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دين حبيبنا و نبينا  ق اه أجمعين، قدوتنا و مرشد أمتنا و شفيعنا يوم ا ى و أطهر و أعظم خ ى أز إ
ين. مرس مصطفى خاتم اأنبياء و ا  ا

دنيا  ى جنة ا حياة، إ بي معاني ا ى من زرعا في ق ان سببا في وجودي، إ ى من  أهدي ثمرة جهدي إ
ريمين. دي ا  و اآخرة وا

تي  ى ا تي إ ى ا تني في أحشائها و ترعرعت في أحضانها، إ تي حم جنة تحت أقدامها، و ا جعل اه ا
مات أن تفيها  ى من تعجز ا انت دعواتها نبراس دربي، إ حياة، و  متني تصاميم ا ربتني و ع

 حقها...
ية" أط غا  اه في عمرها. لا"أمي ا

طاهرة،ا ى روح أبي ا عطإ قوة و ا ان رمز ا حياة،اذي  ي و قدوتي في ا ان مث ذي زرع في ء و  ى ا إ
بحر اأخاق و ع حب و سقاني من ا بي ا نفس،ق ى ا حياة اعتماد ع ى  مني أن ا ى إنسان ع ى أغ إ

بي، أبي ى  ق ت إ ك أمنيتك و وص ون فخورا بي أنني حققت  ت م تمنيت وجودك معي  حبيب،  ا
م ب نت تح تي  انة ا م  ،هاا

نك فسيح جناته.اه ير  ي و يس  حمك يا عزيز يا غا
صعوبات و يناضل من  ى من يواجه ا حياة، إ ى سندي في ا ية رغم صغر سنه، إ مسؤو ى من حمل ا إ

عزيز معمر".  أجل أن نحيا بحياة هنيئة..."أخي ا
دين". صغير سيف ا وت ا ت ى قرة عيني و سبب فرحي و سعادتي..." أخي ا  إ

ى أزهار أسرتي  ى من قاسموني أفراحي و أحزاني إخوتي: رندة، إ ضراء، إ سراء و ا و سندي في ا
 صورية، هاجر.

قدر و عرفت مع ى من جمعني بهم ا صداقة و اأخوة: فراح ،إ                       اميرةهم معنى ا
ى دراسية : د/احمد  من إ دين قايدانوا سندي دائما في حياتي ا إسماعيل ،  ا/مناصرية ،  نور ا

يدفبوحجر ريم،  أيوبي                                                                                .ضيل، جوامع و
تجارية خاصة سنة  وم ااقتصادية و ا ع بة معهد ا ل أساتذة و ط ى   ثانية ماستر فحص محاسبي إ

 .0212/ 0213دفعة 

 تـومــي نـريمـان                                                           
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�����/��/���بتاريخ�OPGIمصاريف�الديوان�.�� �

�����/��/���تاريخ� OPGIإيرادات�الديوان�.�� �

�����-�����مقارنة�أصول�سنيت�.�� �

�����-�����مقارنة�خصوم�سنيت�.�� �

�����-�����:�جدول�حسابات�النتائج�لسنيت�مقارنة�بني.�� �
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��

��:قائمة�األشكال�

��

�عدد�الشكل� �عنوان�الشكل�� �

��� �ملخص�خطوات�دراسة�و�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�� �

�� �اهليكل�التنظيمي�لديوان�الترقية�و�التسيري�العقاري�لوالية�املدية�� �

��
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��

��املقدمة�العامة�

��

���تعرف��املؤسسات�االقتصادية�تطورات�مستمرة�و�سريعة�من�تنوع�يف�أنشطتها�،�تعددها�،�تعقدها�و�اتساع�

يف�حجمها�و�انتشارها�جغرافيا�و�ضخامة�الوسائل�املادية�و�البشرية�املستعملة�فاملواكبة�هذه�التطورات�عليها�

�قد�تواجه�عقبات�و�عوائق�داخلية�يف�ظل�باتباع�سياسات�مسطرة�بغية�الوصول�إىل�أهداف �املرسومة�لكنها ها

حميط�مليء�باألخطار�تتعدد�فيه�العمليات�املنجزة�و�تكثر�املعلومات�املتدفقة�مما�قد�ينجم�عنها�احنرافات�التسيري�

��املختلفة�من�تنظيم�،�ختطيط�،�توجيه�و�رقابة�

و�سريعة�مع�احلرص�على�البقاء�و�االستمرارية�و���إن�أي�مؤسسة�اقتصادية�معاصرة�تسعى�إىل�حتقيق�معدالت�من

�األداء�و�التحقق�من�االلتزام� �املسعى�البد�من�املتابعة�اجليدة�ألداء�املهام�و�مدى�كفاءة�هذا للوصول�إىل�هذا

�احلاجات� �باإلضافة�إىل�هذه �القوائم�املالية �البيانات�و�دقة �التأكد�من�صحة بتنفيذ�السياسات�املسطرة�و�كذا

�للتدقيق�احملاسيب�توجد�متطلبات�خارجية�من�األطراف�املتعاملة�مع�املؤسسة�من�مسامهني�،�بنوك�و�الداخلية

��اخل�...�إدارة�الضرائب،�نقابات�العمال�

�توفري� �هدفه �نظام �احملاسبة �أن �إذ �للمحاسبة �مواز �يف�مسار �و �التدقيق�احملاسيب�تطورات�مستمرة ���لقد�شهد

�نقطة �لتكون �احلسابات�و�املعلومات�االقتصادية �فحص�البيانات�، �الذي�يتوىل�عملية �احملاسيب �للتدقيق �بداية

املستندات�للتأكد�من�صحتها�و�حتديد�درجة�االعتماد�عليها�و�مدى�داللة�القوائم�املالية�فالتدقيق�مبثابة�العني�

مهية�بالغة�لذا�جيب�الساهرة�على�كل�ما�يتعلق�باملؤسسة�سعيا�لتحقيق��أهدافها�و�سياستها�املتبعة�،�إذ�يضطلع�بأ

القيام�مبهمة�املراجعة�و�الرقابة�من�طرف�أشخاص�ذوي�كفاءات�علمية�و�مؤهالت�فنية�باإلضافة�إىل�امتيازهم�

باالستقاللية�و�هذا�ما�نقصد�به�احلياد�كما�جيب�أن�تتصف�التقارير�اليت�حيرروا�باملصداقية�و�املوضوعية�كوا�

دمي�القوائم�املالية�و�ذلك�من�اجل�اختاذ�قرارات�تتصف�بالرشادة�و�األساس�الذي�يعتمد�عليه�من�طرف�مستخ

��الصواب�

���و�بناءا�على�ما�سبق�سوف�نتطرق�يف�حبثنا�هذا�إىل�موضوع�أمهية�التدقيق�احملاسيب�و�مراجعة�احلسابات�يف�

��ترشيد�القرارات�

��:ة�التالية����ملعاجلة�هذا�املوضوع�و�إلعطاء�صورة�واضحة�عنه�ارتأينا�أن�نطرح�اإلشكالي

��ما�هي�أمهية�التدقيق�احملاسيب�؟�و�مدى�تأثريه�كإطار�متكامل�على�ترشيد�القرارات�؟

��:و�ملناقشة�هذا�اإلشكال�الرئيسي�قمنا�بتقسيمه�إىل�التساؤالت�الفرعية��التالية�

���ما�هي�العموميات�و�املفاهيم�األساسية�للتدقيق�؟-�

���ما�هي�القواعد�العامة�ملهنة�التدقيق�؟-�
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��يف�تتم�عملية�مراجعة�احلسابات�؟�ك-�

��ما�هو�واقع�املراجعة�يف�اجلزائر�؟

��

��:فرضيات�املوضوع�

��:و�ملعاجلة�املوضوع�قمنا�بوضع�مجلة�من�الفرضيات�كانت�على�النحو�التايل�

���مراجعة�احلسابات�تسمح�ملتخذي�القرارات�بترشيدها�-�

���املؤسسة�اليت�ال�تراجع�نفسها�حمكوم�عليها�بالزوال�-�

��تقرير�املراجع�يعزز�من�ثقة�مستخدمي�القوائم�املالية��إن�-�

��

��:أمهية�املوضوع�

�تكمن�أمهية�حبثنا�يف�األمهية�البالغة�اليت�حيضيها�التدقيق�احملاسيب�يف�ترشيد�القرارات�و�هذا�من�خالل�اخلدمة�اليت

يسديها�ملستخدمي�القوائم�املالية�و�باعتباره�الضرورة�احلتمية�اليت�ال�مناص�منها�كونه�البوصلة�اليت�تقوم�مسار�

��املؤسسة�

��

��:عدوافع�اختيار�املوضو

��:تتلخص�مربرات�اختيارنا�للموضوع�يف�

�الطلب�عليه�خاصة�يف�ظل�إميانا�منا�بأمهية�التدقيق�احملاسيب�يف�الدور�الذي�يلعبه�يف�اختاذ�القرارات�مع�ازدياد-�

��ظروف�االقتصاد�السوق�و�توسيعا�ملعارفنا�و�ذلك�إلمكانية�تطبيقه�يف�احلياة�العملية�املستقبلية�

���قابلية�املوضوع�للبحث�و�الدراسة�و�توفر�املراجع�يف�هذا�اإلطار�-�

��

��:أهداف�املوضوع�

��:يهدف�موضوعنا�إىل�مجلة�من�األهداف�أمهها�

��اسيب�على�ترشيد�القرارات�من�خالل�القوائم�املالية�تبيان�اثر�التدقيق�احمل -

 إبراز�أمهية�مهنة�املراجعة� -

 الوقوف�على�واقع�مهنة�املراجعة�يف�اجلزائر� -

 إثراء�املكتبة�و�توسيع�جمال�البحث�العلمي� -

��
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��:مصادر�املوضوع�

ة�العربية�و�الفرنسية�و�كذا�اعتمدنا�أثناء�دراستنا�على�خمتلف�األدوات�املكتبية�متمثلة�يف�خمتلف�الكتب�باللغ���

��خمتلف�الوثائق�الرمسية�و�التشريعية�القانونية�كما�قمنا�بإجراء�مقابالت�مع�مزاويل�مهنة�حمافظ�احلسابات�

��

��:حمتوى�املوضوع�

لقد�حاولنا�تسليط�الضوء�على�أمهية�مراجعة�احلسابات�كوسيلة�من�وسائل�ترشيد�القرارات�و�ذلك�بإعطاء����

سقاطها�على�الواقع�عن�طريق�تقدمي�دراسة�تطبيقية�و�عليه�قسمنا�حبثنا�إىل�فصل�متهيدي�و�مفاهيم�و�اطر�مت�إ

��أربعة�فصول�رئيسية�

��

ماهية�التدقيق�و�معايريه�،�:�هو�فصل�متهيدي�قدمنا�فيه�عموميات�و�اإلطار�الفكري�مشل�:�فالفصل�األول����

��باإلضافة�إىل�بعض�املفاهيم�املتعلقة�به�

��

اين�خصصناه�لتناول�القواعد�العامة�ملهنة�املراجعة�و�ذلك�بإعطاء�الشكل�العام�للمهنة�و�ذلك�أما�الفصل�الث���

�أساسية�،�األخطاء�و�الغش�،�باإلضافة�إىل�اإلجراءات� من�خالل�عرض�ملاهية�نظام�الرقابة�الداخلية�كخطوة

