات وإختبار التحقق من القيم تضمن 
 اآليت:
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اإلطالع على املستندات والعقود للتثبيتات حيت تبني العقود قيمة التثبيت  و كذلك مجيع املصاريف -
 املصاحبة لعملية االقتناء مثل أتعاب التقنيني، حتديد العقد وعمولة الشراء..اخل.

ل ألول فحص مجيع املستندات الدالة على املصروفات املأمسالية املرتبطة جبعل األصل صِاحل لالستعما -
مرة مثل مصاؤيف الرتكيب، تكاليف إقامة قاعدة اآلالت، حيث أن املراجع تأكد من صحة التوجيه 

 للمحاسب لتلك املصروفات مما يضمن عدم اخللط بني املصروفات املأمسالية املصروفات االيرادية.ِ  

الية، وسلطة التأكد من مدى تنفيذ سياسات املؤسسة خبصوص حتديد ومعاجلة املصروفان الرأمس-
 االعتماد الالزمة هلا.

 فحص اإلهتالك و كيفية معاجلته لغرض التوصل لرصيد جممع لإلهتالك لكل تثبيت على حدى. -

 وللتحقق من عنصر اإلهتالك قام املراجع مبجموعة من االختبارات تتناول اجلوانب التالية:

مدى التماشي مع سياسة املؤسسة  * التحقق من سالمة القيمة املتخذة أساسا الحتساب اإلهتالك و
 والقواعد احملاسبية املتعارف عليها باستخدام التكلفة التارخيية لألصل كأساس حلساب أقساط اإلهتالك.

 * التحقق من كفاية قسط اإلهتالك ملقابلة النقص يف قيمة األصل الثابت.

دالت والطرق املطبقة هذا * التأكد من ثبات املؤسسة يف تطبيق معدالت و طرق اإلهتالك وهل املع
 العام هي نفسها ايل كانت مطبقة يف األعوام السابقة.

* التحقق من الدقة احملاسبية الحتساب قسط اإلهتالك من خالل إعادة عمليات الضرب واجلمع ونقل 
 األرقام من دفرتم األستاذ إل القوائم املالية.

 التحقق من عدم وجود أية حقوق للغري على األصل —4

ميز التثبيتات املادية مبالءمتها إستخدامها كضمان على القروض طويلة األجل، ومن أجل ذلك حتقق تت
املراجع من عدم وجود أية حقوق للغر على تلك األصول املادية، ملا لذلك من منفعة للمعلومات اليت 

يها للحصول تظهرها القوئم املالية و مت ذلك باإلطالع على عقود القروض والضمانات املنصوص عل
 على تلك القروض والسندات.
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 التحقق من الدقة احملاسبية-5

 تضمن هذا االختبار ضرورة مطابقة جمموٍع مفردات التثبيات للحسابات اإلمجالية بدفر األستاذ العام،

وتضمن هذا االختبار كذلك التحقق من سالمة نقل األرصدة من دفرت أو دفاتر األستاذ إل ميزان 
 وائم املالية املناسبة.املراجعة والق

 التأكد من سالمة العرض يف امليزانية--6

 يعترب سوء العرض أو عدم سالمة تبويب املفردات بالقوائم املالية اخلتامية أحد األخطاء اليت على املراجع

 اإلفصاح عنها أن وجدت ولذلك فإن هذا االختبار تضمن التحقق من اجلوِانب التالية:

 تثبيتات يف جمموعة مستقلة يف امليزانية، مع إبراز امهيتها وفقا لطبيعية املؤسسة.*التحقق من إظهار ال

 *التأكد من إظهار التثبيتات بتكلفتها اكارخيية خمصوما منها جمموٍع اإلهتالك.

 *التأكد من سالمة األرقام املقارنة ملفردات التثبيتات وجممع اإلهتالك املرتبط هبا و اليت متثل ارقام  العام

 املاضي.

 *التأكد من كفاية غطاء التأمني لتلك األصول ملواجهة األخطار احملتملة .

 التحقق من استمرار منفعة األصل-7

يهدف املراجع من ِوراء هذا االختبار إىل التأكد من أن التثبيتات املادية على اختالف انواعها مازالت 
ى نفس القدر من النوعية والكفاءة، ومن هذا تستخدم يف اإلنتاج، و أن خدماهتا املتوقعة ما زالت عل

االختبار مت  حتديد تلك األصول اليت اخنفضت قيمتها االقتصادية نتيجة لعوامل أخرى خالف 
 اإلهتالك. 

 الحمل  الثمظي   حمل  المةاجع  في الةنوات الةمبق 

 أهداف املراجع يف هذه احلالة ختتلف عن احلالة األوىل للمراجعة فأنه يهتم:

بالتغريات اليت تطرأ على التثبيتات سواء كانت إضافات أو استغناءات، وتتضمن أهداف اإلجراءات *
 التحقق من اآليت:

 اختبارات حتليلية للحصول على جمموعة من القرائن للتحقق من سالمة أرصدة التثبيتات -

 فحص و اختبار اإلضافات ايل متت خالل العام-

 لعامفحص واختبار االستغناء خالل ا-

 واختبار أعباء اإلهتالك الدوري ورصيد جممع اإلهتالك. فحص-
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 االختبارات التحليلية-1 

هتدف للحصول على جمموعة القرائن غري املباشرة اليت تساعد على اتشاف بعض اجلوانب اليت حتتاج اىل 
 فحص خاص او مزيد من الدراسة مثال ذلك:

 النتائجاستخدام عدد من املعدالت و تفسري ما تظهره -

 املقارنة الشهرية او السنوية ملصروفات الصيانة و االصالحات-

 التأكد من تطبيق القواعد احملاسبية املتعارف عليها-

 دراسة و فحص أي ختفيض يف غطاء التامني و تفسري اسباب هذا التخفيض-

 فحص و تقييم أنظمة الرقابة الدالية للتثبيتات-

 ات العينية و املعنوية اليت متت خالل العامفحص و اختبار االضافات للتثبيت-2

 التأكد من :

 احلصول على التثبيت-

 صحة تقومي التثبيت املضاف -

 فحص و اختبار االستغناء عن التثبيتات خالل العام -3

تنبع أمهية الرقابة على االستغناء من أن عدم وجود نظام دقيق للرقاية الداخلية يؤدى إل عدم اإلثبات -
التثبيتات ، وما لذلك من تأثري على  ةدالتثبيتات مما يعين تضخيم يف ارصالستغناء عن بعض الدفرتي ل

 حساب عبء اإلهتالك للفرتة.

سوف يرتكز اهتمام املراجع يف هذا الصدد على التحقق من الوجود والقيمة، فبالنسبة للوجود فذلك -
تاحة إىل التحقق من عدم وجود التثبيت يعين ضرورة استبعاد التثبيت من جمموعة الطاقة اإلنتاجية امل

 ضمن موارد املؤسسة املتاحة وختفيض التثبيتات بذلك القدر.

وتعترب القائمة اليت يعدها العميل نقطة بداية ق إجراء هذا االختبار حيث تضمن قائمة االستغناءات عن 
 التثبيتات البيانات التالية عن كل أصل مت االستغناء عنه:

ء اسم املشرتي، سعر البيع، التكلفة االصلية، تاريخ اقتناء االصل املستغىن عنه، جممع تاريخ االستغنا
 االهتالك يف تاريخ االستغناء ،و لبيانات تلك القائمة املستندات املؤيدة هلا:

 صور عقود البيع، قيود اليومية، مفردات دفرت االستاذ، سجل التثبيتات-
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 خر املدة للتثبيتاتالتحقق من سالمة اختبارات رصيد ا -4

بعد إجراء اختبارات التحقق من اإلضافات و االستغناءات عن التثبيتات خالل العام من وجود نظام 
الرقابة الداخلية نثبت فاعليته فيصبح من السهل على املراجع أن يتحقق من رصيد هناية السنة لألصل 

من سالمة أرصدة أول املدة حلسابات  الثابت، من خالل أوراق العمل عن العام املاضي وميكن التحقق
 التثبيتات من خالل نتائج اختبارات هذا العام لإلضافات و االستغناءات.

 2012لو  2011المطلب الثمظي  تقييم حةمبمت التثبيتمت العيني  لو المعنوي  لةن  

 :تناولت هذه الدراسة قيم التثبتات املذكورة لثالث سنوات متتالية كما هو موضح يف اآليت

 2012و  2011و  2010الفرع األول: التثبيتات العينية و املعنوية لسنة 

  2010التثبيتات العينية و املعنوية لسنة  -1 -1

  2010-12-31:امليزانية اخلتامية للتثبيتات العينية و املعنوية بتاريخ 01جدول رقم 

2010 Note ACTIF 

65000,00  Immobilisation 
Incorporelles 

99790601,04  Immobilisation 
Corporelles 

 
 2011التثبيتات العينية و املعنوية لسنة  -2

  2011-12-31:امليزانية اخلتامية للتثبيتات العينية و املعنوية بتاريخ 02جدول رقم 

2010 

Net 

2011 

Net 

Amor-Prov N brut Note ACTIF 

65000,00 116992,00 13000,00 129992,00  Immobilisation 
rporellesInco 

99790601,04 92666537,20 120574155,30 213242692,50  Immobilisation 
Corporelles 

 EDIMCO املؤسسة الوطنية إلنتاج و توزيع مواد البناء املصدر:
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 2012التثبيتات العينية و املعنوية لسنة -3

  2012-12-31 :امليزانية اخلتامية للتثبيتات العينية و املعنوية بتاريخ03جدول رقم 

 

2011 

Net 

2012 

Net 

Amor-Prov N brut Note ACTIF 

116992,00 90993,60 38998,40 129992,00  Immobilisation 
Incorporelles 

92668537,20 84419672,27 128892071,36 213311743,63  Immobilisation 
Corporelles 

33226939,98 33226939,98  33226939,98  Terrains 

25100715,25 20280777,33 86895009,74 107175787,07  Bâtiments 

34340881,97 30911954,96 41997061,62 72909016,58  Autre 
immobilisations 
corporelles   

 

 EDIMCO املؤسسة الوطنية إلنتاج و توزيع مواد البناء املصدر:

 
 يف املؤسسة الفرع الثاين: تقييم التثبيتات العينية و املعنوية

نالحظ ان التسجيل  2012و  2011و  2010حسب ارقام امليزانية اخلتامية للمؤسسة للسنوات 
احملاسيب هلذه السنوات قد مت بشكل يتماشى مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها،و هذا باحتساب 

 االهتالكات اخلاصة بكل سنة مع استمرارية منفعة االصل.

ر عملية اجلرد اخر السنة و ذلك للتحقق الفعلي من قيمة التثبيتات هناية كل سنة كما تاخذ بعني االعتبا
و التمكن من تسجيل االرقام يف امليزانية بشكل صحيح مما يعطي االدارة نظرة واضحة و ذات مصداقة 

 حول نوعية االفصاح عن هذه القيم و اليت تسمح هلا بتقييم االرقام الفعلية التوصل اليها مع ما هو
 حاصل ف املؤسسة.
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 خالص   

 
التثبيتات العينية و  بعدما استعرضنا اهم اخلطوات للقيام مبهمة املراجعة يف املؤسسة و اخلاصة حبسابات

اسة تطبيقية املعنوية موضوع دراستنا،حيث كان هذا من خالل استعراض اجلانب النظري الذي تناول در 

هده العملية ،استخلصنا ما يليلتدقيق احلسابات و كذا استخالص األهداف من  : 

- لتسجيل احملاسيب هلذه حتمية القيام بعملية مراجعة التثبيتات العينية و املعنوية للحرص على سالمة ا

 .العناصر و ضمان االستغالل األمثل هلا

- االعتماد على تسهر مؤسسة توزيع مواد البناء على مسايرة التطورات احلاصلة يف مهنة املراجعة ب

يات احلديثة للمهنة و كذا الطرق املثلى ملزاولتهاالتقن . 

- و ذلك ملواكبة التغريات  انتهاج النظام احملاسيب املايل اجلديد و التغريات احلاصلة اثره على مهنة املراجعة

 .يف اجملال االقتصادي العاملي و ضمان اكثر انسبة حتقيق اهداف املؤسسة
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 تمهيد

 

 ألجل و سياستها تنفيذ يف اهتكفاء و حتقيقها مبدى مرتبط اقتصادية مؤسسة أي جناح و استمرار إن

 الفين رأيه إبدائه اجل من منتظمة خطوات املراجع يتبع و لتقوميه حمايدة طرق إىل تلجأ أي احنراف جتنب

 ما اهب االهتمام لزيادة كان اليت اخليةالد الرقابة أنظمة تقييم من انطالقا و استقاللية نزاهة بكل احملايد

 املعيار جتسد األدلة و الداخلية الرقابة نظام أن حيث القرائن و من األدلة جمموعة على اعتمادا و يربرها

 اجل من مؤسسة ألي األمان صمام الداخلية الرقابة تعترب. امليداين العمل معايري من الثاين و الثالث

 املوزعة الشركات فروع اتساع ظل يف خاصة و استعمال سوء أو إتالف يأ من أمالكها على احملافظة

 و األخطاء و االحنرافات و و االختالالت الضعف و القوة مواطن اكتشاف يتم بواسطتها اليت و إقليميا

 : التالية املباحث إىل الفصل هذا نقسم أن ارتأينا سبق ما على بناءا و الغش

 ةالداخلي الرقابة نظام : األول

 الغش و األخطاء : الثاين

 للتدقيق العملية اإلجراءات : الثالث

 التثبيتات املادية والعينية مراجعة : الرابع
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 الداخلية الرقابة نظام  :األول المبحث
تفويض  ضرورة إىل أدى املنجزة العمليات تنوع و جغرافيا فروعها انتشار املؤسسات أنشطة تعدد إن

 من كان املسطرة السياسات تنفيذ اجل من الفروع هذه خمتلف بني التنسيق تستطيع حىت و السلطات
 : يلي ما النظام هلذا الدراسة مشلت قد و فعال داخلية رقابة نظام على الضروري االعتماد

 أنواعها و أمهيتها و أهدافها ، الداخلية الرقابة نظام مفهوم -
 الداخلية الرقابة نظام مقومات -
 الداخلية رقابةال نظام تقييم -

 أمهيتها و أنواعها و أهدافها و مفهومها تناول من البد الداخلية الرقابة نظام فهم من نتمكن حىت
 أهميتها و أهدافها ، الداخلية الرقابة نظام مفهوم  :األول المطلب

 الداخلية الرقابة نظام مفهوم  :األول الفرع
 : يلي ما التعاريف هذه بني من سنستعرض و الداخلية الرقابة نظام مفاهيم تتعدد

 لكافة تنظيمية خطة " عن عبارة اهنبأ املراجعة معايري لنشرة طبقا الداخلية الرقابة عرفت : األول التعريف
 االعتماد و الثقة إمكانية و دقة من التأكد و أصوهلا محاية دفهب املنشأة تتبعها اليت و األساليب الطرق
 1اإلدارية بالسياسات االلتزام تشجيع و التشغيلية تنمية الكفاءة و اهتبيانا على

 اخلطة " اهنأ على الداخلية الرقابة القانونيني للمحاسبني األمريكي تمعجملا عرف : الثاين التعريف
 اختبار ، األصول على للمحافظة املشروع يتبناها إجراءات و وسائل من اهب يرتبط كل ما و التنظيمية

 2املوضوعة السياسات إتباع تشجيع و العمل كفاءة تنمية ، عليها تماداالع درجة و احلسابات دقة
 املتمثل و الداخلية للرقابة مبسط واضح تعريف إعطاء ميكن السابقة التعاريف خالل من : شامل تعريف

 تتضمن اليت و املؤسسة وضعتها اليت اإلجراءات و الطرق و للوسائل تنظيمية خطة عن هي عبارة " يف
 " داخلها للعمل احلسن سري ضمان بقصد املختلفة عمليات املراقبة من جمموعة

 الداخلية الرقابة أنواع  :الثاين الفرع
 :التالية األقسام إىل الداخلية الرقابة تقسيم فيمكن ذكر ما على بناءا
 اكرب قلتحقي اهلادفة اإلجراءات و التنسيق وسائل و التنظيمية اخلطة تشمل و : اإلدارية الرقابة -أوال**

 و الزمن دراسة و اإلحصائية السجالت على يعتمد ذلك حتقيق و اإلنتاجية الكفاية من ممكن قدر
 التنظيمية اخلرائط باستخدام التقارير و اآلداب تقارير و احلركة

                                                           
 2،ص  2001، القاهرة ، القانونيني احملاسبني و احلسابات ملراقيب املراجعة أساليب ، لطفي امحد السيد أمني 1
 52ص ، 1996، بريوت ، العربية النهضة دار ، إجراءات و معايري :املراجعة ، اشتوي السالم عبد إدريس 2



 املراجعة ملهمة العامة القواعد                                                               :الثاين الفصل
 

 
39 

 إىل اهلادفة اإلجراءات و التنسيق وسائل مجيع و التنظيمية اخلطة تشمل و : احملاسبية الرقابة -ثانيا**
 عليها االعتماد درجة و احلسابات و بالدفاتر املثبتة احملاسبية البيانات دقة راختبا

 أصول محاية إىل اهلادفة اإلجراءات و التنسيق ، الوسائل مجيع تشمل و : الداخلي الضبط -ثالثا**
 خيضع حيث الذاتية الرقابة مع العمل تقسيم على يعتمد ذلك حتقيق و االختالس و الغش من املشروع