��العملية�للتدقيق�

��

القا�من�مراجعة�حسابات�األصول�و�اخلصوم�مث�يف�حني�أن�الفصل�الثالث�عاجل�كيفية�مراجعة�احلسابات�انط���

��حسابات�التسيري�

و�يليه�الفصل�الرابع�حيمل�عنوان�مراجعة�احلسابات�يف�اجلزائر�أين�مت�استعراض�تاريخ�املهنة�و�تبيان�املهمة����

روجه�اليت�يقوم�ا�حمافظ�احلسابات�من�اجل�أداء�واجبه�املهين�على�أكمل�وجه�انطالقا�من�تعيينه�إىل�غاية�خ

��بثمرة�عملية�املراجعة�و�هي�التقرير�

�املدية�حيث�انصب��� �التسيري�العقاري�لوالية �و �لديوان�الترقية �تطبيقية �سنخصص�الفصل�األخري�دراسة بينما

�بني�سنيت� �مقارنة �احلسابات�،إعداد �حتليل �فحص�و ،� �الداخلية �الرقابة �أنظمة �تقييم �و�����البحث�على

������
 إعداد�تقرير�حول�الوضعية�املالية�و�احملاسبية�للديوان��و�خلصنا�يف�األخري�إىل�
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��

��عموميات�حول�التدقيق�:�الفصل�األول

��

��

��
���يعترب�التدقيق�احملاسيب�و�مراجعة�احلسابات�ميدان�شاسع�شهد�تطورات�كبرية�و�شكل�ملحوظ�و�متواصل�أدت�

�أن�نسلط�الضوء�على�بعض�العموميات�و�املفاهيم� �بالغة�يف�ترشيد�القرارات�لذلك�حاولنا به�إىل�أن�حيتل�أمهية

�يف�هذا �التوضيح�يف�املطلب�اليت�املتعارف�عليها �من�التفصيل�و �و�بشيء �فيه �امليدان�من�خالل�املباحث�الواردة

��.�تضمنتها�هذه�املبحث

���يعترب�التدقيق�احملاسيب�و�مراجعة�احلسابات�ميدان�واسع�شهدت�تطورا�كبريا�و�بشكل�ملحوظ�و�متواصل�أدت�

أن�نسلط�الضوء�على�بعض�العموميات�و�املتعارف�به�إىل�أن�حيتل�أمهية�بالغة�يف�ترشيد�القرارات�لذلك�حاولنا�

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

��ماهية�املواجهة�يف�املبحث�األول�اليت�تشتمل�على�التطور�التارخيي�كضرورة�و�خطوة�البد�من�املرور�ا�

ثاين�أنواع�التدقيق�و�وسائله،�فروضه�و�خاطره�وصوال�إىل�املبحث�الثالث�الذي�يتضمن�معايري�و�كذا�يف�املبحث�ال

��.التدقيق�املتعارف�عليها

��

��

��

��

��

��

��

� ���

��

��

��

��

��

��
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��

��ماهية�التدقيق�:�املبحث�األول�

��

لفة����بغية�وضع�اللبنة�األساسية�للموضوع�كان�البد�من�استعراض�التطور�التارخيي�للتدقيق�و�بعض�التعاريف�املخت

��ملفكرين�و�باحثني�الواردة�ضمن�مفهومه�و�كذا�طرقه�باإلضافة�إىل�تبيان�األهداف�اليت�يرمي�إىل�حتقيقها�

��

��مراحل�تطور�التدقيق�:�املطلب�األول�

��

��:�)1(يف�جمال�استعراض�تطور�املراجعة�كعلم�و�كمهنة�ميكن�عرض�أهم�املالمح�التالية�

��ألبناء�عن�اآلباء�بدأت�املراجعة�كمهنة�غري�منظمة�يتوارثها�ا -1

�،�مع� -2 �مراجعة�حكومية�ملصروفات�الدولة�و�إيراداا بدأت�املراجعة�يف�مصر�،�بصفة�خاصة�يف�صورة

 نشأة�احلكومة�يف�مصر�

كانت�ايطاليا�و�اجنلترا�موطنا�لتطور�املهنة�يف�العصر�الوسيط�و����������احلديث�،�و�كان�هذا�طبيعيا� -3

��:اسبة�يف�هذين�البلدين�و�من�مظاهر�هذا�التطور�ما�يلي�حيث�واكبت�املراجعة�يف�ذلك�تطور�احمل

م�يف�فيينا�بايطاليا�،�و�قد�أطلق�عليها�كلية�احملاسبة�و�كانت�1581تأسست�أول�مجعية�للمحاسبني�عام� -

��تطلب�ثالث�سنوات�مترين�عملي�جبانب�النجاح�يف�االمتحان�للحصول�على�لقب�خبري�حماسب�

 م�باململكة�املتحدة�1883اسبني�مبدينة�ادنربه�عام��أشخاص�أمسائهم�يف�سجل�احمل6سجل� -

��م�تأسس�جممع�احملاسبني�القانونيني�بإجنلترا�1990يف�عام� -

�،�و�تأسيس�جممع�احملاسبني� -4 �بايطاليا �للمحاسبة �باملراجعة�كعلم�منذ�أن�افتتحت�أول�كلية �االهتمام بدأ

عملية�املمكنة�يف�جمال�املهنة�و�إذا�حاولنا�باجنلترا�،�حيث�بدأ�االهتمام�بالتعارف�على�األصول�العلمية�و�ال

��:التعرف�على�أهم�مظاهر�تطور�املهنة�يف�مصر�ميكن�أن�نلحظ�ما�يلي�

��م1936تأسيس�مجعية�احملاسبني�و�املراجعني�املصرية� -

 م�1951لسنة�33صدور�قانون�تنظيم�املهنة�رقم� -

 م�1954لسنة�26صدور�قانون�شركات�املسامهة�رقم� -

 م1955بني�و�املراجعني�املصرية�عام�تأسيس�نقابة�احملاس -

 م1958إصدار�دستور�مهنة�احملاسبة�و�املراجعة�عام� -

 م1964إنشاء�اجلهاز�املركزي�للمحاسبات�عام� -

 م�1988لسنة��144م�مث�القانون��1965لسنة�44صدور�القانون�رقم� -
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 تأسيس�نقابة�التجاريني�و�نقابة�احملاسبني�و�املراجعني� -

 م�1981لسنة�159صدور�قانون�الشركات�رقم� -

 م�1991لسنة�203صدور�قانون�شركات�قطاع�األعمال�العام� -

���و�يف�اال�اجلامعي�جند�أن�اجلامعات�و�العاهد�العليا�قد�اهتمت�منذ�نشأا�بتدريس�أصول�و�أساليب�املراجعة�

��لطالا�مع�تزايد�االهتمام�بذلك�على�مر�الوقت�

راجعة�قد�مرت�يف�ذلك�مبراحل�ثالث�وراء�كل�منها�أساس�و��و�من�حيث�تطور�األهداف�ميكن�القول�بان�امل

��:لكل�منها�نتائجها�كما�يلي�

��مرحلة�اكتشاف�األخطاء�:�املرحلة�األوىل�

�التزوير� �الغش�و �و �اكتشاف�األخطاء �اهلدف�منها �وسيلة �على�أا �إىل�املراجعة �كان�ينظر ���يف�بادئ�املمارسة

�،�مبعىن�أن�املوجود�بالدفاتر�،�و�أن�مهمة�مراقب�احل سابات�قاصرة�فقط�على�تعقب�تلك�األخطاء�و�اكتشافها

��النظرة�وقتها�ألهداف�الرقابة�كانت�حتددها�يف�التحقق�من�الدقة�احلسابية�للدفاتر�و�السجالت�

��:وقد�ساعد�على�وجود�هذا�اهلدف�ما�يلي�

��صغر�حجم�املنشآت�و�ضآلة�عدد�العمليات�املالية� -1

 ة�يف�الفكر�احملاسيب�سيادة�نظرية�امللكية�املشترك -2

النظر�إىل�مراقب�احلسابات�على�أن�مهمته�هي�تعقب�و�تصيد�األخطاء�يف�اإلجراءات�احملاسبية�و�كان� -3

��:�من�نتيجة�ذلك�على�املراجعة�ما�يلي�

��)الشاملة�(�إتباع�طريقة�املراجعة�التفصيلية� -1

 التركيز�على�حتقيق�و�مراجعة�عناصر�املركز�املايل� -2

 ابات�كانت�مسؤولية�مدينة�جتاه�عمله�و�هو�صاحب�املنشأة�مسؤولية�مراقب�احلس -3

��كانت�املرجعة�املستندية�هي�صلب�عمل�املراقب� -4

��:مرحلة�إبداء�الرأي�يف�داللة�القوائم�املالية�:�املرحلة�الثانية�

�عام �الصادرة �قرر�يف�بعض�أحكامه �عندما �املرحلة �التحول�إىل�هذه �االجنليزي�الفضل�يف�إظهار �للقضاء ����كان

�،�أن�اهلدف�الرئيسي�للمراجعة�ليس�اكتشاف�األخطاء�و�الغش�املوجود�بالدفاتر�و�أنه�ليس�مفروضا�أن�1897

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�

��صح�عن�رأيه�الفين�احملايد�يف�تقريره�عن�صحة�البيانات�اليت�تتضمنها�القوائم�املالية����و�من�هنا�بدأ�املراقب�يف

��:�و�قد�ساعد�على�ظهور�هذه�املرحلة�ما�يلي�

���أحكام�القضاء�خصوصا�القضاء�اإلجنليزي�-1

���كرب�حجم�املنشأة�و�تعدد�عملياا�-2

��ظهور�النظرية�الشخصية�املعنوية�يف�القطر�احملاسيب�
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��:�نتيجة�ذلك�على�املراجعة�ما�يلي��و�كان�من

��ظهور�أمهية�املراقبة�الداخلية�كوسيلة�للرقابة�الداخلية� -1

 صعوبة�إجراء�مراجعة�تفصيلية�و�االعتماد�على�أسلوب�املراجعة�االختيارية -2

 أصبح�املراقب�مسؤوال�ليس�فقط�أمام�عميله�و�لكن�أمام�الغري�أيضا� -3

راكز�األموال�و�ظهور�أمهية�قوائم�الدخل�جبانب�قائمة��االهتمام�بفحص�حركة�األموال�جبانب�فحص�م -4

 املركز�املايل�

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

���مع�ازدياد�احلاجة�إىل�معلومات�أكثر�مشال�و�ذات�منفعة�نسبية�اكرب�من�املراجعة�و�تقاريرها�،�كان�ال�مناص�من�

��طاق�املراجعة�و�من�مثة�أهدافها�مبا�حيقق�املسؤولية�االجتماعية�املعلقة�عليها�أن�يتسع�ن

��:�)1(���و�ميكن�تلخيص�التطور�التارخيي�ألهداف�التدقيق�و�مدى�الفحص�و�أمهية�الرقابة�الداخلية�يف�اجلدول�التايل�

��

��)�:���(اجلدول�رقم�

�املدة� �اهلدف�من�عملية�التدقيق� �مدى�الفحص�� ��الداخلية�أمهية�الرقابة� �

�1500قبل� �اكتشاف�التالعب�و�االختالس� �بالتفصيل� �عدم�االعتراف�ا�� �

1500-1850� �اكتشاف�التالعب�و�االختالس� �بالتفصيل� �عدم�االعتراف�ا�� �

1850-1900� ��حتديد�مدى�سالمة�وضعية�التقرير�و�املركز�املايل��

�اكتشاف�األخطاء�الكتابية� �

�لكن� �و �االختيارات بعض

�املر �هو اجعة�األساس

�التفصيلية� �

�عدم�االعتراف�ا� �

1905-1922� ��حتديد�مدى�سالمة�وضعية�تقرير�املركز�املايل��

�اكتشاف�التالعب�و�األخطاء �

�مراجعة� �و بالتفصيل

�اختباريه�� �

�اعتراف�سطحي� �

1922-1940� ��حتديد�مدى�سالمة�وضعية�تقرير�املركز�املايل��

�اكتشاف�التالعب�و�األخطاء �

�مراجعة�اختباريه� ��يف�االهتمامبداية� �

1940-1960� �حتديد�مدى�سالمة�وضعية�تقرير�املركز�املايل�� �مراجعة�اختباريه�� �اهتمام�و�تركيز�قوي� �

،�1998حممد�مسري�العبات،�عبد�اهللا�هالل�،�األسس�العلمية�و�العملية�ملراجعة�احلسابات�،�اإلسكندرية،�الدار�اجلامعية�،��:�املصدر

��16ص

��

��

                                                 
1
 
:



ا�$�ا()�،
*+�
ا�.-,
ا��,$/�:،
��
،

ا����
و
ا���ز��
�������
 !��
،

14صإ&�ر
ا��%���
و
ا�$$�ر"�




 5 ب���������������������������������������������������������������������عموميات�حول�التدقيق:�الفصل�األول�

��

��:�طرقه�و�حتديداتهالتدقيق،:�املطلب�الثاين�

��

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

��.متتالية�

��

��تعاريف�خمتلفة�للتدقيق�:�الفرع�األول�

��ة����سنستعرض�يف�هذا�الفرع�مفهوم�التدقيق�و�التعاريف�املختلفة�لبعض�املفكرين�و�هيئات�خمتلف

��:�التعريف�األول-أوال�

�باملشروع� �اخلاصة �الدفاتر �احلسابات�و �املستندات�و �البيانات�و �و �الداخلية �الرقابة �فحص�أنظمة �هو ���التدقيق

�املايل�لذلك� �الوضع �عن �املالية �القوائم �مدى�داللة �عن �اخلروج�برأي�فين�حمايد �يقصد ،� �منظما �اقتصاديا فحصا

���)1(ومة�و�مدى�تصويرها�لنتائج�أعماله�من�ربح�و�خسارة�عن�تلك�الفترة�املشروع�يف�اية�فترة�زمنية�معل

��:��التعريف�الثاين�–ثانيا�

���التدقيق�علم�يتمثل�يف�جمموعة�من�املبادئ�و�املعايري�و�القواعد�و�األساليب�اليت�ميكن�بواسطتها�القيام�بفحص�

�الدفاتر�و�السجالت�و�القوائم�املالية�للمشروع�دف�انتقادي�منظم�ألنظمة�الرقابة�الداخلية�،�و�البيانات�املثبتة�يف

���)2(إبداء�رأي�فين�حمايد�يف�تعبري�القوائم�املالية�اخلتامية�عن�نتيجة�أعمال�املشروع�من�ربح�أو�خسارة�

��:�التعريف�الثالث�–ثالثا�

� �األمريكية �احملاسبية ����تعريف�اجلمعية �للحصول�على�القرائن�ا" �منظمة �الدالة�التدقيق�هو�عملية �بالعناصر ملرتبطة

�للمعايري� �العناصر �هذه �مسايرة �درجة �من �لغرض�التأكد �موضوعية �بطريقة �تقييمها �و �األحداث�االقتصادية على

���)3(املوضوعية�مث�توصيل�نتائج�ذلك�إىل�األطراف�املعنية�

��

��:�التعريف�الرابع�–رابعا�

يه�دفاتر�و�سجالت�املنشأة�من�بيانات�يف�إطار�مبادئ����التحقق�اإلنتقادي�املنظم�ألدلة�و�قرائن�اإلثبات�ملا�حتو

احملاسبة�املتعارف�عليها�و�من�خالل�برنامج�حمدد�مقدما�دف�إبداء�الرأي�الفين�احملايد�عن�صدق�و�عدالة�التقارير�

�����)4(املالية�لقراء�و�مستخدمي��هذه�التقارير�

��
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��

��:�التعريف�اخلامس�–خامسا�

الذي�يشرح�بكل�استقاللية�اإلجراءات�و�معايري�االختبارات�و�احلسابات�و�مدى����إن�التدقيق�هو�ذلك�النشاط�

���)1(مطابقتهما�للواقع�و�ضمان�سري�جزء�أو�كل�األنشطة�الداخلة�يف�التنظيم�الذي�يعكس�هذه�املعايري�

��:�التعريف�الشامل�–سادسا�

��:من�التعاريف�السابقة�ميكن�استخالص�التعريف�التايل�

حص�اإلنتقادي�املنظم�بواسطة�املبادئ�و�املعايري�و�القواعد�و�األساليب�بغية�احلصول�على�أدلة�و����التدقيق�هو�الف

قرائن�اإلثبات�لفحص�أنظمة�الرقابة�الداخلية�،�البيانات�،�احلسابات�املثبتة�يف�الدفاتر�و�السجالت�دف�إبداء�رأي�

ؤسسة�يف�اية�فترة�زمنية�معينة�و�مدى�تصويرها�لنتائج�فين�حمايد�عن�مدى�داللة�القوائم�املالية�عن�الوضع�املايل�للم

أعمال�املؤسسة�من�ربح�أو�خسارة�عن�تلك�الفترة�مث�توصيل�تلك�النتائج�إىل�األطراف�املعنية�و�بالتايل�يشمل�

��:التدقيق�ثالث�عناصر�

مليات�اليت�مت�فحص�املستندات�،�السجالت�و�الدفاتر�اخلاصة�باملؤسسة�للتأكد�من�صحة�و�سالمة�الع�:�الفحص

��)الكمي�،�النقدي�(�تسجيلها�،�حتليلها�،�تبويبها�أي�فحص�القياس�احملاسيب�

�التحقيق �عن�فترة��: �أعمال�املؤسسة �كتعبري�سليم�لنتيجة �النهائية �القوائم�املالية �احلكم�على�صالحية هو�إمكانية

��زمنية�معينة�

ن�إبداء�رأيه�و�ذلك�من�خالل�إثبات�صورة�عادلة�إن�الفحص�و�التحقيق�وظيفتان�مترابطتان�إذ�متكنان�املدقق�م

��لنتيجة�املؤسسة�و�مركزها�املايل�

و�هو�ختام�عملية�التدقيق�إذ�هو�بلورة�حقيقية�لنتائج�عملية�الفحص�و�التحقيق�يف�شكل�التقرير�يقدم�إىل��:�التقرير

��األطراف�املعنية�سواء�كانت�داخل�املؤسسة�أو�خارجها

���)2(يق�طرق�التدق:�الفرع�الثاين��

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

�و�تطبق�يف�احلكم�على�صالحية�الطرق�احملاسبية�املستعملة�مبشروع�العميل�و�مدى�كفاءة�نظام�:�املالحظة�-أوال

���املختلفة�الرقابة�الداخلية�عالوة�على�استخدامها�عند�القيام�بعمليات�اجلرد�ألصول�املشروع

�و�تطبق�يف�تدقيق�االستثمارات�املالية�و�األصول�الشبيهة�لتقرير�وجودها�الفعلي�كما�تستخدم�:�التفتيش�-ثانيا

��للحصول�على�بيانات�داعمة�لتكاليف�األصول�و�اإليرادات�و�املصاريف�العادية�و�ما�يشابه�ذلك�من�بنود�

ة�احلسابات�و�مبالغ�العمليات�التجارية�مع�أطراف�خارج��و�تطبق�للتأكد�من�أرصد)�:التعزيز(��التثبيت�-ثالثا

��املشروع�و�أرصدة�األصول�املوجودة�يف�عهدة�أشخاص�خارجة�كاإلرساليات�و�بضائع�األمانة�و�غريها�
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�-رابعا �معادلة�:�املقارنة �أو �بيانات�شبيهة �مع �مقارنتها �اجلارية �البيانات�املالية �احلسابات�و �تطبق�على�أرصدة و

���سابقة�أو�الحقة�لبيان�األسباب�الكامنة�وراء�أي�تغريات�هامة�خاصة�بفترات

�نشرها�:�التحليل�-خامسا �و�صالحية �عليها �مدى�االعتماد �لتقرير �البيانات�اجلارية �تطبق�على�احلسابات�و �و

��كمعلومات�عن�املشروع�املعين�

�املقدمة�من�عميل�كاحتساب�بض:�االحتساب�-�سادسا اعة�آخر�املدة�و�أرصدة��و�تطبق�على�البيانات�الرقمية

��العمالء�و�املدفوعات�مقدما�و�املستحقات�و�غريها�

�و�تطبق�على�بيانات�املشروع�املعين�و�األمور�و�القضايا�اليت�ميكن�اإلفصاح�عنها�يف�القوائم�:�االستفسار�-سابعا

�األثر�املتحمل�على�املركز�املايل�املالية�املنثورة�مثل�االلتزامات�العرضية�و�اخلطط�املستقبلية�و�التوقعات�املنظورة�ذات

�على�ضوء�كفاية� �مداه �الطرق�على�أساس�اختياري�يقرر �يتم�استخدام�هذه �انه �بالذكر للمشروع�و�من�اجلدير

�متثل� �أن�تطبيق�الطرق�املذكورة�آنفا �كما �الداخلية�هذا �أنظمة�الرقابة الطرق�احملاسبية�باملشروع�،�و�مدى�كفاية

ق�و�يستغرق�نصيبا�من�اجلهد�و�الوقت�الالزمني�للقيام�بعملية�التدقيق�و�قد�مت�يف�جزء�ضروري�من�عملية�التدقي

السنوات�األخرية�ايالء�املوضوع�استعمال�العينات�اإلحصائية�يف�اختيار�و�فحص�الدفاتر�و�السجالت�اهتماما�كبريا�

� �يف�تدقيق�بنود �هذه �الطرق�اإلحصائية �استخدام �جناعة �امليدانية �أثبتت�التجربة �و �فتح�، �املايل�اليت�تستلزم املركز

حسابات�كثرية�يف�العادة�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

��

����)1(حتديات�التدقيق�:�الفرع�الثالث�

��:��م�أظهرت�أن�مهنة�املراجعة�عجزت�عن�ما�يلي��1971يف�عام�A A Aإلدارة���يف�تقرير�للجمعية�األمريكية�ل

��إبداء�الري�يف�األمور�الغري�مالية�يف�إدارة�األعمال� -

 إجراء�التحليل�املقارن�و�تبيان�مدى�فاعلية�اخلطط�و�اإلجراءات� -

ن�مدى�مناسبة�البيانات�إجراء�التحليل�املتكامل�للتدفق�املايل�داخل�املنظمات�إلجراء�التحليل�التفسريي�ع -

 للقرارات�اإلدارية�

�إىل�التعرف�على� - �بال�شك�من�احلاجة �يظهر �سبق�إال�انه �على�ما �كان�للمحاسبني�رأي�يف�الرد �إذا و

التحديات�املعاصرة�اليت�تواجهها�املهنة�و�يف�رأيي�أن�التحديات�احمليطة�باملراجعة�اليوم�ميكن�تبويبها�إىل�

�با �بالنطاق�و �من�جمموعات�تتعلق �يف�جمموعة �و �التقرير �بعملية �الفحص�و �بعملية �و �ا لشخص�القائم

 :التساؤالت�على�النحو�التايل�

��:��حتديات�ترتبط�بنطاق�العمل�–أوال�

�و�هل�يكون�هذا� -1 �؟ �عنها �التقرير �و �ليشتمل�اخلطط�املستقبلية �اتساع�نطاق�املراجعة �األمر هل�يستلزم

��جع�أم�مشتركا�مع�غريه�؟�و�من�مث�مدى�املسؤولية�عن�ذلك�؟العمل�يف�حالة�املوافقة�مستقال�به�املرا
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 ما�مدى�مسؤولية�املراجع�عن�مراجعة�القوائم�املالية�اخلاصة�بالتنبؤ�باألرباح�؟�و�القوائم�التقديرية�؟ -2

 ما�مدى�مسؤولية�املراجع�عن�مراجعة�القوائم�املالية�املعدلة�بأثر�التضخم�؟ -3

 لقوائم�اخلاصة�بالدخل�االجتماعي�؟ما�مدى�مسؤولية�املراجع�عن�مراجعة�ا -4

 ما�مدى�مسؤولية�املراجع�عن�مراجعة�القوائم�املالية�املتضمنة�لقيمة�املوارد�البشرية�باملنظمة�؟ -5

 ما�مدى�مسؤولية�املهنة�عن�مراجعة�احلسابات�القومية�؟ -6

 ما�مدى�مسؤولية�املراجع�عن�تقييم�أداء�الشركات�متعددة�اجلنسيات�يف�الدول�املضيفة�؟ -7

��:�حتديات�تتصل�بشخص�املراجع�–انيا�ث

��ما�هي�طبيعة�و�حدود�املصلحة�املالية�ملراجع�احلسابات�يف�ضوء�التطورات�املعاصرة�؟ -1

 ما�هي�طبيعة�احلاجة�إىل�إعادة�النظر�يف�التأهيل�العلمي�و�العملي�ملراجع��احلسابات�؟ -2

 هل�حنن�يف�حاجة�إىل�مراجع�متخصص�أم�مراجع�شامل�؟ -3

 ىل�املراجعة�باموعة�أو�الفريق�أم�املراجعة�الفردية���������و�كيف�؟هل�حنن�يف�حاجة�إ -4

 ما�هي�طبيعة�التأهيل�و�التعيني�و�احلياد�للمراجع�يف�قطاع�األعمال�العام�و�يف�القطاع�اخلاص�؟ -5

��)�:مجع�األدلة�و�تقييمها�(��حتديات�ترتبط�بعملية�الفحص�–ثالثا�

���يف�الفكر�و�املمارسة�املعاصرة�؟ما�هي�طبيعة�عملية�فحص�الرقابة�الداخلية -1

�و� -2 �للمراجع �قيمة �معلومات�أكثر �على �احلصول �النشاط�يف �دوائر �طريق �عن �املراجعة �مدخل �جنح هل

 للمستخدم�؟

 ما�هي�حدود�استخدام�العينات�يف�املراجعة�؟ -3

املراجعة�ما�اثر�استخدام�احلاسوب�يف�األعمال�احملاسبية�و�غريها�؟�و�ما�هي�إمكانية�استخدامه�يف�عملية� -4

 ؟�

 ما�هي�إمكانية�تطوير�و�برامج�املراجعة�عن�طريق�األساليب�اإلحصائية�و�أساليب�حبوث�العمليات�؟ -5

ما�هي�طبيعة�دور�احملاسبني�يف�ظاهرة�حتويل�امللكية�العامة�إىل�امللكية�اخلاصة�سواء�يف�شكل�اإلدارة�و� -6

 التأجري�أو�املشاركة�أو�البيع�؟

��:التقرير�حتديات�تتصل�بعملية�–رابعا�

��ما�هي�اجلهة�املفروض�أن�يناط�ا�حتديد�التقرير�و�هل�قانون�الشركات�أم�املنظمات�املهنية� -1

 هل�صورة�التقرير�احلالية�مازالت�هي�املطلوبة�أم�حنن�يف�حاجة�إىل�استحداث�أنواع�أخرى�؟ -2

لية�أو�نظام�هل�جيب�أن�تتضمن�حمتويات�التقارير�الرأي�حول�جماالت�أخرى�حول�تقييم�الرقابة�الداخ -3

 املكافآت�أو�خطط�املعاشات�أم�تظل�تقارير�خاصة�؟

هل�التقرير�بصورته�احلالية�حيقق�معايري�التوصيل�املفترضة�من�اإلفصاح�و�اإلنصاف�و�الشفافية�و�القابلية� -4

 للقراءة�و�الفهم�؟
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�يف� �أننا �كما �العملي�للمهنة �اإلطارين�العلمي�و �التحديات�تتطلب�حبث�مدى�صالحية �إىل�مثل�هذه حاجة

�احملاسبني�العرب�و� �احتاد �خاصة �بصفة �األطراف�و �كل �فيه �يساهم �العريب �الوطن �يف �ملزاولته �متطور تنظيم

��اجلامعات�العربية�،�تنظيم�خيل�املتغريات�احمللية�و�اإلقليمية�و�العاملية�احمليطة�باملهنة�يف�االعتبار�

��أهداف�التدقيق،�أمهيته�و�خصائصه�:�املطلب�الثالث

��

سي�التدقيق�أمهية�بالغة�لدى�العديد�من�األطراف�كما�أا�حتقق�أهداف�خمتلفة�و�ذلك�يف�ظل�جمموعة����يكت

��من�اخلصائص�املميزة�له�و�يف�هذا�السياق�سنربز�أهداف�التدقيق،�أمهيته�و�خصائصه�

��

��أهداف�التدقيق�:�الفرع�األول

�املتغري �التطورات�و �للتدقيق�و �التارخيي �للتطور �الكثري�من����لدى�استعراضنا �يتفق �أن ات�اليت�مشلت�أهدافه

��املفكرين�و�الباحثني�على�تقسيمها�إىل�أهداف�تقليدية�و�أهداف�حديثة�

��:�و�هي�نوعان�رئيسية�وفرعية�:�األهداف�التقليدية-أوال

��و�تشمل�على�عنصرين�مها�:��األهداف�الرئيسية�-1

���بالدفاتر�و�مدى�االعتماد�عليها��التحقق�من�صحة�و�دقة�و�صدق�البيانات�احملاسبية�املثبتة-�أ

���إبداء�رأي�فين�حمايد�يستند�على�أدلة�قوية�عن�مدى�مطابقة�القوائم�املالية�للمركز�املايل�-�ب

��):ثانوية�(�أهداف�فرعية�-2

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

��ت�حتول�دون�ذلك�تقليل�فرص�ارتكاب�األخطاء�و�الغش�بوضع�ضوابط�و�إجراءا-�ب

���اعتماد�اإلدارة�عليها�يف�تقرير�و�رسم�السياسات�اإلدارية�و�اختاذ�قرارات�مناسبة�حاضرا�أو�مستقبال�-�ج

���طمأنة�مستخدمي�القوائم�املالية�و�متكينهم�من�اختاذ�القرارات�املناسبة�الستثمارام�-د

���معاونة�دائرة�الضرائب�يف�حتديد�مبلغ�الضريبة�-هـ

��تقارير�املختلفة�و�ملئ�االستثمارات�للهيئات�احلكومية�مبساعدة�املدقق��تقدمي�ال–و�

��

��

��

��

��:�األهداف�احلديثة�أو�املتطورة�-ثانيا

��مراقبة�اخلطة�و�متابعة�تنفيذها�و�مدى�حتقيق�األهداف�و�حتديد�االحنرافات�و�أسباا�و�طرق�معاجلتها� -1

 تقييم�نتائج�األعمال�وفقا�لألهداف�املرسومة� -2

 �كفاية�إنتاجية�ممكنة�عن�طريق�منع�اإلسراف�يف�مجيع�نواحي�النشاط�حتقيق�أقصى -3
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 حتقيق�أقصى�قدر�ممكن�من�الرفاهية�ألفراد�اتمع� -4

��

��

��

��أمهية�التدقيق�:�الفرع�الثاين�

���تتمثل�أمهية�التدقيق�يف�اعتباره�وسيلة�ختص�جمموعة�متعددة�من�اجلهات�اليت�تعتمد�اعتمادا�كبريا�على�البيانات�

بية�للمشروع�يف�اختاذ�قراراا�أو�رسم�خططها�املستقبلية�،�خصوصا�إذا�مت�اعتماد�البيانات�احملاسبية�من�قبل�احملاس

��:جهة�حمايدة�أو�مستقلة�عن�إدارة�املشروع�مما�يدعم�الثقة�فيها�من�قبل�تلك�اجلهات�اليت�تتمثل�فيما�يلي�

��

��:�إدارة�املشروع�–أوال�

نات�احملاسبية�اليت�ختدم�يف�الرقابة�و�التخطيط�للمستقبل�لتحقيق�أهداف�املشروع��تعتمد�إدارة�املشروع�على�البيا��

�لرسم� �الصحيحة �على�البيانات�احملاسبية �أساسيا �تعتمد�اعتمادا �بالتخطيط�إمنا �القرارات�املتعلقة �و ،� �عالية بكفاية

اسبية�إال�عن�طريق�اخلطط�و�السياسات�بشكل�حمكم�و�دقيق�و�ليس�هناك�من�ضمان�لصحة�و�دقة�البيانات�احمل

��فحصها�من�قبل�هيئة�فنية�حمايدة�

��:أمهية�التدقيق�للمالك�و�املستخدمني�-ثانيا

�تلجأ�هذه�الطائفة�إىل�القوائم�املالية�املعتمدة�و�يسترشدون�ببياناا�ملعرفة�الوضع�املايل�للوحدات�االقتصادية�و����

م�،للوجهة�اليت�حتقق�هلم�اكرب�عائد�ممكن�و�مدى�متانة�مركزها�املايل�الختاذ�قرارات�توجيه�مدخرام�و�استثمارا

��.لضمان�محاية�مدخرات�املستثمرين�فيحتم�أن�تكون�البيانات�املوضحة�بالقوائم�املالية�دقيقة�و�صحيحة�

��

��:�أمهية�التدقيق�للدائنني�و�املوردين�-ثانيا

مون�بتحليلها�ملعرفة�املركز�املايل�و�القدرة�على��يعتمدون�على�تقرير�املدقق�بسالمة�و�صحة�القوائم�املالية�و�يقو���

الوفاء�بااللتزام�قبل�الشروع�يف�منح�االئتمان�التجاري�و�التوسع�فيه�و�تفاوت�نسب�اخلصومات�اليت�متنحها�القوة�

��للمركز�املايل�للمؤسسة�

��

���:�أمهية�التدقيق�للبنوك�و�مؤسسات�اإلقراض�األخرى�-رابعا

�هاما�يف�ا �فإا�تعتمد����تلعب�هذه�دورا لتمويل�قصرية�األجل�للمشروعات�ملقابلة�احتياجاا�و�توسيعاا�،�هلذا

�قبل�الشروع�يف�ج�االئتمان�املصريف� �تقرير�املدقق�لدراسة�و�حتليل�القوائم�املالية �القوائم�املالية �القروض( ،�و�)