 و االختصاصات حتديد على يعتمد كما ، العملية تنفيذ يشاركه آخر موظف ملراجعة موظف كل لعم
 املسؤوليات و السلطات

 الداخلية الرقابة أمهية  :الثالث الفرع
 لضمان ذلك و تطبيقها االقتصادية املؤسسات على جيب حتمية ضرورة الداخلية الرقابة أصبحت لقد

 ألنشطتها اجليد السري طريق عن هذا و املسطرة األهداف و املرسومة ساتالسيا تنفيذ يف كفاءة األداء
 :1يلي ما الداخلية بالرقابة االهتمام تزايد على ساعدت اليت العوامل أهم من و، الفروع خمتلف عرب
 من أعماهلا تنوع و الشركات حجم يف الضخم النمو إن : اهتعمليا تعدد و املنشآت حجم كرب -أوال**

 الشخصي االتصال على االعتماد مبكان الصعوبة من جعل الطبيعي النمو و التفرع و ندماجخالل اال
 : مثل الداخلية الرقابة أنظمة صميم يف هي وسائل على االعتماد إىل فادى املشروعات إدارة يف

 غريها و العمل و تقسيم املوازنات و التحليلية الكشوف
 و : باملشروع الفرعية اإلدارات بعض إىل املسؤوليات و طاتالسل تفويض إىل اإلدارة اضطرار -ثانيا**

 هلا الفعلية اإلدارة عن األموال رؤوس أصحاب انفصال حيث املسامهة الشركات يف متاما هذا واضح
 إىل اإلدارة يسندون (للمسامهني العامة اهليئة يف ممثلني) نراهم لذلك و تباعدهم و عددهم كثرة يسبب

 لذلك ، مبفرده الشركة أعمال مجيع إدارة ميكنه ال هذا اإلدارة جملس و (اإلدارة جملس منهم منتخب عدد
 املسامهني أمام مسؤوليته إخالء اجل من و ، املختلفة الشركة إدارات إىل و املسؤوليات السلطات يفوض

 و سمقايي و وسائل طريق عن املختلفة اإلدارات هذه أعمال على بتحقيق الرقابة اإلدارة جملس يقوم
 جاء هنا من و بالشركة، العمل سالمة إىل اإلدارة جملس إىل اطمئنان تؤدي اليت الداخلية الرقابة إجراءات
 الرقابية أهدافه حتقيق اإلدارة جمللس تكفل اليت و اإلجراءات الوسائل وضع و الرقابة بأنظمة االهتمام

 دورية تقارير عدة على احلصول من املشروع إلدارة البد : دقيقة دورية بيانات إىل اإلدارة حاجة -ثالثا**
 رسم و االحنرافات لتصحيح القرارات من الالزم و املناسب اختاذ اجل من لنشاطه املختلفة عن األوجه

 صحة إىل اإلدارة تطمئن متينة و سليمة رقابية نظم وجود من البد هنا من و املستقبل الشركة يف سياسة
 القرارات اختاذ يف عليها عتمدت هلا و تقدم اليت التقارير تلك

                                                           
 228-227،ص 2000، عمان ، وائل دار ، النظرية الناحية –احلسابات تدقيق علم ، اهلل عبد األمني خالد 1
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 داخلية رقابة نظام توفري اإلدارة على : املشروع أموال صيانة و محاية إىل املشروع إدارة حاجة -رابعا**
 اهبارتكا احتمال تقليل أو الغش و األخطاء منع يف املرتتبة املسؤولية من نفسها حىت ختلي سليم

 بيانات إىل احلكومية اجلهات حتتاج : دقيقة بيانات إىل غريها و احلكومية اجلهات حاجة -خامسا**
 احلكومية الرقابة و االقتصادي التخطيط يف لتستعملها البلد داخل العملة املختلفة حول املنشآت دقيقة

 عليها ، ما منشأة من املعلومات هذه طلبت ما فإذا ، شابه ما و العلمية حصر الكفايات و التسعري و
 املستعمل الداخلية الرقابة نظام يكن مل ما هلا يتسىن ال الذي األمر هذا هو و ، دقة و بسرعة حتضريها

 متماسكا و قويا
 

 الداخلية الرقابة نظام مقومات  :الثاني المطلب
 الوضعية حول مصداقية ذات معلومات بإعطاء يسمح باملؤسسة فعال داخلية رقابة نظام وجود إن

 من التنفيذ يف الكفاءة مع اإلدارة قبل من األهداف حتقيق و جهة من هذا للمؤسسة و احلقيقية احلالية
 من جمموعة على تتوفر أن جيب هلذا و املؤسسة عليها تقوم اليت األساسية مبثابة الركائز فهي ، ثانية جهة

 مؤسسة من ختتلف الداخلية الرقابة املصداقية إن و الفعالية ، بالقوة تتصف جتعلها (مكونات) املقومات
 عناصر هناك لكن و طبيعة العمل و التنظيمي اهليكل ، املؤسسة حجم باختالف ذلك و رىألخ

 1هي: و جيد داخلية رقابة نظام أي يف تتوفر أن جيب أساسية
 الرقابة لنظام األقسام رؤساء و العليا اإلدارة فهم و نظر وجهة يعين الرقايب احمليط : الرقايب احمليط -أوال**

 : التالية األسس يشمل و للمؤسسة و أمهيتها الداخلية
 إىل يؤدي الذي األمر ، املوظفني بني املسؤوليات و الواجبات لتقسيم إطار هو و تنظيمي هيكل 1-

 من املوضوعة السياسات حسب و اجنازها مت الواجبات هذه أن و ، لواجباته شخص أي عدم ختطي
 مالية معلومات توفري و املوجودات على افظةاحمل و التشغيل يف الكفاءة إىل الوصول ألجل قبل املؤسسة
 : التالية الرئيسية املسؤوليات فصل خالل من ذلك و يعتمد عليها

 خمولة سلطة قبل من التعامل ختويل -
 السجالت يف القيد -
 باملوجودات االحتفاظ -

 كفاءة درجة و الداخلية الرقابة نظام تقييم و فحص األساسية وظيفته الداخلي للتدقيق قسم وجود 2-
 التدقيق ، التدقيق جلنة إىل أو العليا لإلدارة اهنبشأ تقارير تقدمي و األقسام من قسم أو كل مستوى

                                                           
 88-82ص 2004، عمان ، وائل دار ، (العلمية و النظرية الناحية)  التدقيق إىل مدخل ، التميمي هادي 1
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 ألجل اهتمستويا مجيع يف ة اإلدارة ملساعدة املؤسسة داخل ينشأ الداخلية الرقابة نظام من الداخلي جزء
 و الدراسات ، االستشارات ، التقييم ، التحليل خالل من ذلك و اهتكفاء و اهتاإليفاء بالتزاما

 االقرتاحات
اإلجراءات  و السياسات أن من للتأكد العليا لإلدارة (األمان صمام) هو الداخلي التدقيق قسم إن

عن  الداخلي املدقق استقاللية أن و كما ، صحيحة بصورة تطبيقها مت قد اإلدارة قبل من املوضوعة
ا هب مرتبطا املدقق يكون أن جيب هلذا و ، خوف بدون و بواجباته للقيام أكثر حرية توفر التنفيذية اإلدارة
 التدقيق جلنة مع أو التنظيمي اهليكل يف مستوى على
 اإلدارة قبل من املوضوعة اإلجراءات و السياسات من يتكون احملاسيب النظام : حماسيب نظام -ثانيا**

 هنالك يكون أن ميكن ال هلذا و ، املؤسسة طةأنش حول التقرير و قيد تصنيف، ، حتليل ،مجع، لتعيني
 : يشمل اجليد احملاسيب النظام و جيد حماسيب نظام وجود بدون جيد داخلية رقابة نظام
 السجالت من للقيد كأساس مستندات و أدلة 1-
 املختلفة املستويات و األقسام حسب مبوبا احلسابات دليل و احملاسبة لقسم تنظيمي هيكل 2-
 املوظفني من موظف كل تمسؤوليا 3-
 النشاط عمليات مساقات و املؤسسة سياسات و إجراءات يبني (دليل) كتاب 4-
 هذه من و التقديرية املوازنات مع فعليا اجنازه مت ما بني ما املقارنة إجراءات و تقديرية موازنات 5-

 ، الرأمسالية املوازنة ، اإلدارية فاملصاري و التوزيع و البيع مصاريف ، اإلنتاج ، البيع موازنات ، املوازنات
 العامة امليزانية و اخلسائر و األرباح موازنة كذا و النقدية التدفقات موازنة

 إجراءات عمل اإلدارة على ، احملاسيب النظام و الرقايب احمليط إىل باإلضافة : رقابية إجراءات -ثالثا**
 إتباعها جيب اليت السياسات و اخلطوات من قابيةالر  اإلجراءات تتكون و (العمليات)النشاط على رقابية

 : خالل من و العمليات ضمان من للتأكد
 و آلخرها أوهلا من عملية بأي القيام من شخص ألي السماح بعدم ذلك و الواجبات بني الفصل 1-
 ةالداخلي الرقابة نظام تقوية إىل يؤدي الذي األمر ، االحتفاظ و القيد ، التحويل بني الفصل جيب
 السجالت يف احلقيقية (املبالغ) القيم قيد من التأكد و األنشطة على التدقيق 2-
 و مسؤولة جهة من بتخويل إال إليها للوصول السماح عدم و السجالت و املوجودات على احملافظة 3-
 أية عن االستفسارات و الدفاتر يف مسجل هو ما مع اجلرد نتيجة مقارنة و للموجودات دوري جرد عمل

 اختالفات
 (النشاط) التعامالت مجيع بشأن مسؤولة جهة من حتويل وجود 4-
 السجالت يف املقيدة العمليات تأكيد و لتأييد كافية أدلة 5-
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 املرتابطة و الداخلية الرقابة مكونات أن ذكرت األمريكية املؤسسات مساعدة جلنة فان 1922 سنة يف و
 : التايل من تتكون بعضها مع املتداخلة و
 : من يتكون و الرقايب احمليط :أوال*

 األخالقية القيم و الكرامة -
 اجلدارة و الفينة باملقدرة االلتزام -
 التدقيق جلنة -
 اإلدارة نوعية و فلسفة -
 تنظيمي هيكل -
 الواجبات و املسؤوليات توزيع -
 التوظيف إجراءات و سياسات -
 املخاطر حتديد : ثانيا*
 االتصال طخطو  و املعلومات : ثالثا*
 النشاط على السيطرة : رابعا*

 تقييم هل و ، الداخلية الرقابة اجتاه نظرها وجهة و فلسفتها و العليا اإلدارة يف يتعلق :الرقايب احمليط
 أخرى؟ نظر وجهة هلا أم ( املؤسسة) للشركة الساهرة العني و الفقري العمود اهنأ من الرقابة الداخلية

 كرامة و عالية أخالق تتطلب املالية األسواق و اجلمهور أن ذكرنا كما : قيةاألخال القيم و الكرامة 1-
كذلك  و األعمال رجال فان هلذا و ( الناس بني مسعته هي املدقق املال رأس) احلسابات تدقيق من مهنة
 أخالق و كرامة ( املؤسسة) الشركة إدارة من يرغبون و يطلبون عامة اجلمهور و هزونجملا و العمالء

قدوة  و منوذجا يكونوا أن العليا اإلدارة أعضاء و العام املدير و اإلدارة جملس رئيس من يطلبون ، عالية
عدم  حالة يف العقوبات و السياسات عن كتابة و املوظفني بإعالم اإلدارة هذه تقوم أن و التصرفات يف

 السياسات هذه تطبيق
 و املوظفني على فان (املؤسسة) الشركة إغراض إىل لوصولا ألجل : اجلدارة و الفنية باملقدرة االلتزام 2-

 املنوطة باألعمال القيام ألجل الالزمة التجربة لديهم و متدربني و مؤهلني يكونوا أن املستويات يف مجيع
 مهب

هلم  دخل ال و خارجيني إدارة جملس أعضاء سبعة إىل اثنني من متكونة جلنة هي و : التدقيق جلنة 3-
اإلدارة  و الداخلي و اخلارجي املدقق بني واسطة هم ،و اإلدارة عن مستقلون و لتنفيذيةا بالسياسات

املدقق  استقاللية تقوي كذلك و ، املطلوبة االستقاللية الداخلي املدقق تعطي اللجنة هذه ، العليا
 : يلي ما األخرى وظائفها من و اخلارجي
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 القانوين اسباحمل اسم للمسامهني العامة اهليئة إىل اقرتاح -أ
 القانوين احملاسب مع التدقيق برامج مناقشة - ب
 راتبه حتديد و الداخلي التدقيق مدير تعيني - ت
 القانوين احملاسب مع املالية البيانات مناقشة و دراسة - ث
 الداخلي التدقيق تقارير مناقشة و دراسة - ج

على  تؤثر و (املؤسسة)الشركة إدارة و سفةفل على تؤثر رمبا مواصفات عدة : اإلدارة نوعية و فلسفة 4-
املواجهة  على االعتماد و وجدت إن– العمل خماطر يتابعوا كيف املثال سبيل على و الرقايب احمليط

أخذها  مت اليت اخلطوات و مهتنظر  هي ما و ، الرمسية الكتابة من بدال اآلخرين اإلداريني مع الشفوية
 املستعملة احملاسبية املبادئ بعض اجتاه مهتنظر  هي ما و املالية التقارير إىل بالنسبة
 اجناز و التخطيط خالل من و ، اهتغايا إىل للوصول الشركة قابلية ميثل و : التنظيمي اهليكل 5-

 املسؤوليات و التحويالت مراكز وضع تعين للشركة التنظيمي اهليكل ، املتابعة و و الرقابة املسؤولية
 عليه (املدقق) القانوين احملاسب الشركة طبيعة و حجم على هذا يعتمد و ، اإلنتاج أو خطوط لألقسام

 الرقابة إجراءات و فاعلية سياسات معرفة من يتمكن حىت املسؤوليات و التخويالت هذه دراسة
 و الواجبات و املسؤوليات هذه توزيع مت ملن و كيف تشمل و : الواجبات و املسؤوليات توزيع 6-

 حماسبته و عنه املسؤولة اجلهة و اآلخرين للموظفني بالنسبة موقعه يعرف موظف لك جيعل األمر الذي
 فيجب ، فاعلية ذات تكون أن ألجل و الداخلية الوقاية إىل بالنسبة : التوظيف إجراء و السياسات 7-

 املهين املستوى و الكرامة و األخالقية املستويات لديهم أناس لتوظيف إجراءات و وضع سياسات
 لوباملط
 احملاسيب النظام تشمل و: املالية التقارير أغراض مع عالقة هلا اليت و االتصال خطوط و املعلومات  :ثانيا

 و (املعامالت) االقتصادية األنشطة حول التقرير تصنيف و حتليل و مجع ملعرفة التسجيل و طرق
 االلتزامات تسجيل و املوجودات احلفاظ على مسؤولية

 من التأكد يف اإلدارة مساعدة ألجل اإلجراءات و السياسات تشمل و  :األنشطة ىعل السيطرة  :رابعا
 اليت األمور على السيطرة تشمل و كذلك– جيب ما حسب طبقت قد السياسات و أن التعليمات

 و العامة الرقابة تشمل اليت و املعلومات تشغيل على الرقابة املثال سبيل على و بالبيانات املالية تتعلق
 رقابة أو تدقيق وجود و بالغرض تفي مستندات و سجالت وجود التطبيق و أو التشغيل على ابةالرق

 الفعلي و اجلرد الوظائف بني الفصل كذلك و مستقلة
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 الداخلية الرقابة نظام تقييم  :الثالث المطلب
 للمراجع حيدد خالهلا فمن املراجعة عملية يف األوىل اخلطوة يعترب الداخلية الرقابة نظام تقييم و دراسة إن

 فعلى الداخلية الرقابة فهم و دراسة ألجل و اهب يقوم أن جيب اليت االختبارات حجم و الفحص مدى
 :التالية اخلطوات إتباع املدقق

 له خطط ما حسب يعمل النظام هذا كان إذا و الداخلية الرقابة نظام فهم -
 الرقايب النظام هيكل العمل أوراق يف التوثيق -
 قبله من املقبول األعلى احلد حتديد أي املدقق قبل من املتوقعة الرقابة خماطر مستوى (حتديد) قريرت -
 الرقابة خماطر مستوى حتديد إعادة و الداخلية الرقابة لنظام (فحص)اختبار عمل -
 (املراجعة برنامج) التفصيلي التدقيق تصميم -

 :1  دايناملي العمل معايري من الثاين املعيار يقتضي كما
 األساسية االختبارات أنواع و نطاق و عليه االعتماد ميكن حىت الداخلية الرقابة نظام تقييم و دراسة

 للمراجعة
 مواطن إبراز على يساعد انه كما املراجعة نظام حتديد من الداخلية الرقابة نظام تقييم ميكن مثة من"

 األساليب أن عن رغما املواطن هذه على لتغلبل املنشأة إلدارة اإلرشاد و النصح تقدمي و فيه الضعف
 وسائل عدة هناك أن إال آخر إىل مراجع من ختتلف قد الداخلية الرقابة نظام تقييم دراسة يف املتبعة
 اليت األساليب تلك تتضمن الشأن هذا يف احلسابات مدققي يتبعها اليت العامة اإلجراءات و ترتبط

 :يلي ما مكوناته فهم و الداخلية رقابةال نظام على التعرف املراجع تساعد
 عملية النظري، التقييم و الفحص يتضمن و: الداخلية الرقابة لنظام النظري التقييم و الفحص-أوال**

 الداخلية الرقابة لنظام التفصيلي التقييم و الفحص كذلك و التقييم و الفحص
 شركة أي يف الرقابة نظام وجود جمرد أن حيث  :الداخلية الرقابة لنظام العملي التقييم و الفحص-ثانيا**
 هو و هام تساءل بثار لذلك و ، املختلفة األنشطة و العمليات يف فعال تطبيق انه بالضرورة يعين ال

 االلتزام اختبارات إجراء يتم السؤال هذا على لإلجابة و ؟ الشركة يف الداخلية الرقابة نظام تطبيق مدى
 تتوقف و طرق عدة بني االختيار املراجع على جيب العملي أو النظري سواء التقييم عملية يف البدء قبل

 : نشاطها و الشركة أداء حجم و طبيعة على عمليا
 تغطي يدورها اليت و دورة منها كل على يطلق جمموعات إىل املنشأة أنشطة تقسيم أي : الدورات -

 جمموعة

                                                           
 24-11ص   2001، القاهرة ، القانونيني اسبنياحمل و احلسابات ملراقيب املراجعة أساليب ، لطفي امحد السيد أمني 1
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 إىل القانونيني للمحاسبني األمريكي معجملا أشار دق و ، الوثيقة العالقة ذات احلسابات و العمليات من
 الرقابة نظام تقييم لعملية تسهيال وطيدة عالقة تربطها اليت احلسابات و للعمليات التايل التجميع
 : الداخلية

 اإلنتاج دورة - النفقات دورة - اإليرادات دورة -
 املنشورة املالية التقارير دورة - التمويل دورة -
 إدارية وظيفة أو نشاط مبركز اخلاصة احلسابات و العمليات جتميع عن عبارة هي و : شاطالن وحدات-
 أهم و ، الداخلية الرقابة نظام لتقييم كأساس تتخذ حيث البعض بعضها مع املنشأة أقسام من قسم أو

 و اإلدارية الشؤون ، املبيعات ، اإلنتاج ، املخازن ، املشرتيات قسم و وظيفة الوظائف أو األنشطة تلك
 املالية

 الرقابة إجراءات تقييم و بدراسة املراجع يقوم أن األحيان بعض يف ميكن حيث : املالية القوائم بنود -
 تقييم ذلك مثال ، حدة على األعمال نتيجة قائمة أو املايل املركز قائمة بنود من بند بكل الداخلية
 إجراء تتمثل القول جمل املختلفة اهتبتصنيفا املتداولة لاألصو  أو الثابتة لألصول الداخلية الرقابة إجراءات

 : يلي ما الداخلية الرقابة نظام تقييم و دراسة
 الداخلية الرقابة لنظام املبدئي الفحص : أوال
 الداخلية الرقابة لنظام املبدئي التقييم : ثانيا
 الداخلية الرقابة لنظام التفضيلي التقييم و امليزانية : ثالثا
 النظام بتطبيق اخلاصة اإلجراءات و بالسياسات االلتزام اختبارات : رابعا
 الداخلية الرقابة نظام تأثري ملدى املراجع فهم يفرض : الداخلية الرقابة لنظام البدئي الفحص -أوال**

 امنه كل بدراسة يقوم مث الفرعية النظم من عدد إىل الرقايب النظام جتزئة عليه يتعني املراجعة عملية على
 النظم تلك من لكل املراجعة إجراءات من جمموعة وضع ميكنه األسلوب هذا على تأسيسا ، تفصيال
 تكلفة) املباشرة التكاليف نظام ، اإليرادات نظام من عام بوجه الفرعية النظم هذه أهم و ، الفرعية

 إعادة و أصول على لاحلصو  نظام ، الثابتة األصول نظام ، االستثمارات نظام ، األجور نظام (املبيعات
 حيث حدى على الداخلية الرقابة نظام إجراء من كل تقييم و بدراسة املراجع يقوم ما عادة و سدادها

 أن ميكن داخلية رقابة أساليب لديها الشركة أن من للتحقق جزء لكل مبدئي فحص عمل أوال يتم
 وظيفته أداء يف عليها املراجع يعتمد

 تدقيق و الرقابية بالبيئة يلم و يفهم أن للمراجع ميكن : الداخلية الرقابة نظامل املبدئي التقييم -ثانيا**
  : على االعتماد طريق عن مبدئيا بالشركة العمليات

 للمراجع السابقة اخلربة-
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 املاضية لألعوام املراجعة أوراق فحص 1-
 للعمليات مراقبة أو استفسارات عمل 2-
 املراجع يقوم) املراجعة حمل بالشركة اإلجراءات دليل أو لشركةل التنظيمية اخلريطة على االطالع 3-

 تنفيذ و األصول حبيازة شخص كل مسؤوليات و العمليات تدفق على للتعرف اإلجراءات دليل بفحص
 إذا ما اكتشاف للمراجع ميكن التنظيمية اخلطة دراسة طريق عن انه كما السجالت إمساك و العمليات

 يطمئن أن ميكن مث من و بالشركة املوظفني مسؤوليات بفصل يسمح باملنشأة ائدالس الرقايب املناخ كان
 الرقابة نظام على االعتماد املراجع قرر ما فإذا (باملنشأة املسؤوليات و االختصاصات فصل سالمة إىل

 تفصيليا النظام تقييم و بدراسة يقوم فسوف املبدئي الفحص من االنتهاء بعد الداخلية
 الرقابة لنظام املبدئي التقييم و الفحص بعد : الداخلية الرقابة لنظام التفصيلي التقييم و راسةالد -ثالثا**

 أو املخالفات و األخطاء حدوث منع إىل دفهت اليت الرقابية األساليب على املراجع يركز الداخلية،
 : أمهها األساليب من عدد على االعتماد ميكن ذلك سبيل يف و اكتشافها

 االستقصاء ئمةقا : أوال
 الوصفي التقرير : انيثا
 التذكريي امللخص :ثالثا 

 التحري عن عبارة هو و ) االستقصاءات مدخل استخدام على املراجع يعتمد  :االستقصاء قائمة- 1
 بغرض املشروع عمليات تنفيذ يف فعال املتبعة اإلجراءات و القواعد عن بأخرى أو بطريقة التقصي أو

 للمنشأة الداخلية الرقابة وسائل عن للعاملني يوجهها اليت االستفسارات على يلالعم إجابات توثيق
 موطن إىل ال كلمة و النظام قوة مواطن إىل بنعم اإلجابة تشري حبيث االستقصاء منوذج تصميم يتم و

 املقابلة االستفسارات فحص خالل من الضعف مواطن اكتشاف املراجع على يسهل مث من ، ضعفه
 : التالية لألسباب األسلوب هذا استخدام ذخيت و النفيب لإلجابة

 حتت احلايل العام عن هلا كإجابات املاضية السنة عن االستقصاء قائمة عن اإلجابات نقل احتمال -
 املراجعة

 األسئلة هذه تربزها اليت للمشاكل حقيقية دراسة بدون روتينية بصورة ال أو بنعم اإلجابة وضع -
 للتصحيح وسيلة اعتبارها من بدال كنهاية القائمة يف الواردة األسئلة معاملة -

 النشاط أوجه بني العالقات تسلسل فهم على التدفق خرائط تساعد : الداخلية للرقابة التدفق خرائط
 تعبري جمرد التدفق خريطة تعترب و ، الداخلية الرقابة نظام يف أخرى مستندات من اهب يتعلق ما و املختلفة
 من الذي و ، العمل تدفق وصف بغرض تصميمها يتم املتتالية العمليات من جمموعة أو لنظام شكلي
 أنواع ضوء يف النظام هذا ضعف و قوة مواطن لتحديد جيد بشكل النظام فهم للمراجع ميكن خالله
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 النظام طريق عن تفاديها أو اكتشافها املمكن من كان إذا ما و حدوثها املمكن اجلوهرية األخطاء
 : التدفق خريطة إلعداد الالزمة اخلطوات يلي مافي و
 معاجلتها و استخدامها مراحل خالل تدفقها منط و املستندات على التعرف -أ

 السابقة اخلطوة يف املراجع عملها اليت الدراسة ضوء يف للنظام مبدئي وصف إعداد -ب
 أو القسم أو الوظيفة منها كل ميثل أعمدة عدة من تتكون حيث النظام التدفق خريطة إعداد -ج

 اجتاه و تداوهلا أو بإعدادها يقوم اليت املستندات و منها كل اهب يقوم اليت األعباء إىل باإلضافة ، املوظف
 الرقابة نظام عمليات أو إجراءات بكافة لإلملام وسيلة التدفق خريطة تكون بذلك املستندات هذه تدفق

 فحص عملية تكتمل ال و عملية أو إجراء كل أداء عن ولةاملسؤ  األقسام و الوظائف توضيح و الداخلية
 يقوم مث ضعف أو قوة جوانب كانت سواء جوانبه لكافة املراجع حتليل بدون الداخلية الرقابة لنظام

 أسلوب على يؤخذ و املراجعة أوراق ملف يف حفظه و النظام عن املبدئية النتائج عن تقريره بإعداد
 : التدفق خرائط

 إعدادها يف كبري وقت و خربة و مهارة ييقتض انه -
 اهب املستخدمة الرموز و األشكال خالل من بالعملية اخلاصة التفاصيل كافة إبراز عدم -
 باخلربة ميتاز الذي للقارئ الداخلية الرقابة نظام عن واضحة صورة يعطي األسلوب هذا أن يف شك ال و

 املستندات نشأة و اإلجراءات تلك تتابع إىل إلضافةبا املسؤوليات و اإلجراءات بني الربط ميكنه حيث
 . احملاسبية بالسجالت االحتفاظ أماكن و مسارها و
 املتكاملة النواحي يصف تقرير بوضع املراجع قيام على األسلوب هذا يعتمد : الوصفي التقرير-2 

 كيفية و باملنشأة املوجودة السجالت و العمليات لتدفق تفصيليا شرحا يتضمن حيث الداخلية للرقابة
 آداء يف تتبع اليت اإلجراءات يوضح و يصف الكتايب الوصف فذلك االختصاصات و املسؤوليات تقييم
 أن ميكن ما أو ، متكاملة و متتابعة خطوات شكل يف املنشأة هبا تقوم اليت العمليات من عملية كل

 يف عام بوجه األسلوب هذا يتميز العمليات هذه كافة اهب متر اليت احملاسبية و املستندية الدورة عليه يطلق
 بال أو بنعم اإلجابة أن يالحظ حيث ، االستقصاء طريقة إىل توجيهه ميكن الذي االنتقاد على التغلب

 لإلجراءات املطول الوصف تتبع يف صعوبة هناك بان الطريقة هذه على يعاب انه غري استبعادها مت قد
 احلجم صغرية املنشآت ظروف مع تتالءم جيعلها ذيال األمر عملية كل أداء يف املتبعة

 تفصيلي بيان على –املراجع مبعرفة إعداده يتم الذي –امللخص ذلك يشمل: التذكريي امللخص-3
 عند املراجع ملساعدة اسرتشادية كوسيلة الداخلية للرقابة نظام أي اهب تتميز اليت الوسائل و لإلجراءات

 عملية نطاق يف جيري عام إطار مبثابة التذكريي امللخص يعترب لذلك ركةالش يف الداخلية للرقابة تقييمه
 مث من و عليها يقتصر حيث ، الفحص ذلك نطاقها يف جيري معينة أسئلة أو حتريات حتديد دون الرقابة
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 عنه ينتج ال انه األسلوب ذلك على يعاب انه غري الداخلية الرقابة يف رئيسية نقطة أي عن يغفل ال فهو
 حيث ، الرقابة فحص إجراءات يف التوجيه و التنسيق حيقق ال انه كما ، الفحص لنتائج كتايب لتسجي
 املالئمة الفحص إجراءات اختيار حرية للمراجع يتسىن

 
 الغش و األخطاء  :الثاني المبحث

 ياتعمل لتعدد ذلك و املالية بالقوائم وارد و حمتمل أمر املالية بالقوائم الغش و األخطاء حدوث إن
 هذا و النية و القصد بسبق فهو الغش أما باخلطأ يتعلق فيما هذا اخل،... ترصيد و ترحيل من املؤسسة

 الحقا سنوضحه ما
 أنواعه و الخطأ تعريف  :األول المطلب

 أنواعها تعددت إن و أسباب لعدة ذلك و احملاسبية املستندات و بالسجالت األخطاء حتدث ما غالبا
 أسبابه و اخلطأ فتعري  :األول الفرع

 : بينها من و للخطأ تعاريف عدة وردت
 عليها املتعارف احملاسبية املبادئ و األصول إتباع عدم أو تغيري أو تعديل هو اخلطأ إن : األول التعريف

 حقائق أخطاء أو تالعب أو اختالس أو عجز إخفاء دفهب أو تقصري أو إمهال أو جهل بسبب ذلك و
 ذلك مسي القائمني نية حبسن احلذف أو التغيري أو التعديل اقرتن فإذا للمشروع ةاملالي باألوضاع تتعلق

 1األخطاء من نوعا اعترب هب القائمني نية بسوء اقرتن إذا أما ، ( حماسبيا خطا)
 عملية أقساط أو التعليمات و القواعد عن خترج منها جزء أو بعلية القيام عن عبارة هي : الثاين التعريف
 احملاسبية املعلومات مصداقية إىل تسيئ قد األخطاء هذه إن ، قصد غري عن أي نية سنحب بكاملها
 األخطاء وقوع عودي و (املناسبة القرارات الختاذ مالئمتها عدم و للحقيقة ) متثيلها عدم من انطالقا

 :مها رئيسيني سببني إىل احملاسبية بالسجالت
 تلخيص أو تبويب أو ترحيل أو تسجيل يف اإلتباع الواجبة و عليها املتعارف احملاسبية باملبادئ اجلهل -
 املختلفة احملاسبية البيانات عرض أو

 القيام و أعماهلم أداء يف احملاسبة قسم موظفي من التقصري و اإلمهال أي العناية عدم أو السهو -
 خاصة و خطاءاأل الرتكاب أسباب عدة هناك ، الرئيسيني السببني هذين إىل باإلضافة و مهتبواجبا

 : األسباب هذه من و منها املتعمدة

                                                           
 األردن ، عمان ، التوزيع و للنشر  املستقبل ، احلسابات لتدقيق العملية و العلمية األصول ، الرفاعي حممود خليل ، اخلطيب راغب خالد 1
 . 33ص 1998 ،
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 املشروع موجودات بعض اختالس يف الرغبة -
 سابق اختالس أو اخلزينة عجز تغطية حماولة -
 معينة أغراضا ختدم حبيث املالية القوائم على التأثري اإلدارة حماولة -
 الضرائب من التهرب حماولة -

 األخطاء أنواع  :الثاين الفرع
 : منها ينظر اليت الزاوية أو للمعيار وفقا متعددة أنواع إىل األخطاء تنقسم

 : اهبارتكا قصد توافر حيث من -أوال
 بقصد اإلدارية اهليئة أو احملاسبة قسم من سابق تدبري أو عمدا قصد عن ترتكب : عمدية أخطاء 1-

 . املايل مركزه أو وعاملشر  أعمال نتائج على التأثري أو احلقيقة إلخفاء االختالس و التظليل
 بعملهم القيام يف تقصريهم نتيجة أو احملاسبة قسم موظفي جهل نتيجة حتدث : عمدية غري أخطاء 2-

 نتائج عن املالية القوائم داللة مدى على تأثري من له ملا الثاين النوع من خطورة أكثر األول النوع و
 املشروع أعمال

 : اخلطأ طبيعة و االرتكاب طريقة حيث من -ثانيا
 : احلذف أخطاء 1-

  طرفيها ترحيل عدم أو بأكملها عملية قيد عدم نتيجة : كلي حذف
 طرفيها احد ترحيل عدم أو العملية طريف احد قيد عدم نتيجة : جزئي حذف
 : ارتكاب أخطاء 2-
  (قسمة ، ضرب ، طرح ، مجع)احلسابية العمليات يف اخلطأ نتيجة
  عمليةال مبلغ إثبات يف خطأ
 (حسني حساب من بدال حسن حساب) احلساب اسم يف أخط

  (لألستاذ ترحيل أو باليومية قيد) عملية ترحيل أو قيد تكرار
  (أستاذ) الصحيح غري احلساب إىل الرتحيل يف خطأ
  (أستاذ) الصحيح احلساب يف الصحيح غري اجلانب إىل الرتحيل يف خطأ
  (أستاذ) الرتحيل عند األرقام نقل يف خطأ
 قيد– بالدفاتر العمليات فبمعاجلة احملاسبية املفاهيم و باملبادئ إملام عدم نتيجة حتدث : فنية خطاءأ 3-

 الرأمسالية، و اإلدارية املصروفات بني اخللط) املالية القوائم إعداد أو اجلردية التسويات إجراء أو ترحيل و
 . ( الثابتة األصول استهالك عدم
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 و األخرى اثر إحداها ميحو أي بعضا بعضها يعوض اليت األخطاء هي و : متكافئة معوضة أخطاء 4-
 يف كانت إذا املالية القوائم على اثر أي هلا يكون ال قد و الكتشافها مستندية ملراجعة حتتاج هي