��ح�االئتمان�املصريف�تعتمد�كأساس�للتوسع�فيه�أو�األحجام�عنه�عن�طريق�تقييم�درجة�اخلطر�يف�من

��

���:�أمهية�التدقيق�يف�اهليئات�احلكومية�-خامسا
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���تعتمد�بعض�أجهزة�الدولة�على�البيانات�اليت�تصدرها�املشروعات�يف�العديد�من�األغراض�منها�مراقبة�النشاط�

�تعتمد�على�بيانات� �أو�فرض�الضرائب�و�هذه�مجيعا �للدولة �أو�رسم�السياسات�االقتصادية واقعية�االقتصادي�،

سليمة�باإلضافة�إىل�أن�بعض�الدول�تقوم�بتحديد�أسعار�بعض�املنتجات�أو�تقييم�إعانات�مالية�لبعض�املؤسسات�و�

�معتمدة�من�جهات�حمايدة�تقوم�بفحص�هذه�البيانات�فحصا� ميكن�للدولة�القيام�بذلك�دون�بيانات�موثوق�فيها

العتماد�عليها�و�مدى�داللة�القوائم�املالية�للمشروعات�دقيقا�و�إبداء�رأيها�عن�مدى�صحة�هذه�البيانات�و�درجة�ا

��على�تبعية�أعمال�و�املركز�املايل�

��

���:أمهية�التدقيق�لرجال�االقتصاد�–سادسا�

���ازداد�االهتمام�بالقوائم�املالية�املعتمدة�و�ما�حتويه�من�بيانات�حماسبية�يف�حتليلها�و�تقدير�الدخل�القومي�و�رسم�

��ية�و�تعتمد�دقة�تقديراا�و�كفاءة�براجمهم�على�دقة�البيانات�احملاسبية�املعتمدين�لديها�برامج�اخلطط�االقتصاد

��

���:أمهية�التدقيق�ملقابلة�العمال�-سابعا

���تعتمد�على�البيانات�احملاسبية�يف�القوائم�املالية�املعتمدة�يف�مفاوضام�مع�اإلدارة�لرسم�السياسات�العامة�لألجور�

��و�حتقيق�مزايا�العمال

��

���:�أمهية�التدقيق�يف�ختصيص�املوارد�-ثامنا

���يساعد�التدقيق�يف�ختصيص�املوارد�املتاحة�بأفضل�كفاية�ممكنة�إلنتاج�السلع�و�اخلدمات�اليت�يزيد�الطلب�عليها�

ة�فاملوارد�النادرة�جتذا�الوحدات�االقتصادية�القادرة�على�استخدامها�بأفضل�كفاية�و�اليت�تظهرها�البيانات�احملاسبي

الظاهرة�يف�القوائم�املالية�املعتمدة�،إذ�أن�البيانات�و�التقارير�احملاسبية�غري�الدقيقة�و�اليت�مل�ختضع�للتدقيق�ختفي�يف�

��طياا�إسرافا�و�سوء�كفاية�و�حتول�دون�ختصيص�مواردنا�النادرة�بطريقة�رشيدة�

��

���:�أمهية�التدقيق�لالقتصاد�القومي�-تاسعا

�القومي�بصفة�عامة�كنتيجة�خلدماا�و�أمهية�للفئات�السابقة�الذكر�،�فمهنة�التدقيق�من����خيدم�التدقيق�االقتصاد

املهن�العريقة�يف�الدول�املتقدمة�و�قد�سامهت�مسامهة�كبرية�و�فعالة�يف�تنمية�اتمعات�ملا�تؤديه�من�خدمات�يف�

�استثما �توجيه �التالعب�و �توضيح�حاالت�اإلسراف�و �االستثمارات�و �املتاحة�جمال�محاية �املوارد �املدخرات�و ر

القادرة�و�يعترب�التدقيق�من�عوامل�النهضة�االقتصادية�و�املالية�و�خري�عون�للدولة�يف�سبيل�حتقيق�أهدافها�القومية�و�

��خاصة�ما�يتصل�بتنمية�اقتصادها�و�رفع�مستوى�معيشة�مواطنيها�و�توفري�الرفاهية�االقتصادية�و�االجتماعية�هلم�

��

��

��
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��

��

��

��

��:�)1(خصائص�التدقيق�:�ثالث�الفرع�ال

��:���ميكن�أن�نتعرف�على�خصائص�التدقيق�من�خالل�التعاريف�السابقة�الذكر�و�اليت�حنصرها�فيما�يلي�

التدقيق�عملية�منتظمة�تعتمد�على�الفكر�و�املنطق�لذلك�فهو�يعترب�نشاطا�جيب�التخطيط�له�مسبقا�كما�جيب�:�أوال�

��و�ليس�بطريقة�عشوائية�أن�تكون�عملية�التنفيذ�بأسلوب�منهجي�

ضرورة�احلصول�على�أدلة�و�قرائن�و�تقييمها�بطريقة�موضوعية�و�يعترب�ذلك�جوهر�عملية�التدقيق�و�هو��:�ثانيا

��األساس�الذي�يعتمد�عليه�املدقق�يف�إبداء�رأيه�عن�القوائم�املالية�للمؤسسة�

ن�الضرورة�وضع�جمموعة�من�املعايري�اليت�يتم�يشمل�التدقيق�على�إبداء�الرأي�أو�إصدار�احلكم�و�من�مثة�فم:�ثالثا�

استخدامها�كأساس�للتقييم�و�إصدار�احلكم�الشخصي�و�من�مجلة�هذه�املعايري�املبادئ�احملاسبية�املتعارف�عليها،�اليت�

��تستخدم�كمعيار�للحكم�على�مدى�سالمة�البيانات�حمل�الدراسة�

ذلك�فان�التدقيق�ميثل�وسيلة�من�وسائل�االتصال�حيث�يعتمد�إيصال�نتائج�التدقيق�إىل�األطراف�املعنية�و�ب�:�رابعا

��املدقق�يف�عرض�نتيجة�الفحص�و�الدراسة�و�إيصاهلا�إىل�اجلهات�املعنية�على�التقرير�الذي�يتضمن�رأيه�الفين�احملايد�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��

��

��

��أنواع�التدقيق�،�وسائله�و�فروضه�:�املبحث�الثاين�

��

��أنواع�التدقيق�:�املطلب�األول�

��

���تنقسم�عملية�التدقيق�احلسابات�إىل�عدة�أنواع�أو�تبويبات�و�لذلك�باختالف�الزاوية�اليت�ينظر�إليها�و�بالتايل�

نستطيع�القول�بان�للتدقيق�أنواع�متعددة�فقد�ينظر�إليه�من�حيث�احلدود�و�مدى�الفحص�و�قد�ينظر�إليه�من�حيث�

��تزام�باإلضافة�إىل�زوايا�أخرى�خمتلفة�التوقيت�و�االستقالل�كما�قد�ينظر�إليه�من�حيث�االل

��:�و�بناءا�على�ما�سبق�ميكن�توضيح�هذه�الزوايا�يف�الفروع�التايل�

��

��التدقيق�من�حيث�احلدود�:�الفرع�األول

��ينقسم�التدقيق�من�حيث�احلدود�إىل�التدقيق�الكامل�و�التدقيق�اجلزئي�

���:�)1(�التدقيق�الكامل�-أوال

لمدقق�إطارا�غري�حمدود�للعمل�الذي�يؤديه�و�ال�يعين�فحص�كل�عملية�متت�خالل����و�هو�التدقيق�الذي�خيول�ل

فترة�حماسبية�معينة�و�إمنا�خيضع�التدقيق�للمعايري�أو�املستويات�املتعارف�عليها�و�يتعني�على�املدقق�يف�اية�األمر�أن�

ظر�عن�نطاق�الفحص�و�املفردات�يقدم�الرأي�الفين�احملايد�عن�مدى�عدالة�و�صحة�التقارير�املالية�ككل�بغض�الن

��اليت�مشلتها�اختباراته�

�أن� �يعين �هذا �و �الداخلية �الرقابة �على �تعتمد �ال �تلك�اليت �و �املنشآت�الصغرية �التدقيق �لذلك�يناسب�هذا ���و

�الكبرية�عندما�تعتمد�على�هذا�النوع�من�التدقيق�فان�ذلك�يتوقف�على�متانة�و�قوة�نظام�الرقابة�الداخلية�تاملنشئا

��أو�ضعف�هذا�النظام�الذي�يعين�توسع�املدقق�يف�اختباراته��

���:�التدقيق�اجلزئي�–ثانيا�

���و�هو�التدقيق�الذي�يقتصر�فيه�عمل�املدقق�على�بعض�العمليات�املعينة�أي�أن�التدقيق�يتضمن�وضع�قيود�على�

عمليات�املطلوب�تدقيقها�على�سبيل�النطاق�املطلوب�أو�اال�و�يراعى�أن�اجلملة�اليت�تعني�املدقق�هي�اليت�حتدد�ال

احلصر�و�يف�هذه�احلالة�تنحصر�مسئولية�املدقق�يف�جمال�أو�نطاق�أو�حدود�التدقيق�املكلف�به�و�لذلك�يتطلب�األمر�

يبني�حدود�التدقيق�و�اهلدف�منه�،�حىت�يتمكن�املدقق�من�التقرير�عن�)�رسالة�ارتباط(�هنا�وجود�اتفاق�كتايب�

��.�النتائج�اليت�توصل�اليها�كي�ينسب�إليه�التقصري�يف�القيام�بشيء�مل�ينص�عليه�يف�االتفاق�اخلطوات�اليت�اتبعت�و
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��:و�من�أمثلة�التدقيق�اجلزئي�ما�يلي�

��.�االتفاق�على�تدقيق�العمليات�النقدية�من�مقبوضات�و�مدفوعات�-�

���االتفاق�على�تدقيق�العمليات�اآلجلة�خالل�فترة�معينة�-�

��اصر�قائمة�املركز�املايل�فقط�االتفاق�على�تدقيق�عن-�

���االتفاق�على�دراسة�قدرة�املنشأة�على�سداد�التزاماا�-�

��

��التدقيق�من�حيث�الوقت:�الفرع�الثاين�

��:و�ينقسم�إىل�

�يعد�التدقيق�النهائي�مناسبا�للمنشآت�الصغرية�و�املتوسطة�احلجم�و�ذلك�الن�املدقق�يبدأ�:�التدقيق�النهائي�–أوال�

لدفاتر�و�ترصيد�احلسابات�و�يف�هذا�ضمان�لعدم�حدوث�أي�تعديل�للبيانات�بعد�تدقيقها�،�كما�عمله�بعد�إقفال�ا

�،� �على�املنشأة �املدقق�و�مساعديه �تردد �و�ذلك�لعدم �يؤدي�إىل�عدم�حدوث�ارتباك�يف�العمل�داخل�املنشأة انه

دقيق�و�لكن�يؤخذ�على�التدقيق�باإلضافة�إىل�انه�يؤدي�إىل�ختفيض�احتماالت�السهو�من�جانب�القائمني�بعملية�الت

��:النهائي�االحتماالت�التالية�

���تأخر�النتائج��-�أ

���حدوث�ارتباك�يف�مكتب�املدقق����-�ب

���عدم�اكتشاف�األخطاء�و�الغش�و�التالعب��-�ج

���عدم�قيام�املدقق�بالفحص�على�املستوى�املرغوب�-د

يام�بعملية�التدقيق�للحسابات�و�ذلك�الن�املدقق����و�ترجع�هذه�االحتماالت�إىل�قصر�الفترة�الزمنية�الالزمة�للق