 تأثري عليه يرتتب قد و اهتأرصد خطأ عنه ينتج مما خمتلفني حسابني يف كانت  إذا أما ، واحد حساب
 نظرية نتيجة تلقائيا تظهر اليت هي و : نفسها عن تفضح أو تكشف أخطاء للمشروع اليةامل القوائم على
 هذه اكتشاف إىل يؤدي قد و املساعد األستاذ و اإلمجالية احلسابات نظام استخدام أو املزدوج القيد

 إرسال و البنوك حلسابات الشهرية التسويات كإعداد  معينة سياسات و إجراءات إتباع األخطاء
 مهتبأرصد للعمالء شهرية كشوف أو ادقاتمص
 : وقوعها توقيت حيث من -ثالثا

 النهائية املراجعة ميزان إعداد قبل و املالية السنة خالل 1-
 املالية للسنة املالية القوائم إعداد قبل و النهائي املراجعة ميزان إعداد بعد 2-
 املالية للسنة املالية القوائم إعداد بعد 3-

 معوضة أو فنية أو ارتكاب أو حذف تكون قد و عمدية غري أو مديةع تكون قد و
 : املراجعة ميزان على تأثريها حيث من – رابعا
 ( املراجعة ميزان يظهرها)املراجعة ميزان جانيب توازن على تؤثر أخطاء 1-

 : جزئي حذف أخطاء -أ
 اهتحسابا إىل دائنة أو مدينة مبالغ ترحيل إمهال -
 (مراجعة ميزان) حساب طريف احد جمموع أو رصيد نقل إمهال -
 : ارتكاب أخطاء -ب
 (أستاذ) احلساب من الصحيح الطرف إىل خاطئة مبالغ ترحيل -
 (أستاذ) احلساب طريف ألحد خاطئ مجع -
 (أستاذ) حلساب خاطئ ترصيد -
 املراجعة ميزان جانيب ألحد خاطئ مجع -
 املراجعة ميزان إىل احلساب طريف احد جمموع أو لرصيد خاطئ نقل -
 : )احملاسبية املبادئ تطبيق) فنية أخطاء -ج
 (أستاذ) الصحيح غري الطرف إىل مبالغ ترحيل -
 ( املراجعة ميزان) دائن جمموع أو كرصيد مدين جمموع أو رصيد نقل -

 ( املراجعة ميزان يظهرها ال )املراجعة ميزان جانيب توازن على تؤثر ال أخطاء 2-
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 : كلي حذف -أ
 (يومية) األوىل القيد دفاتر يف أصال العملية قيد إمهال -
 (أستاذ) العملية طريف ترحيل إمهال -
 املراجعة ميزان إىل احلساب طريف جمموع أو رصيد نقل إمهال -
 : ارتكاب أخطاء -ب
 ( اليومية) الطرفني يف العملية ملبلغ خاطئ قيد -
 (أستاذ)العملية طريف ملبلغ خاطئ ترحيل -
 (أستاذ ) العملية لطريف مكرر قيد -
 (أستاذ أو يومية) احلساب اسم يف اخلطأ -
 (أستاذ) مغايرة حلسابات دائنة أو مدينة صحيحة مبالغ ترحيل -
 (: احملاسبية املبادئ تطبيق) فنية أخطاء -ج
 ( :متكافئة) معوضة أخطاء -د

 اليومية دفرت يف -
 األستاذ دفاتر يف -
 املراجعة ميزان يف -

 دليال ليس لكنه و املزدوج القيد لنظرية طبقا القيود صحة على مبدئيا دليال املراجعة ميزان توازن يعترب
 و تسجيل و حتليل حيث من ، احملاسبية سجالت و لدفاتر النقل أو الرتحيل أو القيد صحة على قاطعا
 توازن ، بواسطته اكتشافها ميكن ال و جانبيه توازن على تؤثر ال أخطاء هناك حيث العمليات ترحيل
 : يلي ما خالل من املزدوج القيد نظرية تطبيق صحة يؤكد املراجعة ميزان

 املزدوج القيد نظرية حسب القيود ترحيل صحة -
 األستاذ بدفاتر احلسابات ترصيد و مجع صحة -
 املراجعة مبيزان احلسابات أرصدة و جماميع نقل صحة -

 أشكاله و أهدافه ، الغش أنواع  :الثاني المطلب
 بأنواع و متنوعة أهداف حتقيق بغية خمتلفة ألسباب السجالت و الدفاتر يف التالعب و الغش وقوع يتم

 : التالية الفروع يف سنوجزها و متعددة
 أسبابه و الغش تعريف  :األول الفرع

 :إليه الدافعة األسباب و الباحثني عن الواردة الغش تعريف الفرع هذا يف سنورد
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 األمانة خيانة و التدليس أساس على تقوم اليت التصرفات كافة انه على الغش تعرف : ولاأل التعريف
 ميكن كما ، الغري حساب على مشروعة غري منفعة لتحقيق عمد و قصد عن تقع اليت التصرفات مبعىن

 و ستنداتامل تتضمنها اليت احملاسبية البيانات يف التالعب انه على احملاسيب املنظور نم الغش إىل التطرق
 1مشروع  غري معني غرض دفهب املالية القوائم حتتويها  اليت املعلومات أو السجالت

 الغش أهداف  :الثاين الفرع
 : التالية األهداف لتحقيق األساليب هذه مثل إىل املنشآت بعض تلجأ قد

 : األرباح لتضخيم بالنسبة-أوال
 مرتفعة بأسعار أسهمهم بيع من اإلدارة جملس أعضاء و املديرين يتمكن حىت صورية أرباح إظهار 1-
 األرباح من مئوية نسبة أساس على املكافأة حساب مت إذا خاصة الربح من املديرين نصيب زيادة 2-
 قدرت إذا " حملل شهرة " مقابل كبريا مبلغا اهبأصحا إعطاء و املنشأة شراء يف أخرى منشأة ترغيب 3-
 السنوات من معني أساس على
 جديد من مهتانتخا إلعادة اإلدارة جملس بكفاءة إهلامهم و املسامهني على تأثري 4-
 : املايل للمركز بالنسبة – ثانيا
 البنوك احد من قرض على احلصول سهولة 1-
 للمنشأة االنضمام يف جديد شريك ترغيب 2-
 لذلك و العمومية زانيةباملي الظاهرة األصول قيمة صايف أساس على البيع مت إذا مرتفعة بقيمة املنشأة بيع

 : اآليت يف إمجاهلا ميكن التالعب أو الغش إلحداث الوسائل من العديد توجد
 نقدية مبيعات إثبات عدم 1-
 املخازن إىل واردة بضائع إثبات عدم 2-
 (أدلة دون)قيمتها من بأعلى أو ومهية مصروفات إثبات 3-
 إضايف وقت العمال تشغيل إثبات و ومهي تشغيل إثبات 4-
 لألصول الكافية االستهالكات أو املخصصات احتساب عدم 5-
 رأمسالية كمصاريف اإلدارية مصاريف إثبات 6-
 السلعي املخزون أو املبيعات تضخيم 7-
 االستهالكات و االحتياطات و املخصصات يف املبالغة 8-
 إرادية كمصاريف رأمسالية مصاريف إثبات 9-

 عليها متعاقد ةبضاع باحتساب املشرتيات تضخيم 10-
                                                           

 144ص    2002، اجلامعية ملطبوعات ديوان ، بيقيةالتط  املمارسة و النظري اإلطار احلسابات تدقيق و املرجعة ، التهامي حممد 1
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 الثابتة األصول قيمة يف املبالغة 11-
 املنشأة على الواقعة االلتزامات ختفيض 12-
 املدينني رصيد من املعدومة الديون خصم عدم 13-
 القبض أوراق رصيد من املرفوضة القبض أوراق خصم عدم 14-
 اخلصوم جانب من تدفع مل اليت القروض فوائد إظهار عدم 15-

 املنشأة أرباح ختفيض عليها يرتتب السابقة للوسائل املدقق اكتشاف عدم أن للشك جمال يدع ال ما و
 حقيقته بغري املايل املركز إظهار بالتايل و املنشأة أرباح تضخيم أو

 الغش أنواع : الثالث الفرع
 طأاخل هذا ارتكاب من الغرض زاوية من السجالت و بالدفاتر توجد قد اليت الغش حاالت تقسيم ميكن
 :السجالت و الدفاتر يف تالعب نتيجة حيدث و العمد

 : أمثلتها و األصول احد استعمال سوء أو عجز تغطية أو االختالس بقصد :أوال
 : النقدية يف تغطية أو اختالس 1-

 األجور و الرواتب لكشف ومهية أمساء إضافة ومهية مدفوعات -أ
 ومهية دفع مستندات تزوير -ب
 النقدية حلساب أو حسابه يف عميل من نقدية اتمقبوض إثبات عدم -ج

 : األصول احد استعمال سوء أو عجز تغطية أو اختالس يقصد 2-
 واردة بضائع إثبات عدم -أ

 املخازن من ومهية بضائع صرف اذونات إثبات -ب
 فيها ثغرات وجود و اهتأدوا و الداخلية الرقابة ضعف على األخطاء هذه ارتكاب حدوث يتوقف و

 من خالية متينة اهتأدوا و الداخلية الرقابة كانت كلما اهبارتكا حدوث يقل و النفوس ضعاف لهايستغ
 نقاط حتديد على اهتأدوا و الداخلية الرقابة ألنظمة فحصه يركز أن احلسابات مدقق على و الثغرات
 ختباراتها و عيناته نطاق يوسع أن و الثغرات هذه استغالل إمكان مدى و فيها الثغرات و الضعف

 . ثغرات أو ضعف فيها له يتضح اليت املراحل و للعمليات
 نتائجه اإلدارية اهليئة بتوجيه حيدث : املايل للمركز املالية القوائم داللة مدى على التأثري بقصد :ثانيا

 : التايل األهداف احد حتقيق دواعيه و خطرية
 : اإلدارة جملس أعضاء ليحقق و ، احلقيقة من أكثر األرباح إظهار : األرباح تضخيم 2-

 سياستهم و مهتإدار  بنجاح املسامهني بإيهام مهبانتخا إعادة -أ
 األرباح من مئوية نسبة اختذت ما إذا خاصة مهتمكافآ زيادة -ب
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 منها ميلكون ما ممهأقار  أو هم ليبيعوا بالبورصة األسهم أسعار على التأثري -ج
 املال رأس لزيادة يدةجد باسهم لالكتتاب املستثمرين تشجيع -د
 ، التالية املالية للفرتة مشرتيات إثبات تأجيل أو املدة آخر بضاعة قيمة تضخيم منها عدة صورا يتخذ و

 كافية غري خمصصات تكوين و حقيقتها من بأقل املصروفات إظهار
 :لتحقيق سرية احتياطات بتكوين احلقيقة من اقل األرباح إظهار: األرباح تقليل 3-

 هلم خاصة شخصية مآرب لتحقيق خدامهااست -أ
 الضرييب التهرب -ب
 بالبورصة األسهم بأسعار التالعب -ج

   االلتزامات أو األصول بعض قيم يف التالعب طريق عن : حقيقته غري على املايل املركز إظهار 4-
 : حتقيق دفهب
 األسهم بأسعار التالعب و البورصة يف املضاربة -أ

 اإلقراض مؤسسات و البنوك تضليل و قرض على احلصول يف الرغبة -ب
 البيع عند (مرتفع) جمزي مثن حتقيق -ج
 يف عناية و دقة احلسابات مدقق من يتطلب مما التزوير أو الغش أو التالعب اكتشاف الصعوبة من و

 و عليها املتعارف احملاسبية القواعد و املبادئ و باملفاهيم تامة دراية و السجالت و للدفاتر فحص
 املقبولة

 األخطاء تصحيح و الغش و األخطاء ارتكاب مواطن  :الثالث المطلب
 و اهتجماال و الغش و األخطاء مواطن ستربز ، الزوايا مجيع إبراز و الغش و األخطاء تناول اجل من

 هلما املصححة كيفية  و إخفائها
 

 اهبارتكا جماالت و الغش و األخطاء مواطن : األول الفرع
 اخلطأ ارتكاب مواطن مراحل هذه تعترب و احملاسبية الدورة يف رئيسية مراحل بثالث احملاسبية البيانات متر
 1 :هي املراحل هذه و ما،هبالرتكا متعددة جماالت تقع فيها و الغش، أو

                                                           
 44-43ص  2000،عمان النشر و للطباعة وائل ،دار العلمية و النظرية الناحية احلسابات تدقيق علم ، اهلل عبد أمني خالد 1
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 إىل هنا اخلطأ و الغش ارتكاب فرص تنقسم و :األويل القيد مرحلة أي العمليات إثبات مرحلة -أوال
 :أنواع ثالث
 إىل العملية حتليل يف عمد غري أو عمد عن احملاسب خيطئ فقد : للعمليات السليم غري التحليل 1-
 اخللط السليم غري التحليل يتضمن قد و الصحيحة اهتحسابا غري إىل فيوجهها ، الدائن و املدين طرفها

 التضليل دفهب أو سهو أو جهل عن الرأمسالية و اإلرادية املصروفات بني
 ضمن معينة بضاعة إدراج عدم هذا على البارزة أمثلة من و : قيدها جيب كان لياتعم حذف 2-

 و األرباح تضخيم إىل بالطبع هذا يؤدي و املورد فاتورة وصول من بالرغم العام ايةهن يف السلعي املخزون
 هذا يكون قد و الواقع ميثل ال العمومية امليزانية يف للدائنني االلتزام مبلغ أن إىل باإلضافة املوجودات

 عمد غري أو عمدا أيضا
 التصميم و اإلصرار سبق و العمد صفة العمل هذا على تغلب : حذفها جيب كان عمليات إدراج 3-

 املالية الفرتة عمليات بني التمييز يف املفوض احملاسب جهل على ينشأ أن يتذر و ، معني هدف لتحقيق
 و النقدية حيث من امليزانية مظهر حتسني بقصد إليه جأتل ما الجملا هذا على األمثلة من و املختلفة
 نتيجة إلظهار السابقة الفرتة عمليات ضمن التالية الفرتة أول مبيعات أرباح على الشيء نفس يصدق
 احلقيقة من أقوى أعمال

 من للرتحيل املتضمنة احلسابية و الكتابية األعمال مرحلة هي هذه و : الرتحيل و التجميع مرحلة -ثانيا
 موازين إعداد حىت أو التفصيلية الكشوف و اجلرد قوائم إعداد و احلسابات ترصيد و األستاذ إىل اليومية

 هذه تكون أن الطبيعي من و ذلك غري و املعدومة الديون و االستهالكات احتساب و املراجعة
 .. متعمد غري أو متعمدا كان سواء له موطنا و للخطأ عرضة العمليات

 البيانات اهب متر اليت األخرية املرحلة هذه يف و : النهائية املالية القوائم حتضري و إعداد ةمرحل -ثالثا
 : منها متعددة الغش و األخطاء ارتكاب أو حدوث فرص تكون احملاسبية

 بقائمة حمققة غري أرباح إظهار أو ملوجودات التضخيم حالة يف كما سليمة غري قيم أو مبالغ إدراج-1
 لنتيجةاألعما

 بقيمتها االلتزامات بعض إدراج عدم حالة يف كما املالية القوائم من املبالغ أو البنود بعض حذف 2-
 كلية إسقاطها أو احلقيقية

 هذه تعبري عدم إىل يؤدي هذا و املالية القوائم بنود لبعض كاف أو صحيح غري وصف إعطاء 3-
 جمموعة ضمن الثابتة األصول اإلدراج هذا ىعل ماثلة من و املشروع واقع عن الصحيح التعبري القوائم

 عادي غري ( سيولة نسبة أو ) عامل مال رأس إظهار دفهب املتداولة األصول
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 ضمن يكن مل أن هلا ملحق أو تذييل يف املايل املركز على املؤثرة العوامل كل عن اإلفصاح عدم 4-
 شكل على إظهارها يلزم و كبرية نسبيةال أمهيتها تكون اليت و العرضية ذلك على األمثلة من و بنودها

 للميزانية ملحق يف أو نظامية حسابات
 الغش أو األخطاء إخفاء  :الثاين الفرع

 يف تالعب أو نية سوء عن و عمد عن الغش و اخلطأ بتغطية الدفاتر ماسك أو احملاسب حماولة هو و
 عدم احملاسب حياول فقد اإلخفاء عملية يف أساسي عنصر التغطية إجراء و االختالس إلخفاء احلسابات

 و عمد عن احلسابات بعض قيم بتغيري صوريا املراجعة ميزان موازنة مبحاولته اإلدارة أمام عجزه إظهار
 : التغطية من بنوعني ذلك يتم و اختالس إلخفاء تزويرها و باحلسابات التالعب حياول قد و نية حبسن
 و : دائمة أو ثابتة تغطية ذلك األمر تطلب كلما تكراره و التالعب إمادة منه تتطلب و : مؤقتة تغطية

 ال قد و جديدة عملية تغطية يتطلب مل ما وقت أي يف التالعب تكرار أو إعادة إىل حاجة ال مبقتضاها
 : إىل استنادا الغش بإخفاء أي التالعب عملية بتغطية املعين يهتم
 : إىل العينة نطاق ضمن قعت لن العملية 1-
 التغطية تدبري ضرورة بعدم عهاقتنا 2-
 تغطية وسيلة تدبري عن عجزه 3-