يلتزم�بإاء�عملية�التدقيق�و�إبداء�الرأي�الفين�احملايد�يف�مواعيد�حمددة�وفقا�لقانون�الشركات�و�نظام�الشركة�أو�ما�

��إذا�كانت�تواريخ�اية�السنة�املالية�للشركات�واحدة�أو�متقاربة�و�كذلك�نتيجة�ضعف�العمل�يف�مكتب�املدقق�

�يعد�التدقيق�املستمر�الذي�يقوم�فيه�مدقق�احلسابات�بالتردد�على�املنشأة�من�وقت�آلخر�:�التدقيق�املستمر�–ثانيا�

أو�على�فترات�دورية�أو�غري�دورية�للقيام�بفحص�العمليات�احملاسبية�اليت�متت�،�و�مبعىن�آخر�يعد�التدقيق�املستمر�

��ة�التدقيق�الذي�يتم�أوال�بأول�خالل�السنة�املالي

���و�لذلك�فان�هذا�النوع�يعد�مناسبا�لشركات�األموال�و�غريها�من�املنشآت�اليت�تقوم�بعمل�ضخم�من�العمليات�

�على� �يساعد �مما �املدة �الوقت�الكايف�خالل �للمدقق �توفر �أا �كما �لفحصها �نسبيا حيث�حتتاج�إىل�وقت�طويل

ب�الغش�و�التالعب�فضال�عن�ذلك�سرعة�اكتشاف�التوسع�يف�عملية�التدقيق�و�بالتايل�تالقي�أو�تقليل�فرص�ارتكا

األخطاء�و�لذلك�يطلق�عليه�التدقيق�املانع�و�املصحح�يف�وقت�واحد�،�باإلضافة�إىل�ما�تقدم�فان�إتباعه�يؤدي�إىل�

القضاء�على�عيوب�التدقيق�النهائي�و�أمهها�تأخر�نتائج�التدقيق�و�ارتباك�األعمال�مبكتب�املدقق�،�و�على�الرغم�من�

��:�التدقيق�املستمر�إال�انه�قد�يربز�بعض�العيوب�أمهها�مزايا

���ارتباك�العمل�يف�املنشأة�حمل�التدقيق-�أ
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���انه�تدقيق�غري�متصل-�ب

���توطيد�العالقات�اإلنسانية�بني�املدقق�و�موظفي�املنشأة�-�ج

� �أساس�مواعيد �على �للتدقيق �برنامج �بإعداد �املدقق �قيام �العيوب�من�خالل �هذه �معاجلة �ميكن �لكن �كذلك�و و

استخدام�الرموز�و�العالمات�للعمليات�اليت�مت�تدقيقها�،�و�كذلك�ميكن�للمدقق�عمل�مذكرات�بأرصدة�احلسابات�

اليت�مت�تدقيقها�،�و�ما�هو�جدير�بالذكر�أن�كل�من�التدقيق�النهائي�و�املستمر�ميكن�للمدقق�أو�يؤديها�على�أساس�

��تفصيلي�أو�اختياري�

��

��يث�االستقالل�التدقيق�من�ح-الفرع�الرابع�

��:ينقسم�التدقيق�من�حيث�االستقالل�إىل�

�السجالت�:�)1(التدقيق�الداخلي�–أوال� �و �يف�الدفاتر �املسجلة �لعمليات�املؤسسة �الفحص�املنتظم �هو�عملية �و

�لكرب�حجم�املؤسسات� �النوع�من�التدقيق�نظرا �هذا �أو�مدققني�تابعني�للمؤسسة�و�قد�نشأ بواسطة�جهة�داخلية

��استلزم�وجود�أداة�وقاية�و�رقابة�تضمن�التحقق�من�عمليات�املشروع�و�جديتها�فور�إمتامها�األمر�الذي�

� �الفحص�اإلنتقادي�احملايد�لدفاتر�و�سجالت�:�)2(�التدقيق�اخلارجي�–ثانيا �ميكن�تعريف�التدقيق�اخلارجي�بأنه

لفحص�املطلوب�منه�و�ذلك�املنشأة�و�مستنداا�بواسطة�شخص�خارجي�مبوجب�عقد�يتقاضى�عنه�أتعاب�لنوعية�ا

��دف�إبداء�الرأي�الفين�احملايد�عن�صدق�و�عدالة�التقارير�املالية�للمنشأة�خالل�فترة�معينة�

���:و�يتضح�من�التفرقة�السابقة�بني�التدقيق�الداخلي�و�التدقيق�اخلارجي�أن�هناك�أوجه�تشابه�ميكن�حصرها�فيما�يلي

�توفري�املعلومات�الضرورية�و�اليت�ميكن�الثقة�فيها�و�االعتماد�عليها��كل�منها�ميثل�نظام�حماسيب�فعال�يهدف�إىل-�أ

��يف�إعداد�تقارير�مالية�نافعة�

���كل�منها�يتطلب�وجود�نظام�فعال�للرقابة�الداخلية�ملنع�أو�تقليل�حدوث�األخطاء�و�التالعبات�و�الغش�-�ب

��:كما�يوجد�أيضا�تتعاون�بينهما�ميكن�توضيحه�يف�النقاط�التالية�

جود�نظام�جيد�للتدقيق�الداخلي�يعين�إقالل�املدقق�اخلارجي�لكمية�االختبارات�اليت�يقوم�ا�عند�الفحص�و��و-�أ

��بالتايل�توفري�الوقت�و�اجلهد�للمدقق�فضال�عن�كفاءة�النظام�املايل�للتدقيق�

���أن�وجود�نظام�للتدقيق�الداخلي�ال�يغين�عن�التدقيق�اخلارجي�و�هذا�يؤكد�صفة�التكامل�-�ب

لى�الرغم�من�التشابه�و�التكامل�بني�التدقيقني�الداخلي�و�اخلارجي�إال�أن�هناك�اختالفات�بينهما�ميكن�إجيازها�و�ع

��:فيما�يلي�

���من�حيث�اهلدف�-�

���من�حيث�العالقة�باملنشأة�-�

���من�حيث�نطاق�و�حدود�العمل�-�
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���من�حيث�التوقيت�املناسب�لألداء�-�

���من�حيث�املستهدفني�-�

��:��اجلدول�التايل�و�ذلك�كما�يوضحها�

��)��(�اجلدول�رقم�

��م �البيان�� �التدقيق�الداخلي�� �التدقيق�اخلارجي�� �

1� �اهلدف�� �من�-أ� �إنتاجية �و �إدارية �كفاءة �أعلى �حتقق

�اكتشاف� �و �اإلسراف �على �القضاء خالل

��األخطاء�و�التالعب�و�الغش

�املقدمة�-ب �املعلومات �صحة �من �التأكد

�اخلطط �رسم �يف �ا �لالسترشاد �و�لإلدارة

�اختاذ�القرارات�و�تنفيذها� �

�و� �صدق �مدى �عن �احملايد �الفين �الرأي إبداء

�و� �معينة �حماسبة �فترة �عن �املالية �التقارير عدالة

�توصيل�النتائج�إىل�الفئات�املستفيدة�منها� �

2�� �بعملية�� �القائم عالقة

�التدقيق�باملنشأة �

�)تابع(موظف�من�داخل�املنشأة� �خارج�� �من �مهين �معنوي �أو �طبيعي شخص

�)مستقل(املنشأة� �

3� �نطاق�و�حدود�التدقيق�3 �أن�� �كما �املدقق �عمل �نطاق �اإلدارة حتدد

طبيعة�عمل�املدقق�الداخلي�يسمح�له�بتوسيع�

�من� �لديه �االختبارات�ملا عمليات�الفحص�و

وقت�و�إمكانيات�تساعده�على�تدقيق�مجيع�

�عمليات�التدقيق �

يتحدد�نطاق�و�حدود�العمل�وفقا�للعقد�املوقع�

�و�املدقق�اخلارجي�و�العرف�السائد�بني�املن شأة

و�معايري�التدقيق�املتعارف�عليها�و�ما�تنص�عليه�

�يكون� �ما �غالبا �و �التدقيق �ملهنة �املنظمة قوانني

�وفقا� �اختياري �أو �تفصيلي �اخلارجي التدقيق

�لطبيعة�و�حجم�عمليات�املنشأة�حمل�التدقيق� �

4� ��التوقيت�املناسب�لألداء��

� �

�مس-1 �بصورة �الفحص �طوال��يتم تمرة

��السنة�املالية

���اختباريه�وفقا�حلجم�املنشأة��-2

� �

�واحدة�-1 أو�خالل�)�ائية(�يتم�الفحص�مرة

�املالية� �السنة �طوال �دورية �غري �أو �دورية فترة

��)مستمرة�(

���قد�يكون�كامل�أو�جزئي�-2

�إلزامية�وفقا�للقانون�السائد�-3 �

5� �املستفيدين�� �إدارة�املنشأة�� ��الية��قراء�التقارير�امل-�1

���أصحاب�املصاحل�-2

��إدارة�املنشأة�-3 �

��2000املدخل�احلديث�لتدقيق�احلسابات�،�دار�الصفاء�للنشر�و�التوزيع�،�عمان�،��:�املصدر

��

��التدقيق�من�حيث�اإللزام�:�الفرع�اخلامس�

�للقانون�السائد�:�التدقيق�اإللزامي�-أوال كات،�قوانني�قانون�الشر(�و�هو�التدقيق�الذي�تلتزم�به�املنشآت�وفقا

و�يتم�تعيني�املدقق�من�خالل�اجلمعية�العامة�و�هي�اليت�تقدر�أتعابه�و�يف�حالة�)�الضرائب،�قانون�االستثمارات�
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�من� �و �األول �املدقق �الشركة �مؤسسو �يعن �ذلك�، �من �استثناء �بدون �و �مسؤولني�بالتضامن �املدققني�فأم تعدد

��)�ختباريا(�الضروري�أن�يكون�التدقيق�يف�هذه�احللة�كامل�

�األصل�يف�التدقيق�أن�يكون�اختياري�و�يرجع�أمر�تقرير�القيام�به�إىل�)�:االختياري�(��التدقيق�غري�اإللزامي�-ثانيا

املنشأة�و�إىل�غريهم�من�أصحاب�املصاحل�،�لذلك�فان�هذا�التدقيق�يناسب�الشركات�و�املنشآت�الفردية�ألنه�يفيد�

�االطمئنان�إىل�احلسابات�امل �و �أو�يف�الثقة �االنضمام �املتضامنني�عند �الشركاء �أنصبة �حتديد �من�مدقق�عند عتمدة

االنفصال�و�كذلك�اطمئنان�الشريك�املوصي�يف�احلسابات�ألنه�غري�مسموح�له�بالتدخل�يف�اإلدارة�باإلضافة�إىل�

قرارات�املقدمة�اطمئنان�البنوك�إىل�التقارير�املالية�املعتمدة�من�مدقق�عند�طلب�قروض�فضال�عن�األمل�يف�قبول�اإل

��من�املنشأة�للضرائب�و�عدم�تعديلها�و�اعتمادها�

��

��من�حيث�مدى�الفحص�أو�حجم�االختبارات�:�الفرع�السادس�

�و�هو�التدقيق�الذي�كان�سائد�يف�بداية�عهد�املهنة�و�فيه�يقوم�املدقق�:�)1("التفصيلي�"��التدقيق�الشامل�-أوال