 فقد باختالسه قام و بالبنك يودعه مل و سدادا العمالء احد من مبلغ بتحصيل املوظف قام إذا فيما أما
 : اآلتية الطرق إلحدى العملية تغطية حياول

 : عليها رفاملش و بإعدادها يقوم اليت البنك تسوية مذكرة يف مؤقتة تغطية -أوال
 الكشف يف البنك رصيد زيادة 1-
 بالدفاتر البنك رصيد من ختفيض 2-

 الكشف يف البنك رصيد زيادة-3
 بعد البنك بكشف تظهر مل اليت اإليداعات مبلغ زيادة 4-
 : فيه يسجل ميسكه الذي الدفرت حسب : يلي فيما دائمة تغطية -ثانيا
 مع الرتصيد أو اجلمع يف اخلطأ بتعمد النقدية رصيد فيضخت : علية يشرف الذي العام األستاذ دفرت 1-
 التوازن على للحفاظ العام باالستاذ آخر حساب رصيد يف مكافئ تغيري إجراء
 عليه املشرف النقدية دفرت 2-

 على للحفاظ نفسه بالدفرت اخلانة جمموع يف مكافئ تغيري إجراء مع النقدية املقبوضات خانة ختفيض -أ
 توازنه

 توازنه على للحفاظ بالدفرت أخرى خانة جمموع يف مكافئ تغيري مع النقدية املدفوعات خانة زيادة - ب
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 حساب إىل الصحيحة غري املبالغ بثقل به يقوم الذي العام األستاذ إىل النقدية دفاتر من الرتحيل 3-
 العام األستاذ بدفرت النقدية

 الكشوف طلب و احلسايب أو املستندي التدقيق أن ذإ اكتشافها ميكن فانه مؤقتة كانت مهما التغطية و
 اخلطأ وجود إىل تؤدي قد اليت املؤشرات بعض هناك و الثابتة التغطية كشف اهنشأ من البنك من مباشرة

 االعتبار بعني املؤشرات هذه اخذ احلسابات مدقق على يتوجب و احلسابية البيانات يف مادي احتيال أو
  1يلي: ما املؤشرات هذه من و التدقيق خلطة هتنفيذ و لعمله ختطيطه عند
 : اإلدارة أمانة أو كفاءة يف الريبة -أوال

 عليا جلنة أو جملس غياب مع اإلدارة على (األشخاص من قليلة جمموعة أو) واحد شخص سيطرة 1-
 عليهم الفعال لإلشراف

 املؤسسة يف له ضرورة ال معقد تنظيم وجود 2-
 عمليا ذلك يكون عندما الداخلي الضبط نظام يف جسيم قصور غيتال يف املستمر التأخري 3-
 املالية و احملاسبة يف الرئيسيني املوظفني يف التغيري معدل ارتفاع 4-
 دائمة و ملحوظة بصورة احملاسبة إدارة يف العاملني عدد قلة 5-
 املدققني أو القانوين للمستشار املتكرر التغيري 6-
 :داخليا الشركة منها عاينت طبيعية غري ضغوط -ثانيا
 الفشل حاالت ازدياد و الصناعة هبوط 1-
 سريع توسع أو األرباح يف اخنفاض نتيجة العامل املال رأس مالئمة عدم 2-
 أو ، املؤسسة عمل تغيري أو النقدية غري املبيعات يف املخاطرة زيادة مثل األرباح نوعية اخنفاض 3-

 سعر لدعم األرباح اجتاه لتحسني املؤسسة احتياج األرباح سنيلتح حماسبية سياسات و بدائل اختيار
 أطراف من أسهمها شراء بواسطة عليها للسيطرة حتسبا أو العام لالكتتاب لطرحها السوق يف األسهم
 آخر سبب ألي و أخرى
 السريع التغيري عليه يالحظ إنتاج أو الصناعة يف اهلام االستثمار 5-
 العمالء من قليل لعدد حمدد إنتاج على ريةكب بصورة املؤسسة اعتماد 6-
 معقول غري و قصري بوقت املالية القوائم بإمتام احملاسبة موظفي على الضغط 7-
 : طبيعية غري عمليات -ثالثا

 السنة ايةهن يف خاصة و األرباح على كبري تأثري ذات طبيعية غري سجالت 1-
                                                           

 األردن ، عمان ، التوزيع و نشرلل املستقبل ، احلسابات لتدقيق العملية و العلمية األصول ، الرفاعي حممود خليل ، اخلطيب راغب خالد 1
 . 47-45ص 1998 ،
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 مقربة جهات من عمليات 2-
 املقدمة اخلدمات ع باملقارنة عالية تبدو (مثال للعمالء و ملستشارينا و احملاسبني) دفعات 3-
 : الالزمة التدقيق قرائن على احلصول يف صعوبات -رابعا
 و احلسابات و الدفاتر يف كثرية تعديالت إجراء و امللفات اكتمال كعدم متناسبة غري سجالت 1-
 الرقابة حسابات يف ازنالتو  عدم و املعتادة اإلجراءات وفق العمليات تسجيل عدم
 من يفرتض) فيها التغيري أو التوثيق أو املناسب اإلقرار توفر عدم مثل للعمليات السليم التوثيق عدم 2-
 ( العادية غري أو الكبرية العمليات حاالت يف املخاطرة زيادة التوثيق مشاكل ضمن
 التضارب و مستقلة جهات من باتاحلسا تأييد كتب و الدفاتر بني الفروقات يف امللموسة الزيادة 3-

 التشغيل معدالت يف املفهوم غري التغري و التدقيق قرائن يف
 املدقق الستفسارات معقولة غري إلدارة تقدم و املراوغة 4-

 : يلي مبا يقوم أن املدقق فعلى احتيال أو خطأ وجود احتمال إىل مؤشرات وجدت إذا
 االحتيال أو خطأ وجود ينف أو إلثبات التدقيق إجراءات يف التوسع -
 وجد إن اخلطأ تصحيح من التأكد -
 عنه اإلفصاح و االحتيال معاجلة جرى قد انه من التأكد -
 كافة على االعتماد يف النظر يعيد أن املدقق على اإلدارة أفراد بأحد االحتيال و اخلطأ يرتبط عندما -

 للمدقق الشخص هذا أعطاها اليت األدلة و القرائن
 :التالية احلاالت يف التدقيق بنتائج اإلدارة يبلغ أن دققامل على
 االحتيال أو املادي خطأ وجود ثبت إذا -
 ذلك القوانني طلبت إذا الرمسية اجلهات تبليغ -
 احلسابية البيانات على هذا تأثري عن النظر بغض احتيال بوجود اعتقد إذا -
 

 األخطاء تصحيح  :الثالث الفرع
 قيد إجراء الضروري من ليس ألنه ذلك ، ال أم اخلطأ تصحيح تستدعي النسبية أمهيته أو اخلطأ طبيعة إن

 و احلسابات مدقق تقدير على يتوقف األمر هذا و ، احلسابات مدقق يكتشفه خطأ لكل تصحيح
 قائمة وأ املايل املركز تأثري هلا اليت و النسبية األمهية ذات اجلسيمة فاألخطاء،  الجملا هذا يف املهنية خربته

 كان مهما األخطاء تشمل و املقبولة احملاسبية لألصول طبقا تصحيحها قيود إجراء من فالبد الدخل
 : أساسيتني جمموعتني نوعها
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 العام األستاذ حسابات أرصدة على تؤثر أخطاء :أوال
 العام األستاذ حسابات أرصدة على تأثري هلا يكون لن و بعد تأثري هلا ليس أخطاء :ثانيا

 مصحوبة باليومية قيود إجراء األوىل تتطلب إذ ، الثانية عن األوىل األخطاء تصحيح طريقة ختتلف و
 بالدفاتر فعال املوجود اخلطأ تصحيح إىل يؤدي أن جيب و ، إجراءه سبب و القيد لطبيعة الوايف بالشرح
 الذي األصلي دالقي مراعاة و جديد من خطأ فيها اليت العملية بتحليل احلسابات مدقق يقوم حيث

 يف األخطاء بتعديل يكتفي بل ، لتصحيحها قيود إىل حتتاج ال الثانية بينما خطأ، العملية فيه سجلت
 مبقتضى العملية احلياة يف األخطاء تصحيح يتم و بالدفاتر بعد تسجل مل اهنأ اذ فيها وقع اليت املرحلة

 : هي طريقتني
 اليومية بدفرت قيدين اءإجر  تتطلب و: املطولة الطريقة الطريقة-أوال
 الدفاتر من أثره حملو عكسي بقيد اخلطأ القيد إلغاء : أول قيد
 السليم و الصحيح بوضعها جديد بقيد العملية إثبات : ثاين قيد
 يفضل و األصلي القيد الغاء دون اخلطأ يصحح مبقتضاها واحد قيد جيري و : املختصرة الطريقة-ثانيا
 مجيع تصحيح إمكانية و التصحيح علية متابعة و وضوحها و بساطتها و ولتهالسه املطولة الطريقة إتباع
 : نوعني إىل التصحيح قيود تنقسم و هذا بواسطتها األخطاء أنواع
 حيث من خاصة و احلسابات على الدائم لتأثريها اهتإثبا و إجرائها ينبغي قيود : التسوية قيود 1-

 االيرادية املصروفات بني كاخللط املستقبلية أو احلالية رتةللف اخلسائر و األرباح مبلغ على تأثريها
 املايل املركز و الدخل قائميت على واضح تأثري من له ملا تصحيحه قيد إجراء يستدعي الذي الرأمسالية و

 احلالية للسنة
 حلاليةا للفرتة سليما تبويبا مبوبة سليمة مالية قوائم إعداد بقصد إجرائها يتم: تبويب إعادة قيود 2-
 غري لكنها و التدقيق حمل احلالية للفرتات املالية القوائم إلعداد ضرورية أو الزمة غري لكنها و التدقيق حمل

 على اإلضايف العمل مصاريف حتميل :مثل املستقبلية للفرتات املالية القوائم إلعداد ضرورية أو الزمة
 إضافية مصاريف حتميل أو األجور و لرواتبا على اإلضايف العمل مصاريف حتميل أو األجور و الرواتب

 املراجع يكتفي قد بل القيود هذه بإجراء لاللتزام داع يوجد ال و اخل... إعالن و دعاية مصاريف على
 تصحيحها قيود إجراء طلب دون اهب حيتفظ اليت املراجعة بأوراق بإثباته

 للتدقيق العملية اإلجراءات  :الثالث المبحث
 حيقق أن للمدقق ميكن خالهلا من اليت و جناعة األكثر األسلوب للتدقيق العلمية اإلجراءات تعترب

 القرائن و األدلة جتميع وسائل حتديد و العمل يكون خالهلا من إذ و التدقيق لعملية املسطرة األهداف
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 التدقيق في اإلثبات أدلة  :األول المطلب
 من املراجع يتمكن أساسها على اليت و اإلثباتات و األدلة جتميع عملية هي اهتذا حد يف املراجعة إن

 لشركة األعمال نتائج و املايل املركز متثيل يف عدالتها مدى و املالية القوائم على احملايد الفين رأيه إبداء
 كافية براهني و أدلة على احلصول وجوب على امليداين العمل معايري من الثالث املعيار ينص حيث معينة

 نظرا و املراجعة لعملية اخلاضعة املالية القوائم يف الرأي إلبداء مناسب أساس تكوين بغرض مقنعة و
 1:التالية الفروع يف نتناوهلا أن ارتأينا اإلثبات ألدلة البالغة لألمهية
 خصائصها و التدقيق يف اإلثبات أدلة تعريف  :األول الفرع
 : يلالتا التعريف اإلثبات أدلة عن الواردة التعاريف أهم من
 :اليت البيانات و املعلومات من جمموعة عن عبارة هي و : التدقيق يف اإلثبات أدلة تعريف-أوال
 منها التحقق يسهل -
 الفحص حتت معينة بعمليات متعلقة -
 املالية القوائم حول حمايد فين رأي تكوين على تأثري هلا -
 اليت و األدلة من حمددة كمية أو معياري عدد هناك فليس املقنعة و الكافية األدلة جتميع املراجع على و

 و الرباهني و األدلة كمية يف تؤثر و تتحكم عوامل عدة هناك حيث عليها احلصول املراجع على جيب
 : هي
 األحوال هذه يف و عدالتها يف يؤثر مما املالية القوائم ببنود أخطاء وجود احتمال أو املخاطرة درجة -

 و البنود هذه سالمة و عدالة تؤكد اليت و الرباهني و األدلة من ممكن قدر اكرب بتجميع املراجع يقوم
 إىل اإلشارة مع ذلك عكس احلقيقة يف هو و صحيح انه على معني لبند املراجع قبول تعين هنا املخاطرة

 سيولة األقل بالبنود قورنت ما إذا اكرب اهب املخاطرة درجة تكون– كالنقدية– سيولة األكثر البنود
 مثال املباينك

 الرباهني و األدلة كانت كلما كبرية املادية األمهية كانت كلما انه حيث (املادية) النسبية األمهية -
 درجة و (املادية) النسبية األمهية بني طردية عالقة هناك أن يتضح مث من و اكرب عليها احلصول الواجب
 الرباهني و األدلة كمية ادةزي بالتايل و األخرى زادت إحدامها زادت فكلما املخاطرة

 درجة " التأكد درجة " املتوقعة املنفعة للتكلفة نقارن على الرباهني و األدلة على احلصول تكلفة -
 دليل إىل احلاجة

 : التدقيق يف اإلثبات أدلة خصائص -ثانيا

                                                           
 80-77ص  1996، بريوت ، العربية النهضة دار ، إجراءات و معايري :املراجعة ، اشتوي السالم عبد إدريس 1
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 : يلي مبا تتصف أن جيب حيث اإلثبات أدلة خصائص املراجعة معايري نشرة حددت
 الكفاية 1-
 الصالحية 2-
 متاحة املعقولة األدلة كمية تكون أن هو اإلثبات دليل بكفاية املقصود : اإلثبات دليل كفاية 1-

 فان األدلة مجع و لتحديد غالبا تستخدم العينات أساليب أن حيث ، املراجع رأي تأكيد و لتدعيم
 املراجع رأي نلتكوي معقول أساس لتقدمي تكفي كبرية بدرجة كبرية تكون أن جيب العينة

 اإلثبات أدلة كفاية على للحكم حمددة و قاطعة إرشادات حتدد مل املراجعة معايري فان القول عن غىن و
 دراسته ضوء يف املراجع تقدير على كبري حلد يعتمد العينة حجم حتديد قرار فان العكس على إمنا و

 إمنا املعقول التأكيد و التحقق فهومم أن مالحظة جيب و املراجعة بعملية احمليطة احلقائق و للظروف
 املراجعة عينة أن لو فمثال منها، املتوقعة املنافع تتجاوز ال أن جيب املراجعة عملية تكاليف أن على ينص

 مث من و الالزم من اكرب بشكل املراجعة سيمارس املراجع أن يعين هذا فان الالزم من أكثر كبرية  كانت
 مراجعة بتكلفة العميل حتميل إىل سيؤدي ذلك فان بالطبع و نسبيا ريةكب ستكون املراجعة تكاليف فان

 آخر مراجع عن يبحث جيعله قد الذي األمر املراجع خدمات عن راض غري ستجعله الالزم من أكثر
 رأي تأكيد و لتدعيم يكفي أن من اصغر العينة حجم كون فان أخرى ناحية من و ، ناحية من هذا
 تقاضي تكاليف حيمله مما ، مربر أو صحيح غري رأي إبداء احتمال يف ممثلة ةخماطر  أيضا له مراجع أي

 حجم على احلصول يعين األدلة كفاية فان ذلك على تأسيسا عنها غىن يف كان إمهاله نتيجة حمتملة
 قانونية ملشاكل تعرض أو التكاليف يف إسراف دون املراجع لرأي مالئم و كاف تدعيم حيقق أدلة

 و مالئم و فعال الدليل يكون أن جيب اإلثبات دليل صالحية تتحقق حىت : اإلثبات لةأد صالحية 2-
 قد اليت و منطقي رأي استنتاج يف عليها االعتماد ميكن فيها موثوق أدلة تكون أن بالفعالية املقصود
 : تتكون

 ملخزون املراجع ظةمالح مثل املراجع يلمسها و يراها اليت و للمالحظة القابلة الطبيعية العناصر من -أ
 الفعلي وجودها تؤكد
 ميكن حيث– الدائنني أو املدينني حبسابات املرتبطة املصادقات مثل اإلثبات أدلة إنشاء ميكن و - ب

 املراجع مبعرفة إنشائها
 أدلة من العميل يقدمه ما بصدق املرتبطة االستنتاجات حتديد)منطقيا اإلثبات دليل حتديد ميكن - ت

 إجراء إعادة (طريق عن ) رياضيا أو ( الداخلية الرقابة أنظمة جبودة املتعلقة األحكام أو ةلفظي أو شفوية
 بأهداف وثيقة عالقة ذات اإلثبات أدلة تكون أن باملالئمة املقصود و ( املالية للقوائم احلسابية العمليات
 إذا أما املصادقات تخداماس من البد فانه املدينني حسابات من التحقق هو اهلدف كان فإذا ، املراجعة
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 و احلسايب اجلمع أسلوب استخدام فان املدينني حلسابات املناسب التقومي من التحقق هو اهلدف كان
 الدليل على يتعني أخرى ناحية من و األهداف تلك لتحقيق مالئمة أكثر دليل يعترب حساب كل حتليل

 إىل الناحية هذه تشري و الكمي لقياسل قابل التحيز من خايل و موضوعي يكون أن صالحيته لتحقيق
 بأن القول ميكن هنا من النتيجة نفس إىل الوصول و الدليل فحص على حمايدين أكثر أو طرفني إمكانية

 املراجعة نتائج تقدير عند الشخصي التحذير حدوث احتمال حتقيق إىل تؤدي الكبرية الدليل موضوعية
 رأي من املراجع إليه توصل مبا احمليطة التأكد عدم ظاهرة حتقيق إىل يؤدي الذي األمر عليها احلكم و

 التدقيق يف اإلثبات أدلة أنواع  :الثاين الفرع
 : هي و التدقيق يف اإلثبات ألدلة أنواع عدة توجد
 على قوي إثبات دليل الثابتة األصول لعناصر أو للمواد الفعلي الوجود يعترب : الفعلي الوجود -أوال

 سالمة و صحة ال و املتوفرة للموجودات املؤسسة ملكية آيل بشكل يعكس ال لوجودا أن إذ ، الوجود
 وفقا تقييمها صحة و أنواعها بكل املوجودات املؤسسة ملكية إثبات املراجع على جيب لذلك تقييمها
 . اهب املعمول للطرق

 وجهة من أمهية الرباهني و ةاألدل أكثر ن املستندات تعترب : للعمليات املؤيدة املختلفة املستندات -ثانيا
 من و معينة عملية حدوث من للتحقق الالزمة البيانات كافة على األخرية هذه حتتوي إذ املراجع نظر

 اهب املعمول للنصوص وفقا املستندات هذه إعداد يتم أن الواقع و احملاسبية السجالت يف اهتإثبا صحة
 على هي جمموعات ثالث إىل املستندات هذه فتصني ميكن قانونا ذلك هلا املرخص اجلهات طرف من

 : التايل النحو
 الكشوف أو كالفواتري داخلها مستعملة و املؤسسة خارج جهات طرف من إعدادها مت مستندات 1-

 البنكية
 التصاريح و الشيكات و البيع كفواتري خارجها مستعملة و املؤسسة داخل إعدادها مت مستندات 2-

 ذلك غري إىل و ةاجلبائي شبه و اجلبائية
 الكشوف و االستالم وصول و احملاسبية كالدفاتر املؤسسة داخل مستعملة و معدة مستندات 3-

 مراعاة املراجع على ينبغي املستندي الفحص عملية بداية عند ذلك غري إىل و للرواتب اإلمجالية
 : التالية األساسية االعتبارات

 على حتتوي أن ينبغي الفاتورة : املثال سبيل فعلى لقانونيةا الشروط لكافة مستوفيا املستند يكون أن-
 هلا املوجهة املؤسسة اسم ، البنكي و اجلبائي رقمها و ، رأمساهلا و اهنعنوا و املؤسسة اسم ، التاريخ
 اخلتم و اإلمضاء ، الرسم و اإلمجايل املبلغ و الوحدوي سعرها و كميتها و املواد تعيني ، الفاتورة

 نشاطها نطاق يف تدخل لعملية معزز و باملؤسسة خاصا املستند يكون أن 5-
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 الداخلية الرقابة نظام إجراءات تقتضيه ملا طبقا التوقيعات جلميع مستوفيا املستند يكون أن 6-
 احلال هو كما املستندات أصول توفر عدم حاالت يف و صورة أو نسخة ليس و أصال يكون أن 7-

 البيانات صحة من التأكد املراجع على فيجب الزبائن إىل ترسل أصوهلا أن إذ املبيعات لفواتري بالنسبة
 املتاحة الوسائل كافة باستخدام الصور و النسخ يف الواردة

 املؤسسة عن خارجة أطراف من املكتوبة اإلقرارات هذه تستقي : املؤسسة خارج املعدة اإلقرارات -ثالثا
 عليها املصادقة و احلسابات هذه أرصدة صحة على بنوكال و العمالء و املوردين من شهادات نظام و
 أو املقدمة املعلومات يؤكد و املؤسسة خارج دليل املراجع تعطي اإلقرارات هذه أن و ، ذلك عكس أو

 فيها طرفا باعتبارها بنفيها
 اتاملعلوم كدليل املؤسسة داخل املعدة اإلقرارات تستعمل : املؤسسة داخل املعدة اإلقرارات -رابعا

 املرجحة الوسطية التكلفة استعملت اإلدارة أن على يشهد تقرير كإعداد اخلتامية املالية القوائم يف الواردة
 مثال املدة آخر خمزون تقييم يف و املستهلكة السلع تقييم يف

 يعترب املؤسسةخل دا الداخلية الرقابة نظام سالمة و قوة إن : الداخلية للرقابة سليم نظام وجود -خامسا
 هذا أن كون ، اخلتامية املالية القوائم يف املتواجدة احملاسبية املعلومات مصداقية و سالمة على ماديا دليال

 ال اليت املفردات و الفحص موضوع للمفردات بالنسبة االختبار لنطاق أساسي كمحدد  يستعمل النظام
 الداخلية الرقابة نظام قوة نم سالمتها و صحتها دليل األخرية هذه تستمد إذ ، الفحص عليها جيري

 و عدة مراحل عرب متر للبيانات احملاسبية املعاجلة إن : احلسابية الناحية من األرصدة صحة -سادسا
 على تؤثر أخطاء حبدوث يسمح مما الكثرية العمليات ذات املؤسسات ظل يف خاصة كبري  وقتا تستغرق
 حدوث بتفادي يسمح سليم بشكل املعاجلة يةتأد ينبغي لذلك ، احملاسبية املعلومات نظام خمرجات
 املعاجلة يف املستغرق الوقت تقليص و األخطاء

 و الدفاتر انتظام و صحة على ماديا دليال يعترب احلاسبة اآلالت استعمال و احملاسبية املعاجلة تأدية إن
 السجالت

 اإلثبات أدلة على احلصول وسائل  :الثالث الفرع
 املقدمة احملاسبية املعلومات تعبري و صحة من التأكد بغية اإلثبات أدلة على للحصول املراجع يعمل

 يف و ملواردها النظام توجيه و تقومي حماولة كذا و القرارات الختاذ مالئمتها و للمؤسسة احلقيقية للوضعية
 طرف من املقدمة املالية القوائم حول حمايد فين رأي تأسيس من للمراجع ميكن املسبق اإلطار ظل

 : التالية النقاط خالل من اإلثبات أدلة على احلصول وسائل بني سنميز و املؤسسة
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 إثبات أدلة على احلصول من متكن اليت الوسائل أهم احد الفعلي اجلرد يعترب : الفعلي اجلرد -أوال
 النتائج خالل من ذلك و لالستثمارات الفعلي الوجود على مادي دليل إعطاء من ميكن  اجلرد فإجراء
 بالعملية القائمة األطراف من عليه ممضي جدول يف اجلرد لعملية النهائية

 يقوم اليت احلسابية العمليات صحة من بالتحقق الوسيلة هذه وفق املراجع يقوم : احلسابية املراجعة -ثانيا
 حقيقي زنالتوا أن من التأكد و الدفاتر أو الكشوف و احملاسبية املستندات حتتويها اليت أو احملاسب اهب
 و الرسم خارج املبلغ توضيح بغية الفاتورة على احلسابية كالعملية صوريا ليس و احلسابية العمليات يف

 مثال الشراء أو البيع عملية نتيجة حيدث الذي املايل بالتدقيق ذلك مقابلة و اإلمجايل املبلغ و الرسم
 اعتماد خالل من اإلثبات أدلة على للحصول لةوسي املستندية املراجعة تعترب : املستندية املراجعة -ثالثا

 من التأكد بغية املستندات بفحص املراجع يقوم لذلك ، املستندات على للعمليات احملاسيب التسجيل
 عملية لكل أن من التحقق و توافرها الواجب املوضوعية الشكلية الشروط مع تطابقها و صحتها
 إخفاءه أو استبعاده يتم مل و تسجيله مت قد مستند كل أن و عليه يعتمد مستند ميلك حماسيب تسجيل
 ملستعمليها املقدمة احملاسبية للمعلومات الشمولية الصيغة إلعطاء

 قياسي وقت يف معينة نتائج على احلصول بغية املراجع إليها يلجأ وسيلة هي : القياسية املراجعة -رابعا
 الناتج املضافة القيمة على الرسم يقيس كأن خرآ بعنصر عنصر بقياس اإلطار هذا يف املراجع يقوم إذ

 أن و للعمال االجرية بالكتلة االجتماعي الضمان اقتطاع يقيس أن أو احملقق األعمال برقم املبيعات عن
 سنوات اخلمس خالل املؤسسة رحبية يقيس كان سنوات عدة خالل العنصر بنفس معني عنصر يقيس

 مثال األخرية
 الرصيد بصحة الدائنني و املدينني طرف من شهادات و اعرتافات عن عبارة هي : املصادقات -خامسا

 يكون أن على املراجع من بطلب املراجعة موضوع املؤسسات طرف من إعدادها يتم إذ صحته عدم أو
 : التالية األشكال املصادقات هذه تأخذ و مباشرة إليه موجه الرد

 الرصيد خطأ أو صحة على التقرير اآلخر الطرف نم حبلب احلالة هذه يف و : اجيابية مصادقات 1-
 املصادقة يف املوضح

 يف املبني الرصيد خطأ على التقرير اآلخر الطرف من يطلب احلالة هذه يف و : سلبية مصادقات 2-
 صحته حالة يف التقرير عدم و املصادقة

 اآلخر الطرف من بيطل و رصيد بدون املصادقة إعداد يتم احلالة هذه يف و : بيضاء مصادقات 3-
 دفاتره يف التواجد الرصيد عن التقرير
 املتحصل املعلومات صحة إلثبات أدلة على احلصول يف الوسيلة هذه تستعمل : االستفسارات -سادسا
 ميكن ذلك حتقيق اجل من و باملخطط االلتزام و األهداف حتقيق على العمل مدى من التأكد و عليها
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 االستفسار كحاالت أو للمؤسسة الداخلية الرقابة تقييم كحاالت حتريريا أو شفويا االستفسار يكون أن
 املراجعة موضوع السنة خالل املتوفرة الوسائل و األساليب عن أو املتبناة احملاسبية الطرق و األمناط عن

 من حماسبيا تسجيله مت ما صحة تثبت أدلة على احلصول يف الوسيلة هذه تستعمل : املقاربات -سابعا
 فعال مت مبا املؤسسة يف البنك بيومية املتعلقة احملاسبية التسجيالت مبطابقة مثال املراجع يقوم إذ ملياتع

 قبله من املرسلة الكشوف خالل من البنك مستوى على
 املتاحة املعطيات كافة باستعمال احملاسبية املعلومات صحة من التأكد يف تكمن الوسيلة هذه فعالية إن
 مصداقية احملاسبية املعلومات على الوسيلة هذه تضفي و ( خارجية أو داخلية) األخرى األطراف قبل من

 باملؤسسة املالية القوائم قواد لدى واسعا قبوال و اكرب
 يف يشك اليت أو األمهية ذات البنود و احلاالت مراجعة يف وقته من الكثري املراجع يعطي:املقارنات -ثامنا
 البنود أو احلاالت هذه حتديد يف املراجع يستخدمها اليت الطرق إحدى و ، اهب تالعب و أخطاء وجود
 نسب بني املنتظمة غري العالقة و ألخرى سنة من معني بند يف العادية غري فاالحنرافات ، املقارنة هي

 عاملراج على جيب احلالة هذه يف و التزوير أو التالعب أو احملاسيب بالنظام خلل وجود إىل تشري قد معينة
 السنة معدالت و لنسب املقارنات بعقد يقوم قد املراجع أن كما  اختباراته و حتقيقه إجراءات زيادة

 سنوات مخس إىل ثالث من إعادة مضت بسنوات اخلاصة بتلك احلالية
 األدلة لتجميع مهمة كوسيلة املالحظة على املراجعة عملية طيلة املراجعون يعتمد : املالحظات -تاسعا

 هذه املالحظة عملية خالل و فروعها و الشركة إدارة يف العمل سري تتبع و مبالحة ذلك و الرباهني و
 حتفظات أي تسجيل و املرسومة للخطة طبقا يسري املايل و احملاسيب العمل أن من بالتأكد املراجع يقوم
 و ساملألق زيارة يطلب أن للمراجع حيق و االحنرافات بعض هناك كانت إذا العملي التطبيق على

 أن كثب عن يستطيع بذلك و الشركة مع له مراجعة عملية يف خاصة و للشركة املختلفة اإلدارات
 من املزيد إىل منه حتتاج اليت و وجدت إن الضعف مواطن حيس و املختلفة العمليات سري يالحظ
 االختبار و التحقق

 
  التدقيق في العمل أوراق  :الثاني المطلب

 أعمال على مناسبة بطريقة العمل ختطيط ضرورة على امليداين العمل معايري من األول املعيار ينص
 و ختطيطها و املراجعة عملية بتنظيم املراجع يقوم املعيار هلاذ تطبيقا و فعالة بطريقة وجدوا إن املساعدين

 هامهم أداء يف كفاءته من تريد اهنأل املراجعة عمل بأوراق االحتفاظ هو التنظيمية اخلطوات بني من
 عن احملايد الفين رأيه املتضمن تقريره إعداد و املراجعة عملية لتنفيذ ضرورية اهنأ حيث عاتقه على امللقاة
 : التالية الفروع يف نتناوهلا أن سنحاول لذلك و املالية القوائم
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 :أغراضها و العمل أوراق تعريف  :األول الفرع
 :1العمل أوراق تعريف- أوال
 إلظهار املراجع بواسطة جتميعها يتم اليت القرائن و األدلة كل تشمل " اهنبأ لعملا أوراق تعريف مت قد
 يكون بواسطتها و إليها، توصل اليت النتائج و اتبعت اليت اإلجراءات و الطرق و عمل من به مت قد ما

 الدليل و به قام الذي الفحص ملدى القرائن و التقرير إعداد يف إليها يستند اليت األسس املراجع لدى
 أدلة" اهنبأ تعريفها ميكن العمل أوراق فان كذلك و " الفحص عملية أثناء املهنية العناية إتباع على

 إعداد و املراجعة بإجراءات القيام خالل احلسابات مراقب بواسطة جتميعها يتم ملموسة و مكتوبة
 الطرق و عليه احلصول مت ما و احلسابات مراقب بإعداده قام ما كل على تشمل فهي مث من و ، التقرير

 " إليها توصل اليت النتائج و اتبعها اليت
 احملاسبية اجلداول على تشمل العمل أوراق أن يتضح السابق التعريف من و : العمل أوراق إغراض -ثانيا

 : اآلتية األغراض خدمة دفهب مساعدة أوراق أية و(اخل..حتليالت ، اليومية قيود املراجعة، ميزان)
 األساس كذلك و يؤدي الذي العمل على الدليل تتضمن العمل فأوراق : املنتهي العمل يلدل 1-

 اهتمراعا مت قد املراجعة يف عليها املتعارف املعايري كانت إذا ما بيان و النتائج إىل للوصول
 أوراق مجيع و الداخلية الرقابة نظام بتقييم اخلاصة األسئلة قوائم الن ذلك و : الداخلية الرقابة تقييم 2-
 الداخلية الرقابة نظام تقييم و بدراسة القيام على بدليل متدنا االختبار بنتائج اخلاصة األخرى العمل

 عليها املتعارف املهين االداء معايري بتنفيذ هذا و احلسابات مراقب بواسطة
 ذلك حىت تهتأدي مت الذي العمل على مستمر بسجل متدنا اهنأ حيث : املراجعة إجراءات تنفيذ 3-

 التاريخ
 و مسؤولة جهات بواسطة العمل أوراق مراجعة ضرورة يعين ذلك و : االختبار يف النظر إعادة 4-

 مناسبة و سليمة بطريقة إعدادها مت قد األوراق هذه كانت إذا ما لتحديد املهين األداء مبعايري مرتبطة
 دفاتر و سجالت عن تفاصيل على يحتتو  العمل أوراق أن حيث : احلسابات مراقب تقرير إعداد 5-

 األوراق هذه من استخراجها أمكن اليت التوصيات و أجنز الذي العمل عن ملموس كدليل العميل
 األخرى اجلهات أو الدولة تطلبها أخرى إقرارات أية أو الضريبية اإلقرارات إعداد 6-
 املراجعة يف البدء قبل احلسابات مراقب يبدأ أن املألوف فمن : القادمة السنوات يف املراجعة دليل 7-

 إلحدى احلسابات مراجعة يتوىل احلسابات مراقب كان إن و ، املاضية للسنة العمل بدراسة امليدانية
 االستفسارات من العديد على اإلجابات له ستقدم األوراق هذه فان مرة ألول املنشآت

                                                           
 ، إلسكندريةا ، اجلامعية الدار  احلسابات ملراجعة العملية و العلمية األسس ، هالل العظيم عبد اهلل عبد حممد ، الصيان مسري حممد 1

 . 182-179ص 2000
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 مراقب من طلب إذا ما حالة يف ، مفيدة بيانات حتوي العمل أوراق أن حيث : إدارية خدمات 8-
 اإلدارية اخلدمات بعض أداء احلسابات