�ا �السجالت�و �و �الدفاتر �و �القيود �أا�بفحص�مجيع �و �بانتظام �العمليات�مقيدة �مجيع �أن �من ملستندات�للتأكد

�التدقيق�فضال�عن� �أعباء �لذلك�ستؤدي�إىل�زيادة �التالعب�و �الغش�و �أو �من�األخطاء �خالية �أا �كما صحيحة

تعارضه�مع�عاملي�الوقت�و�التكلفة�الذي�حيرص�املدقق�على�مراعاا�باستمرار،�و�جتدر�بنا�اإلشارة�إىل�أن�هذا�

نوع�قد�مشل�بالنسبة�جلزء�معني�عمليات�و�قد�يكون�شامل�بالنسبة�جلميع�العمليات�و�هذا�وفق�العقد�املربم�بني�ال

يستند�هذا�النوع�على�االختبار�جلزء�من�املفردات�من�:��)2(�التدقيق�االختباري�-املدقق�و�أصحاب�املؤسسة�ثانيا

،�حيث�أن�)�اتمع(على�كل�أو�جمموع�املفردات�)�عينةال(�الكل�مع�تعميم�نتائج�هذا�الفحص�للمفردات�املختارة�

هذا�النوع�يتجلى�خاصة�يف�املؤسسات�كبرية�احلجم�و�املتعددة�العمليات�اليت�تصحب�فيها�املراجعة�الشاملة�لكل�

�النظام�و� �و�بإجالء�أمهية�الرقابة�الداخلية�يف�حتديد�حجم�العينة�من�خالل�تقييم�هذا العمليات�،�لذلك�تظهر�لنا

كتشاف�مواطن�الضعف�و�القوة�يف�األجزاء�املكونة�له�من�ناحية�و�من�ناحية�أخرى�حتديد�مدى�إمكانية�تطبيق�ا

هذا�النوع�من�املراجعة�،�مادام�املراجع�يهدف�من�وراء�فحص�البيانات�و�السجالت�احملاسبية�إىل�إبداء�رأي�فين�

للمؤسسة�فانه�البد�من�القيام�مبراجعة�العينة�املختارة�يف�حمايد�حول�مدى�تعبري�املعلومات�احملاسبية�للوضعية�احلقيقية�

��:ظل�هذا�النوع�وفق�اخلطط�التالية�

��املعاينة�على�أساس�التقدير -

 املعاينة�على�أساس�القبول�أو�الرفض� -

��املعاينة�االستكشافية������� -

��:شاكل�التاليةقد�يكون�احلكم�الصادر�عن�املراجعة�العينية�ممثل�ملفردات�اتمع�و�هذا�راجع�إىل�امل

��عدم�متثيل�العينة�املختارة�ملفردات�اتمع�ككل -
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 عدم�االعتماد�على�األدوات�اإلحصائية�املناسبة�الختبار�العينة� -

��األخطاء�الواردة�عند�عملية�تقدير�معامل�اتمع� -

��

��أنواع�التدقيق�األخرى�:�الفرع�السابع�

ة�لإلدارة�أي�على�املدقق�التأكد�من�أن�أموال�املشروع�تصرف��تدقيق�الكفاءة�اإلنتاجي:�)1(�التدقيق�اإلداري�-أوال

�النوع�من�التدقيق� �يتضمن�هذا �و �ممكنة �بأقل�تكلفة �أفضل�منفعة بشكل�اقتصادي�حبيث�حيصل�على�أحسن�أو

��التأكد�من�صحة�اإلجراءات�اإلدارية�و�من�الرقابة�املالية�على�التكلفة�

أن�املنشأة�قد�حققت�أهدافها�اخلاصة�و�أهدافها�العامة�اجتاه�البلد�الذي��إن�التأكد�من�:�التدقيق�االجتماعي�–ثانيا�

�الرفاهية� �حتقيق �مراعاة �عليها �الوقت �نفس �يف �و �األرباح �حتقيق �إىل �تسعى �مثال �املسامهة �فالشركة ،� �به تعمل

��االجتماعية�و�الصعبة�للمجتمع�الذي�تعمل�خلدمته

� �الت:�)2(�التدقيق�القانوين�–ثالثا �و��و�يقصد�ا �املالية �و�األنظمة �تطبق�النصوص�القانونية أكد�من�أن�املؤسسة

التأكد�من�أن�شركات�املسامهة�:�اإلدارية�اليت�مت�إصدارها�من�قبل�السلطات�التشريعية�أو�التنفيذية�يف�دولة�ما�مثل�

�تندفعان�لل �للمالية�عندما �العامة تأكد�من�أن�عملية�يف�اجلزائر�تطبق�قانون�الشركات�،�جملس�احملاسبة�و�املفتشية

��الصرف�متت�وفق�قانون�امليزانية�العامة�للدولة�و�األنظمة�املعمول�ا�

�و�يقصد�ا�التحقق�من�أن�أهداف�املؤسسة�املسطرة�سابقا�قد�حتققت�بالفعل�ميدانيا�:�تدقيق�األهداف�-رابعا

�عن �ال�يتحدد �أن�هدف�املراجعة �اآلتية �احلقيقة �لنا �النوع�تتأكد �إىل�هذا �بل�بالنظر د�مستوى�اكتشاف�األخطاء

��تتعدى�ذلك�لتحسني�األداء�و�حتقيق�األهداف�بأقصى�قدر�ممكن�من�الفاعلية�

�للمستندات�املؤدية�:�التدقيق�املستندي�-خامسا �املوضوعية �و �النواحي�الشكلية �النوع�من�مراجعة �هذا �يتركز

���الطرح�،�القسمة�للعمليات�التجارية�أي�بعبارة�اصح�مراجعة�البيانات�احلسابية�،�اجلمع

� �املؤسسة�:�التدقيق�الفين�–سادسا �التحقق�من�أن �و �التأكد �البحث�و �الذي�حياول �املراجعة �النوع�من �هو �و

التأكد�من�صحة�النسب�املعادلة�:�تتجسد�املبادئ�احملاسبية�املتعارف�عليها�بطريقة�واعية�و�حمكمة�و�مقبولة�مثال�

��لالهتالك�لقطاع�االحتياطات�

� �العمليات��تدق–سابعا �فحص��":�)3(يق �على �عالوة �و �اجيابية �نتائج �له �النشاطات�إذ �مجيع �يشرح �الذي هو

�حدود� �يف �املمكنة �األخطار �عن �الناجتة �ختفيض�األضرار �و �أبعادا �و �األهداف�املوضوعة �حتليل احلسابات�هدفه

�على�انه�ذلك�التدقيق�املتطور�إمكانيات�املؤسسة�و�حتديد�األنشطة�املناسبة�مع�إدراك�و�تقدير�املناسب�هلا�و�يعرف

الذي�يتركب�و�جيمع�بني�التقدير�املوضوعي�و�قياس�األدلة�املتعلقة�باألعمال�و�األحداث�االقتصادية�وفق�حتليل�

���AAAتعريف�اجلمعية�األمريكية�للمراجعة�"هادف�و�إعالنه�للمهتمني�
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صادية�و�الذي�يتوىل�فحص�احلسابات�و�الدفاتر�و��هو�التدقيق�الذي�يهتم�باألحداث�االقت:�)1(�التدقيق�املايل�-ثامنا

��الذي�يعمل�على�محاية�االستثمارات�و�املعامالت�احملاسبية�باإلجياب�

��

��وسائل�التدقيق�:��املطلب�الثاين�

��

���لكي�يديل�املراجع�برأيه�حول�شرعية�وصدق�احلسابات�و�الصورة�الصادقة�للقوائم�املالية�البد�من�إتباع�منهجية�

�رأينا�و�البد�من�توفر�وسائل�تقنية�يفهم�بواسطتها�الوضعية�و�جيمع�أدلة�إثبات�يربر�ا�رأيه�تتمثل�كما�سبق�أن

��:�)2(تلك�الوسائل�يف��������الفروع�اآلتية�

��

���وسائل�شرح�و�تقييم�املراقبة�الداخلية:�الفرع�األول�

�يف�طرق�و�إجراءات�العمل�املكتوبة�و�غري����لقد�سبق�لنا�تعريف�املراقبة�الداخلية�على�أا�جمموعة�ضمانات�متمثلة

�تلك� ،� �املؤسسة �مصاحل �من �مصلحة �كل �مستوى �على �ا �املعمول �و �املوجودة �اإلدارة �تعليمات �و املكتوبة

�نوعية� �احلفاظ�على �على �السهر �و �محايتها �و �الذمة �احلفاظ�على �طريق �عن �فيها �التحكم �يف الضمانات�تساهم

ق�سياسات�اإلدارة�عن�طريق�التعليمات�دف�حتسني�اآلداءات�و�ال�يتسىن�ذلك�املعلومات�،�املتدفقة�و�كذا�تطبي

��إال�إذا�كان�هناك�خمطط�تنظيمي�و�مستخدمون�ذوو�كفاءة�عالية�و�واعون�مع�وجود�الوثائق�الالزمة�

لخصها��يقوم�املراجع�باالطالع�على�اإلجراءات�املكتوبة�أو�غري�املكتوبة�و�ي:�وصف�اإلجراءات�املعمول�ا-أوال

��:�بإحدى�الطريقتني�

�،��Mémorandumأو� une description narrativeإما�إعداد�ملخص�إلجراءات�قد�تكون�طويلة�

�وصف�تلك� �أو ،� �الطالبة �املصاحل �كل �لفائدة �الشراء �مصلحة �ا �اليت�تقوم �الشراء �كوصف�عملية أي�حوصلة

اإلجراءات�عن�طريق�أشكال�تبني�الوثائق�اإلجراءات�عن�طريق�ما�يسمى�خبرائط�التتابع�حيث�يتم�وصف�تلك�

املستعملة�و�كيفية�انتقاهلا�عرب�املصاحل�كما�يبني�بصفة�خاصة�خمتلف�أنواع�الرقابة�اليت�ختضع�هلا�من�طرف�موظفي�

مجع�أو�عدم�مجع�وظائف�متعارضة�يف�شخص�واحد�قيمة�(تلك�املصاحل�أثناء�مرورها�و�معرفة�عيوب�و�مزايا�ذلك�

��)ها�نتيجة�تدخل�املتدخلني�يف�العملية�مضافة�أو�عدم�وجود

��:�ملخص�إجراءات�البيع�:مثال�

��جتمع�طلبيات�الزبائن�على�مستوى�مصلحة�الزبائن�و�تسجل�حبسب�وصوهلا� -

��دج200000تتم�دراسة�مدى�قدرة�الزبون�على�الدفع�لكل�طلبية�تعدى�مبلغها�ال -

 �نسخ�إىل�مصلحة�التسليم�لتحضري�و�إرسال�املنتجات�3يتم�إرسال� -
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ترسل�نسخة�مؤشرة�إىل�احملاسبة�لتحضري�الفاتورة�و�نسخة�أخرى�تبقى�يف�مصلحة�الزبائن�ملتابعة�خمتلف� -

 عمليات�اإلرسال�

��تعد�مصلحة�احملاسبة�الفاتورة�و�ترسل�نسخة�منها�إىل�مصلحة�الزبائن�ملراقبة�كشف�الشروط� -

��

��

��لقيام�باختبارات�االستمرارية��إن�تقييم�اإلجراءات�يعين�ا:تقييم�اإلجراءات�املعمول�ا�-ثانيا