 النقط و املتبعة اإلجراءات بوضوح العمل أوراق تبني أمهية تظهر مث من : خالف أية عن الدفاع 9-
 موظفيه أو العميل مع خالف بأية املتعلقة
 املراجعة ملفات و العمل أوراق إعداد معايري  :الثاين الفرع
 طريقة لتوحيد املعايري بعض وضع املهنية اهليئات بعض حاولت لقد : العمل أوراق إعداد معايري -أوال

 الشائعة املعايري أن جند و طبقت قد املنشأة داخل املراجعة إجراءات أن من التأكد و العمل إعداد
 : هي العمل أوراق إلعداد
 مراقب اهب يقوم اليت باملهام مرتبط هدفه العمل أوراق يف يظهر عنصر لكل يكون أن جيب 1-

 كذلك إمنا و فقط احلسابات ملراقب ليس واضحا اهلدف هذا يكون أن جيب كذلك  و احلسابات
 احلسابات مراقب غياب حالة يف األوراق هذه على االطالع فرصة هلم الذين لآلخرين

 العمل أوراق يف كاملة غري مالحظات أو نقاط أية أو استفهام عالمات أو أسئلة أي ترك عدم 2-
 مث ، للتنفيذ املوضوعي التسلسل لوال اهب القيام جيب كانت اليت األعمال لتحديد سجل وجود 3-
 منها االنتهاء مت اليت األعمال مجيع أمام السجل هذا يف التأثري
 مراقب يعدها ، للمفردات إعادة أو تسويات أو تعديالت أية العمل أوراق يف تظهر أن جيب 4-

 املعدل املراجعة ميزان ألرصدة ممثلة األوراق هذه تصبح يثحب احلسابات
 يعتمد ال لكن و العمل أوراق أنواع بعض إعداد يف العميل موظفي مساعدة على االعتماد إمكانية 5-
 سالمتها من للتأكد اختبارها بعد إال احلسابات مراقب عليها
 مكان خيصص أن جيب و العمل أوراق تتضمنها أخرى معلومات أية أو األرقام مصادر بيان جيب 6-
 املصدر هذا لبيان العمل ورقة يف معني
 و واضحة صيغة يف ذلك و عمله يتم أن جيب ملا سردا العمل أوراق من ورقة كل تتضمن أن جيب 7-
 سهلة
 جيب ما و املراجعة تغطيها اليت الفرتة و العميل اسم يتضمن عنوان العمل ألوراق يكون أن جيب 8-
 أيها إعداده تاريخ و العمل ورقة اعد الذي الشخص لتوقيع مكانا خرياأ و عملة
 تسهل بطريقة تصنيفها و مراجعة عملية لكل عمله أوراق حبفظ املراجع يقوم :املراجعة ملفات -ثانيا

 : مها رئيسيني ملفني يف ذلك و احلاجة عند إليها الرجوع
 تتغري ال و استمرارية بصفة تتميز اليت املستندات و البيانات على امللف هذا حيوي : الدائم امللف 1-
 : ذلك مثال كبريا تغريا ألخرى فرتة من
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 وجودها حالة يف الفروع عناوين و أمساء كذاك و نشاطها نوع و اهنعنوا و الشركة اسم -أ
 هواتفه أرقام و بالشركة املايل املسؤول اسم -ب
 للشركة القانوين الشكل بيان مع النظامي اهنقانو  و الشركة تأسيس عقد من صورة -ج
 للشركة التنظيمي اهليكل من صورة -د
 احلسابات دليل من صورة-ه
 وظيفة كل مسؤوليات و اختصاصات بيان و بالشركة الوظائف توصيف من صورة -و
 السابقة السندات يف الداخلية الرقابة نظام بتقييم اخلاصة االستبيان قوائم من صورة -ن
 احملاسيب النظام من صورة -ي
 الشركة يف املعتمدة التوقيعات من صورة -ع
 السابقة السنوات يف املراجعة برامج من صورة -غ
 املراجعات بتلك املراجع قيام حالة يف السابقة السنوات يف املراجعة تقارير من صورة -ر

 امللف هذا يف اهب االحتفاظ ضرورة يرى أخرى مستندات أو بيانات أي إضافة املراجع يستطيع و هذا
 أوراق على حيتوي الذي و جاري مبلف املراجع حيتفظ الدائم امللف إىل باإلضافة : اجلاري امللف 2-
 مثال ألخرى سنة من تتغري اليت املستندات و البيانات تلك هي و احلالية بالفرتة املتعلقة املراجعة عمل
 : ذلك

 احلالية -التكليف– االرتباط رسالة من صورة -أ
 احلالية للفرتة الداخلية الرقابة نظام لتقييم االستبيان قائمة من صورة -ب
 املراجعة عملية ختص اليت و املختلفة املراسالت من صورة -ج
 اإلدارة جملس و للشركة العمومية اجلمعية جلسات حماضر بعض من صورة -د
 للمراجعة اخلاضعة و املالية القوائم من صورة-ه
 التسوية بقائمة مصحوبا املراجعة ميزان من صورة -و
 االفتتاحية املالية القوائم صورة -ي
 العكسية القيود و اإلقفال قيود– اجلردية التسويات قيود -ز

 : خبصوص املراجع أعدها اليت التفسريية املذكرات من صورة -س
 باملصادقات وردت اليت األرصدة و الدفرتية األرصدة بعض بني االختالفات -
 صحتها يف املشتبه أو صةالناق املستندات -
 االختبار و الفحص من املزيد إىل حتتاج اليت املوضوعات -
 الشركة إلدارة رفعها املراجع يرى اليت التوصيات -
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 اإلدارة مع مناقشتها املراجع يرى اليت و املعلقة املوضوعات -
 االستبدال أو االستغناء أو بالبيع الثابتة األصول بعض يف التصوف -

 احلالية بالفرتة اخلاص و ملراجعة تقرير من صورة
 احلالية للسنة املراجعة برنامج -ص
 إضافتها ضرورة يرى أخرى بيانات أو مستندات أي اجلاري للملف يضيف أن للمراجع ميكن و

 العينية و المعنويةالتثبيتات  مراجعة  :الرابع المبحث
 1 العينيةالتثبيتات  مراجعة األول: المطلب

 تعريف التثبيتات املادية )العينية(الفرع األول:

تعرف على اهنا املوجودات امللموسة اليت متتلكها املؤسسة و املوجهة النتاج السلع،اخلدمات ،االجيار و 
 االستعمال ألغراض إدارية و اليت يفرتض ان تستغرق مدة استعماهلا اكثر من سنة مالية.

 :2فهي اما قائمة احلسابات املتعلقة بالتثبيتات املادية

 التثبيتات املادية و بدوره يتفرع اىل: 21حـ/-

 األراضي 211حـ/-

 عملية اصالح و هتيئة األراضي 212حـ/-

 البنايات  213حـ/-

 املصانع التقنية ،املعدات و األدوات الصناعية 215حـ/-

 التثبيتات العينية األخرى و ينقسم  اىل: 218حـ/-

 تركيبات عامة ،هتيئات  2180حـ/-

 معدات نقل 2181حـ/-

 جتهيزات مكتب 2182حـ/-

                                                           
محدي عبد القادر،مراجعة التثبيتات املادية يف ظل النظام احملاسيب املايل،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم  1

 . 41-38،ص 2013-2012التجارية،جامعة عمار الثليجي،األغواط،
 SCFالنظام احملاسيب املايل  2
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 غالفات قابلة لالسرتجاع  2183حـ/-

 1تقييم التثبيتات املادية )العينية( الفرع الثاين:

 أسلوب التكلفة التارخيية

ان تطبيق مبدا التكلفة التارخيية يعين ان تكلفة التثبيت املادي هي مجيع املبالغ اليت تتكبدها املؤسسة يف 
 لى هذا األصل حبيث يصبح جاهز لالستخدام يف املكان و الغرض الذي اقتين من اجلهسبيل احلصول ع

تقييم التثبيتات املادية يف حالة توفر شروط تسجيلها أصال بتكلفة شراءها صايف من كل التخفيضات 
جاع التجارية و املالية مبا يف ذلك خصم حتصيل الدفع و حقوق اجلمارك و كل الرسوم الغري قابلة لالسرت 

 و يضاف اىل تكلفة الشراء هذه:

 التكاليف املباشرة اليت يتطل دفعها لتصبح جاهزة لالستعمال خاصة:

 تكاليف ايصاهلا و تركيبها -

مصاريف التخلص منها اليت تعود على عاتق املؤسسة يف هناية املطاف )مصاريف إقالعها و هتيئة -
 املكان بعد نزعها(

باحلصول على األصل )مصاريف املوثق،اخلرباء و املختصني ان بعض مصاريف االتعاب املرتبطة -
 وجدت(

 مصاريف مستخدمني مرتبطة بشكل مباشر للحصول على األصل-

 مصاريف اختبارات التشغيل-

 و تستثىن و ال تدخل يف تكلفة األصل املصاريف التالية:

 تكاليف إقامة مركب جديد و انتاج منتج جديد-

 ف ما قبل االستغاللمصاريف انطالقها و مصاري-

 خسائر استعماهلا االويل-

 تكاليف ترحيل او إعادة تنظيم النشاطات او جزء من هذه النشاطات-
                                                           

 51-50رجع سابق،ص ممحدي عبد القادر، 1
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 تكاليف القرض )قروض احلصول على األصل،بناء األصل او انتاجه( ال تدخل يف تكلفة األصل-

 كما حتدد القيمة االصلية حسب هذه الطريقة كمايلي:

 خسائر القيم-االهتالكات-ليف التارخييةالقيمة احملاسبية=التكا

 التسجيل احملاسيب

راس املال،  101لدائن يكون اما حـ/اذا كانت التثبيتات دخلت عن طريق قيمة االسهام فان احلساب ا
 حيث تكون القيود كمايلي : 456/حـ

 :التسجيل احملاسيب لعملية احليازة بواسطة اسهم مملوكة01 رقم شكل

21  

101 

 ات العينيةحـ/التثبيت

 حـ/أموال خاصة

xxx  

xxx 

 52مرجع سابق،صمحدي عبد القادر، املصدر:

 :التسجيل احملاسيب لعملية احليازة بواسطة اسهم الشركاء 02 رقم شكل

21 

 

 

456 

 حـ/التثبيتات املادية

 حـ/الشركات العمليا عن راس املال          

xxx  

xxx 

 52مرجع سابق،صمحدي عبد القادر، املصدر:

 

اما اذا كانت التثبيتات العينية دخلت بتكلفة الشراء أي عن طريق الشراء فان احلساب الدائن يكون 
 املوردون او حسابات أخرى معينة و يكون القيد كمايلي: 40حـ/

 :التسجيل احملاسيب لعملية احليازة بواسطة موردو التثبيتات03 رقم شكل

21  

404 

 حـ/التثبيتات العينية

 تثبيتاتحـ/موردو ال

xxx  

xxx 

 52مرجع سابق،صمحدي عبد القادر، املصدر:
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 73و اذا كانت التثبيتات او األصول العينية دخلت بتكلفة اإلنتاج فان حساب الدائن سيكون حـ/
 اإلنتاج املثبت و يكون القيد كاآليت:

 

 :التسجيل احملاسيب لعملية احليازة بواسطة اإلنتاج04  رقم شكل

21 

 

 

73 

 تات املاديةحـ/التثبي

 حـ/اإلنتاج املثبت

xxx  

xxx 

 

 :التسجيل احملاسيب لالعانة 05 رقم شكل

21 

512 

53 

 

 

 

131 

 حـ/التثبيتات املادية

 حـ/بنوك احلسابات الدائنة

 حـ/الصندوق

 حـ/اعانات التجهيز

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

  الغير مادية )المعنوية( التثبيتات مراجعة  :الثاني المطلب

 املعنويةول:تعريف التثبيتات الفرع اال

هو اصل قابل للتحديد و التعيني و غري نقدي و غري ملموس حيتفظ به الستخدامه يف العملية اإلنتاجية 
 او التزويد بالبضائع اخلدمات او لتأيره للغري و ألغراض  إدارية براءة اخرتاع رخص استغالل و غريها.

يات او شهادات اعتماد ،امتيازات مصاريف تطوير من معادن هو عبارة عن )أموال التجارة ،براءات ،برم
موه لالستغالل التاري...اخل(عبارة عن أصول قابلة للتمييز ،غري نقدية و غري مادية مراقبة و مستعملة 

 من قبل املؤسسة يف اظار أنشطتها العادية.
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 :1ديد كمايليوقد جاء هذا النوع من التثبيتات ضمن حسابات النظام احملاسيب املايل اجل

 التثبيتات املعنوية و ينقم اىل احلسابات الفرعية التالية: 20حـ/-

 مصاريف التطوير القابلة للتجهيز 203حـ/-

 خاص ببعض املصاريف املتعلقة بشراء او انتاج الربجميات و مواقع االنرتنت 204حـ/-

 براءات ،شهادات ،مناذج’تنازالت و حقوق متشاهبة  205حـ/-

عن مصاريف منت من اجل شراء ميزة تشكل محاية ممنوحة اىل املخرتع،اىل املؤلف،او اىل هي عبارة  
املستفيد من حق استغالل براءة،شهادة ،موديل ،حق ملكية أدبية او فنية او حامل تنازل حتت بعض 

 الشروط

دماج او فرق الشراء :املوجب او السليب الناتج عن جتميع املؤسسات يف اطار الشراء او اال 207حـ-
الوحيد ،يعترب  فرق الشراء اصل "غري قابل للتمييز" و بالتايل جيب ان منيزه عن التجهيزات املعنوية و 

 اليت حسب تعريفها تعترب أصول قابلة للتمييز.

 جتهيزات معنوية أخرى 208حـ/-

 باإلضافة اىل حسابات صنف ضمن التثبيتات املعنوية أيضا:

  طور االجنازالتثبيتات املعنوية يف 237حـ/-

 اما فيما خيص اهتالك التثبيتات املعنوية جند:

اهتالك  2807اهتالك التثبيتات املعنوية الذي جيزا حسب نوع التثبيت املعنوي كحساب  280حـ/-
 فارق احليازة  

خسائر قيمة  290باإلضافة اىل اهتالك التثبيتات املعنوية جند حسابات خاصة خبسائر القيمة :حـ/
  290املعنوية الذي ميكن جتزئته حسب نوع التثبيت بإضافة الرقم األخري اىل حـ/ التثبيتات

 الفرع الثاين:تقييم التثبيتات املعنوية

 طريقة التكلفة التارخيية-1

                                                           
 SCFالنظام احملاسيب املايل  1
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هذه الطريقة موضوعية و بسيطة كوهنا تعود اىل املاضي فحسب هذه الطريقة فان األصول غري املادية 
األصل امجايل االستثمارات احملققة )او التكاليف احململة( منذ بداية الشروع تقيم بتكلفتها و توافق قيمة 

فيها او امجايل تكاليف حيازهتا و فيما يتعلق باالصول غري املادية اليت انشات داخل املؤسسة و اليت 
 .تنشا بسببها تكاليف متعلقة باالصل حمل الدراسة و كذا سلسلة التكاليف املتعلقة به 

ذي يقوم بعملية التقييم عليه معرفة كل التكاليف حىت يتمكن من متابعة مسار انشاء األصل فاخلبري ال
 غري املادي.

ان حتديد التكاليف املتعلقة باالصل )الناجتة عن مسار جد معقد( ضروري من اجل تقييم صحيح عن 
ن اجل اإلبقاء على طريق التكاليف،لكن باملقابل جند انه من الصعب التفريق بني املصاريف املنفقة م

 قيمة األصل و املصاريف املستعملة لتطويره.

 طريقة تكاليف االستبدال -2

تعترب هذه الطريقة اكثر ديناميكية عن السابقة حيث تأخذ بعني االعتبار التطور النقدي ،التغري 
صاريف التكنولوجي،او جممال كل العناصر اليت تتغري يف الزمن ،حيث هتتم هذه الطريقة حبساب امل

الضرورية الجل حتقيق نفس امليزة االقتصادية ،فهي تأخذ بعني االعتبار تكلفة االستثمار و ال تعتمد 
 على تقييم األرباح اليت ميكن هلذا االستثمار ان حيققها.

فتكلفة االستبدال متثل تكلفة الدخول اىل قطاع او تقسيم معني،يف غالب األحيان يتم تقييم هذه 
 اد على:التكلفة باالعتم

تكلفة االستثمار الجل االنطالق يف مشروع معني:و متشل شراء الوسائل على مستوى سوق معني -
)توظيف،تكوين،مواد أولية،طاقة(بغية إجناح املشروع ،فمن اجل القيام مبشروع حبث و تطوير مثال 

 ،يتطلب توفري وسائل البحث )باحثني متخصصني ،خمابر و وسائل تقنية...(

طوير:غالبا ما تتمثل يف األجور )مثال أجور الباحثني و االعوان التجاريني(مضروبة يف متوسط تكلفة الت-
 املدة الالزمة لتحقيق نتيجة )مثال احلصول على شهادة ،مدة تطوير برنامج كمبيوتر(

لى التكلفة الباقية للحفاظ على رأس املال:و تتمثل يف مصايف احلماية القانونية لالبتكار او احلفاظ ع-
 قيمة راس املال غري املادي )التكوين املنتظم للعمال،اليقظة التكنولوجية و التجارية،توضيفا جديدة(
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 طريقة التقييم عن طريق السوق او القيمة السوقية-3

تتطلب هذه توفر قيمة التبادل احلقيقية او املمكنة الصل غري مادي،فبالرغم من ان بعضا من الكتاب 
بامكانه ان حيدد القيمة بطريقة موضوعية،حتوي اعتبارات ليس بإمكاهنا ان  الحظوا بان السوق ليس

ختضع للعرض و الطلب و من مث ال ختضع اتفصيالت فردية،و تبقى القيمة يف نظر االعوان االقتصاديني 
اقل قابلية للنقاش كوهنا ختضع للصفقة،يف حني ان الطابع اخلاص لألصول غري مادية جتعل من تثمينه يف 

سوق بصفة مستقلة امر صعب حتقيقه،و تبقى قيمتها السوقية متعلقة على األرجح بعناصر أخرى من ال
 ذمة املؤسسة و احمليط.

 طريقة التقييم عن طريق األرباح املستقبلية-4

تعتمد هذه الطريقة على استحداث األرباح املستقبلية احملققة من طرف العناصر غري املادية،و تعترب هذه 
ي األكثر اقناعا من الناحية النظرية،ذلك بالغم من اهنا صعبة منهجيا مما حيد من الطريقة ه

استعماهلا،حيث يصعب حتديد النفقات النقدية و مداها و يكمن املشكل األساسي للعناصر املعنوية يف 
قة جملرد حساب األرباح املتوقعة الصافية احملققة بواسطتها،او بتعبري آخر حساب امليزة االقتصادية احملق

امتالك هذا العنصر املعنوي ،هلذا السبب ميكن املباشرة بتقييم األرباح املستقبلية اخلاصة باملشروع او عن 
 طريق تقدير مبداخيل أخرى قابلة للمقارنة.
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  خالصة

 

 عملية يف الداخلية الرقابة نظام تقدمي أمهية مدى جليا لنا يتضح الفصل هذا يف إليه تطرقنا ما خالل من

 نطاق توقيت لطبيعة احملددة هي و املراجع عليها يعتمد اليت األساسية القاعدة مبثابة فهي املراجعة

 يتصف الداخلية الرقابة نظام كان كلما حيث القرائن و األدلة كمية و العينات حجم و االختبارات

 مالئمتها و صحتها دليل تمدتس إذ اإلثبات أدلة مع وثيقة صلة هلا و صغري العينة حجم تكون بالفعالية

 و بالكفاية تتميز قرائن و أدلة جمموعة على االعتماد املراجع على جيب و الداخلية الرقابة نظام قوة من

 و التالعبات اكتشاف و املرتكبة األخطاء تصحيح من يتمكن و ، الفين رأيه لتدعيم املالئمة

 .وجدت إن االختالسات

 هذا يف الفشل و فعالية ، القوة و الضعف مواطن على الضوء تسليط ميكن الداخلية الرقابة نظام إن

 الفروع خمتلف و للوظائف اجليد السري على يساعد هو و املؤسسة أداء على بدورة ينعكس الذي النظام

 من انطالقا و املرجوة األهداف إىل وصوال املرسومة اإلدارة لسياسات األمثل و اجليد التطبيق يضمن و

 اليت و إجراءات عدة باتباع ذلك و احلسابات مراجعة مبهمة املراجع يقوم الداخلية الرقابة نظام تقييم

 . الداخلية الرقابة نظام ميليه ما ذلك و العينات حجم اختبار و آلخر بند من ختتلف

 إضافة اىل االهتمام مبراجعة حسابات التثبيتات العينية و املعنوية ف املنظمة و الدور الذي تلعبه يف

 تطوير هذين العنصرين و بذلك حتقيق مبدأ االستمرارية و األرباح.

 



 فهرس المحتويات

 

 الصفحة العنوان

  االهداء

  التشكر

  قائمة اجلداول و االشكال  

  مقدمة عامة

  الفصل األول: عموميات حول التدقيق احملاسيب

 01 متهيد

 02 املبحث األول: ماهية التدقيق

 02 األول: مراحل تطور التدقيق املطلب

 05 املطلب الثاين: مفهوم التدقيق و طرقه

 07 املطلب الثالث: أمهية التدقيق و أهدافه

 10 املبحث الثاين: معايري التدقيق

 10 املطلب األول: املعايري العامة 

 11 املطلب الثاين: معايري الفحص امليداين 

 14 التقرير املطلب الثالث: معايري إعداد 

 17 املبحث الثالث: وسائل و أنواع التدقيق

 17 املطلب األول: وسائل التدقيق 



 23 املطلب الثاين: أنواع التدقيق

 33 املطلب الثالث: فروض التدقيق 

 35 خالصة

  الفصل الثاين: القواعد العامة ملهمة املراجعة

 37 متهيد

 38 املبحث األول : نظام الرقابة الداخلية

 38 املطلب األول : مفهوم نظام الرقابة الداخلية ، أهدافها و أمهيتها

 40 املطلب الثاين : مقومات نظام الرقابة الداخلية

 44 املطلب الثالث : تقييم نظام الرقابة الداخلية

 48 املبحث الثاين : األخطاء و الغش

 48 املطلب األول : تعريف اخلطأ و أنواعه

 51 : أنواع الغش ، أهدافه و أشكاله املطلب الثاين

 54 املطلب الثالث : مواطن ارتكاب األخطاء و الغش و تصحيح األخطاء

 59 املبحث الثالث : اإلجراءات العملية للتدقيق

 60 املطلب األول : أدلة اإلثبات يف التدقيق

 65 املطلب الثاين : أوراق العمل يف التدقيق

 69 التثبيتات العينية و املعنويةاملبحث الرابع : مراجعة 

 69 املطلب األول: مراجعة التثبيتات العينية

 72 املطلب الثاين : مراجعة التثبيتات الغري مادية )املعنوية( 



 76 خالصة

  EDIMCOالفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة انتاج و توزيع مواد البناء 

 77 متهيد

 78 املؤسسة املبحث األول : نظرة عامة عن 

 EDIMCO  78املطلب األول : تقدمي مؤسسة 

 EDIMCO 78املطلب الثاين : مهام وأهداف مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء 

 80 املطلب الثالث :  اهليكل التنظيمي للمؤسسة

 83 املبحث الثاين: مراجعة التثبيتات املادية و الغري مادية يف املؤسسة

 83 املراجعةاملطلب األول: عملية 

 87 2012و  2011املطلب الثاين: حسابات التثبيتات العينية و املعنوية لسنة 

 89 خالصة

  خامتة عامة

  املالحق

  قائمة املراجع

  

 



 

الجداولو  االشكالقائمة   

األشكال-1  

 الشكل الصفحة

 :التسجيل احملاسيب لعملية احليازة بواسطة اسهم مملوكة01شكل رقم  71

 :التسجيل احملاسيب لعملية احليازة بواسطة اسهم الشركاء 02شكل رقم  71

 :التسجيل احملاسيب لعملية احليازة بواسطة موردو التثبيتات03شكل رقم  71

 :التسجيل احملاسيب لعملية احليازة بواسطة اإلنتاج04شكل رقم   72

 :التسجيل احملاسيب لالعانة 05شكل رقم  72

 :اهليكل التنظيمي ملؤسسة توزيع مواد البناء 06شكل رقم  80

 الجداول-2

 الصفحة الجدول

 87  2010-12-31:امليزانية اخلتامية للتثبيتات العينية و املعنوية بتاريخ 01جدول رقم 

 87  2011-12-31بتاريخ  املعنوية:امليزانية اخلتامية للتثبيتات العينية و 02جدول رقم 

 88  2012-12-31:امليزانية اخلتامية للتثبيتات العينية و املعنوية بتاريخ 03جدول رقم 

 

 



 قائمة المراجع

 باللغة العربية الكتب-أ

أمني السيد امحد لطفي ، أساليب املراجعة ملراقيب احلسابات و احملاسبني القانونيني ، القاهرة ، -1

2001. 

 .1996إدريس عبد السالم اشتوي ، املراجعة :معايري و إجراءات ، دار النهضة العربية ، بريوت ، -2

يب املراجعة ملراقيب احلسابات و احملاسبني القانونيني ، القاهرة ، أمني السيد امحد لطفي ، أسال-3

2001  

خالد أمني عبد اهلل ، علم تدقيق احلسابات الناحية النظرية و العلمية ،دار وائل للطباعة و النشر ، -4

 . 2000عمان   

شر و التوزيع ، خالد راغب اخلطيب ، األصول العلمية و العملية لتدقيق احلسابات ، املستقبل للن-5

 .1998عمان ، األردن ، 

 .  2004خالد أمني عبد اهلل ،علم تدقيق احلسابات ، وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، -6

 .  2004خالد أمني عبد اهلل ،علم تدقيق احلسابات ،وائل للنشر والتوزيع ، األردن ،الطبعة الثالثة ، -7

 .1996اءات، دار النهضة العربية ،بريوت ، عبد السالم إشتيوي ،املراجعة معايري و إجر -8

 .2004هادي التميمي،مدخل اىل التدقيق،دار وائل للنشر،الطبعة الثانية،األردن ،-9

حممد بوتني ، املراجعة و مراقبة احلسابات بني النظرية والتطبيق، الديوان الوطين للمطبوعات -10

 . 2003اجلامعية،اجلزائر، 

 .2000أصول املراجعة ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية، مصر،  حممد عبد الفتاح الصحن،-11



حممد مسري الصبان ، األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات ، دار النهضة العربية للطباعة -12

 .1988والنشر ، لبنان، 

ي و املمارسة التطبيقية ، ديوان حممد التهامي طواهر، املراجعة و تدقيق احلسابات اإلطار النظر -13

 .2002ملطبوعات اجلامعية ، 

حممد التهامي ، املرجعة و تدقيق احلسابات اإلطار النظري و املمارسة  التطبيقية ، ديوان -14

 .2002ملطبوعات اجلامعية ،   

ة حممد مسري الصيان ، حممد عبد اهلل عبد العظيم هالل ، األسس العلمية و العملية ملراجع-15

 .2000احلسابات  الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، 

كمال الدين مصطفى الدهراوي ، دراسات متقدمة يف احملاسبة و املراجعة ، الدار اجلامعية، -16

2001. 

 .2004، دار وائل ، عمان ،  (هادي التميمي ، مدخل إىل التدقيق  )الناحية النظرية و العلمية-17

 

 الكتب باللغة الفرنسية-ب

1- Barbier Etienne,L'audite interne pourquoi comment?,edition 

d'organisation,France 1989. 

2-Henri Bouquir, Charles Dècour, l’audite 

operationnel,economica, paris 1996. 

3- Lionell c, Audit et control interne,Dallos,Paris 

 

 



 دراسات السابقةال-ب
 
،دور املراجعة يف تدنئة املخاطر اجلبائية،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة محيداتو صاحل -1

 ،2012ماجستري يف العلوم التجارية،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،
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 المقدمة العامة
 

 و تعقدها ، تعددها ، أنشطتها يف تنوع من سريعة و مستمرة تطورات االقتصادية املؤسسات تعرف
 هذه فاملواكبة املستعملة البشرية و املادية الوسائل ضخامة و جغرافيا انتشارها و حجمها يف اتساع

 و عقبات تواجه قد لكنها رسومةامل أهدافها إىل الوصول بغية مسطرة سياسات باتباع عليها التطورات
 قد مما املتدفقة املعلومات تكثر و املنجزة العمليات فيه تتعدد باألخطار مليء حميط ظل يف داخلية عوائق
 .رقابة و توجيه ، ختطيط ، تنظيم من املختلفة التسيري احنرافات عنها ينجم

 و البقاء على احلرص مع سريعة منو معدالت حتقيق إىل تسعى معاصرة اقتصادية مؤسسة أي إن
 و األداء هذا كفاءة مدى و املهام ألداء اجليدة املتابعة من البد املسعى هذا إىل للوصول و االستمرارية

 املالية القوائم دقة و البيانات صحة من التأكد كذا و املسطرة السياسات بتنفيذ االلتزام من التحقق
 مع املتعاملة األطراف من خارجية متطلبات توجد احملاسيب للتدقيق الداخلية احلاجات هذه إىل باإلضافة
 .اخل ... العمال نقابات الضرائب، إدارة و بنوك ، مسامهني من املؤسسة

 توفري هدفه نظام احملاسبة أن إذ للمحاسبة مواز مسار يف و مستمرة تطورات احملاسيب التدقيق شهد لقد
 ،احلسابات البيانات فحص عملية يتوىل الذي احملاسيب قيقللتد بداية نقطة لتكون االقتصادية املعلومات

 فالتدقيق املالية القوائم داللة مدى و عليها االعتماد درجة حتديد و صحتها من للتأكد املستندات و
 يضطلع إذ ، املتبعة سياستها و أهدافها لتحقيق سعيا باملؤسسة يتعلق ما كل على الساهرة العني مبثابة
 مؤهالت و علمية كفاءات ذوي أشخاص طرف من الرقابة و املراجعة مبهمة القيام جيب الذ بالغة بأمهية
 اليت التقارير تتصف أن جيب كما احلياد به نقصد ما هذا و باالستقاللية امتيازهم إىل باإلضافة فنية

 و ملاليةا القوائم مستخدمي طرف من عليه يعتمد الذي األساس اهنكو  املوضوعية و باملصداقية اهنحيررو 
 .الصواب و بالرشادة تتصف قرارات اختاذ اجل من ذلك

 
 
 
 
 



 
II 

 اشكالية البحث:
 ما مدى فعالية التدقيق احملاسيب للتثبيتات العينية و املعنوية يف املؤسسة االقتصادية ؟

 
 و لإلجابة على االشكالية السابقة مت التطرق اىل االسئلة الفرعية التالية:

 سيب للحسابات؟ما مفهوم التدقيق احملا-
 فيما تتمثل التثبيتات العينية و املعنوية يف املؤسسة؟ -
 كيف تتم عملية تدقيق حسابات التثبيتات العينية و املعنوية؟-
 

 : الموضوع فرضيات
 : التايل النحو على كانت الفرضيات من مجلة بوضع قمنا املوضوع ملعاجلة و

 سة اىل خطر االفالسالتهاون يف مهمة تدقيق احلسابات يعرض املؤس -
 املالية القوائم مستخدمي ثقة من يعزز املراجع تقرير -
 تدقيق و مراجعة التثبيتات يساعد املؤسسة على احلفاظ على سالمة ممتلكاهتا-
 كن املنظمة من تطوير نفسها بنفسهامراجعة التثبيتات مت-
 

 : الموضوع أهمية
 خالل من هذا و استمرارية املؤسسة يف احملاسيب التدقيق اى هبحيظ اليت البالغة األمهية يف حبثنا أمهية تكمن
املقوم  كونه منها مناص ال اليت احلتمية الضرورة باعتباره و املالية القوائم ملستخدمي يسديها اليت اخلدمة

 للمؤسسة. احلقيقي
 

 :الموضوع اختيار دوافع
 ممتلكات املؤسسة احلفاظ على يف يلعبه الذي الدور و احملاسيب التدقيق أمهية -
 الزامية القيام بعملية التدقيق يف املؤسسة- 

 اإلطار هذا يف املراجع توفر و الدراسة و للبحث املوضوع قابلية -
 
 
 



 
III 

 
 

 : الموضوع أهداف
 منها: األهداف جمموعة من  إىل موضوعنا يهدف

 املالية للقوائم احملاسيب التدقيق اثر ابراز -
 ةاملراجع مهنة أمهية تبيان -
 اثراء الرصيد الفكري حول التخصص و مهنة املراجعة-
 

 منهج الدراسة :
يف إطار دراستنا هذه إعتمدنا على املنهج الوضعي التحليلي من أجل دراسة إشكالية البحث وحماولة 

و ذلك من خالل اعطاء مفاهيم حول التدقيق احملاسيب و كذا االجراءات و اخلطوات ،إختبار الفرضيات
 ا املدقق ملراجعة احلسابات يف املؤسسة االقتصادية.اليت يتبعه

 
 الدراسات السابقة:

جتلت الدراسة السابقة يف موضوع مراجعة التثبيتات املادية يف ظل النظام احملاسيب املايل،املقدم ضمن 
ن متطلبات نيل شهادة ماسرت اكادميي يف العلوم التجارية جبامعة عمار الثليجي باألغواط،و اليت كانت م

اجراءات املراجعة فيما يتعلق اعداد الطلبة محدي عبد القادر و داسي عادل،حيث تضمنت هذه االخرية 
 بالتثبيتات يف ظل النظام احملاسيب املايل.

 
 :تقسيم الدراسة

 مت تقسيم الدراسة اىل ثالثة فصول على اتت على النحو التايل:
  مشل: ل التدقيق احملاسيبعموميات حو  فيه قدمنا متهيدي فصل هو : األول الفصل

 ماهية التدقيق -                

 معايري التدقيق -                

 الوسائل واإلجراءات العملية للتدقيق -                

 مراجعة احلسابات تضمن: ملهمة العامة الفصل الثاين: القواعد
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 الداخلية الرقابة نظام -                
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 للتدقيق العملية اإلجراءات -                
 التثبيتات املادية والعينية مراجعة -                

 تناول: EDIMCO املؤسسة الوطنية إلنتاج و توزيع مواد البناءالفصل الثالث:دراسة حالة 
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