���مادام�أن�املراجع�قد�قام�باالختبارات�الفهم�و�وقف�على�نقاط�الضعف�و�نقاط�القوة���هلا�،�عليه�إذن�تأكيد�أو�

�نوعية� �و �مصداقية �و �احلفاظ�على�األصول �و �احلماية �ال�يضمن �أو �يضمن �مما �باستمرار �نقاط�القوة نفي�تطبيق

�الداخلة �للقيام�بذلك�يستعمل�املراجع�املعلومات�املتدفقة �بعد�و �فيما �احملتواة�يف�الوثائق�املالية �يف�املعلومات�املالية

�وسيلتني� �الداخلية: �املراقبة �أنواع��questionnaire de contrôle interne استمارة �اليت�ختص�مجلة

� �التقييم �دليل �من�جناح�اإلجراءات�و �التأكد �قصد �ا �الواجب�القيام �الذي�guide d’évaluationالرقابة

���������������������)1(بواسطته�يتم�التأكد�من�حتقيق�أو�عدم�حتقيق�األهداف�ما�وراء�كل�مراقبة�تضمنتها�اإلجراءات�بصدد�الدراسة�

��:مثال�مبسط�على�االستمارة�

��:هل�سندات�االستالم�)�1

��تقارن�مع�السلع�اليت�مت�احلصول�عليها�؟� -

 ية�تقارن�مع�الطلب -

��حتمل�تأشرية�املخازن� -

��هل�يتم�تدقيق�فاتورة�املورد�من�طرف�مصلحة�احملاسبة�حسابيا�؟)�2

 تقارن�تلك�الفاتورة�مع�سند�االستالم�املمضى -

��مع�شروط�املوردين�� -

��:مثال�مبسط�على�دليل�التقييم�

��:هل�عمليات�االستالم�تتطابق�و�الطلبيات�؟�هذا�يعين�أن�)�1

 البضائع�هناك�رقابات�عند�استقبال� -

��هناك�مقارنة�بني�الطلبيات�و�سندات�االستالم� -

��:هل�عمليات�الدفع�للموردين�مربرة�؟�هذا�يعين�أن�)�2

 حول�الفواتري�)�أو�حماسبة�املوردين�يف�حالة�وجودها(هناك�تدقيق�تقوم�به�مصلحة�احملاسبة� -

 هناك�مقارنة�ما�بني�سندات�االستالم�و�الفواتري� -

��االستالم�هناك�املوافقة�على�سندات� -

��
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��وسائل�فحص�احلسابات�:�الفرع�الثاين�

���باعتبار�املراجع�املايل�حمترف�خيتار�مجلة�من�الطرق�و�الوسائل�تتماشى�و�األهداف�املراد�حتقيقها�متكنه�فحث�

��:احلسابات�و�اإلدالء�بالرأي�املدعم�بقرائن�هذه�الطرق�و�الوسائل�هي�

عينية�أجنع�وسيلة�يلجأ�إليها�املراجع�للتأكد�من�مدى�صحة�اجلرد�الذي�تعترب�املشاهدة�ال:�املشاهدة�العينية�-أوال

قامت�به�املؤسسة�املراجعة�،�و�ذلك�فيما�خيص�املخزونات�،�االستثمارات�،�األوراق�املالية�و�النقود�،�بتعبري�آخر�

��خري�باختبارات�التدقيق�ليس�املقصود�ا�تطبيقها�من�طرف�املوظفني�املعنيني�مث�القيام�عن�طريق�تقنيات�السري�يف�األ

��:�الفحص�اإلنتقادي�إلجراءات�اجلرد�املعمول�ا�يف�املؤسسة�ينبغي�أن�توفر�يف�تلك�اإلجراءات�الشروط�التالية�

��أن�تكون�مكتوبة� -

 حتدد�فيها�أماكن�التخزين�،�مكانا�مبكان�و�تواريخ�جردها� -

 سيان�أو�العد�مرتني�لسلع�أحيانا�أخرى�يأ�األماكن�و�أجنحة�السلع�تسهيال�لعملية�اجلرد�و�تفاديا�للن -

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�

 البد�من�التعرف�على�السلع�اململوكة�لدى�الغري� -

بأعضائها�و�مسؤولياا�و�حتديد�الوظائف�و�اإلشراف�)�يف�الغالب�فرقة�أو�فرقتني�(يتم�تعيني�فرق�اجلرد� -

 بكل�وضوح�

تتوقف�حركات�املخزونات�أثناء�عملية�اجلرد�املادي�و�عمال�على�توقف�العملية�اإلنتاجية�و�إمتام�اإلنتاج� -

�العد�تؤخذ�تلك�الكميات�بع �قبل�انطالق�عملية �من�املواد �إخراج�الكميات�الالزمة ني�قيد�اإلنتاج�يتم

 االعتبار�و�ذلك�تفاديا�للنسيان�من�مشولية�العملية�يف�النهاية�

البد�أن�تتضمن�إجراءات�اجلرد�املعمول�ا�يف�املنظمة�كل�الترتيبات�الحترام�مبدأ�االستقاللية�للدورات� -

حبيث�أن�كل�السلع�اليت�وصلت�من�املوردين�مت�تسجيلها�يف�احملاسبة�و�أن�كل�اإلدخاالت�اليت�حدثت�

 طالق�عملية�اجلرد�املادي�هلا�فواتريها�قبل�ان

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

�احترام� �مدى �الوقوف�على �دف �اجلرد �فرق �عمل �مالحظة �هو �املادي �اجلرد �عملية �أثناء �املراجع �دور ���إن

صعوبات�إن�وجدت�كما�يقوم�املراجع�باختبارات�اإلجراءات�و�مدى�جدية�األعضاء�و�الوقوف�على�العيوب�و�ال

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

�هي�نفس�الكميات� �تلك�الكميات�اليت�وجدها �أن �األمر �يف�اية �ليتأكد �هذا �الكميات�و �يعد �و �السلع رموز

��نهائية�الظاهرة�يف�قوائم�اجلرد�ال

� �-ثانيا �الوثائق �و �و�:�فحص�الدفاتر �الدفاتر �إىل �بالرجوع �بعض�العناصر �حقيقة �من �أحيانا �املراجع �يتأكد

�و�املستندات�و�الوثائق�املربرة�هلامش�مراقبة�خمصصات�االهتالكات�و�املؤونات�مراقبة� التسجيالت�الظاهرة�فيها
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�فواتري� �مراقبة ،� �لنفسها �لعناصر �إنتاج�املؤسسة �نفقات�كيفية �مراقبة �نفقات�أخرى�، �و �األرصدة املوردين�لتربير

��اخل�...املستخدمني�مع�دفتر�األجور�،�الكشوف�و�تصرحيات�اإلدارة�فيما�خيص�العاملني�

�-ثالثا �اليت�:�املصادقات�املباشرة �املؤسسة �من�طرف�املتعاملني�مع �على�مصادقات�مباشرة �املراجع �إن�حصول

ن�أقوى�األدلة�على�املراجعة�و�لكي�تكون�كذلك�فلطلبات�املصادقة�اليت�يرسلها�يراجعها�مبختلف�أنواعهم�يعد�م

املراقب�هلؤالء�شروط�منها�اختيار�عينة�ممثلة�و�إرسال�طلبات�ملفرداا�مفردة�مبفردة�و�تلقى�الردود�من�طرف�هذا�

��األخري�مباشرة�كما�سبق�القول�

دقق�القيام�بدراسة�مقارنة�ملؤشرات�تغرياا�و�تطوراا�و��على�امل:�املراجعة�القياسية�و�الفحص�التحليلي�-رابعا

� �مدى�تناسقها )� �أو�عدمه �من�) �احلاصل�عليها �املعلومات�العامة �مع �مقارنتها �و �يبنها �إىل�أخرى�فيما من�دورة

��املؤسسة�

احلقوق�إن�طريقة�القياس�هذه�تسمح�للمراجع�بالوقوف�على�االجتاهات�اليت�تأخذها�املؤشرات�املدروسة�كزيادة�

أو�(�و�اخنفاض�ديون�املوردين�،�و�تدهور�رأس�املال�العامل�كما�تسمح�بتأكيد�)�حالة�البيع�ألجل(على�الزبائن�

صحة�نوع�معني�من�املعلومات�إذ�من�املفروض�مثال�أن�الزيادة�املفاجأة�للمبيعات�يف�اية�الفترة�يؤدي�إىل�)�نفي

��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�ا�كما��

تستعمل�يف�النهاية�للتأكد�من�تناسق�املعلومات�املالية�يف�جمموعها�،�هذا�باإلضافة�إىل�مقارنة�تلك�املؤشرات�بعضها�

�الن �املعايري �املؤشرات�و �إىل �األقل �ملعرفة�على �إليه �الذي�تنتمي �للقطاع �و �املؤسسة �للنشاط�الذي�تزاوله موذجية

��مكانتها�فيه�

� �املسريون�و�:تصرحيات�املسريين�–خامسا �له �يقدم �و �على�كثري�من�األمور �مهمته �أداء �أثناء �املراجع �يستفسر

�تلك�ال �له �قد�تقدم �و �عند�احلاجة �إليها �كي�يرجع �يدوا �شفوية �عديدة �يف�املسؤولون�شروحا تصرحيات�كتابيا

��شكل�رسائل�و�هذا�كدليل�أفضل�و�أقوى�

��

��:�تقنيات�السرب�:�الفرع�الثالث�

���هناك�اتمع�اإلحصائي�و�هناك�العينة�املمثلة�هلذا�اتمع�،�كما�هلذه�األخرية�شروط�جيب�توفرها�عند�االختبار�

تمامه�لدراسة�دقيقة�ملفرداا�و�له�أن�يعمم�لتكون�حقا�ممثلة�تمعنا�و�إذا�كانت�كذلك�فان�الباحث�سيويل�كل�اه

��النتائج�املتوصل�إليها�على�اتمع�كله

�العينة�فهي�اختبار�جمموعة�فواتري�،� إن�اتمع�اإلحصائي�يف�املراجعة�قد�يكون�،�الفواتري�،�القيود�احملاسبية�،�أما

�الفاتورة�و�القيد�احملاسيب �،�ختضع�كل�مفردة�إىل�مراقبة�معينة�و�ذلك�جمموعة�قيود�لتكون�مفرداا�يف�مثالنا�هذا

�صحة� �من �التأكد �أي �حسابية �مراجعة �الفاتورة �تراجع �فقد �الرقابة �أنواع �تعددت �قد �و حسب�هدف�املراجع

� �عليها �الظاهرة �(العمليات�احلسابية �التخفيضات�املمنوحة ،� �كميات�الضريبة �الوحدة، �اخل...سعر �تراجع�) �قد و

تراجع�من�حيث�تسجيلها�يف�الدفاتر�كما�قد�تراجع�من�حيث�التأكد�من�أا�حتمل�مبفرداا�وثائق�أخرى�و�قد�



 23 ب���������������������������������������������������������������������عموميات�حول�التدقيق:�الفصل�األول�

دراسة�العمليات�احلسابية�(�تأثريات�و�ترخيص�،�إن�الفاتورة�و�كل�مستند�حماسيب�ختضع�إذن�إىل�مراجعة�حسابية�

��)دراسة�مقارنة(�اسية�و�مراجعة�قي)�اخل...دراسة�الناحية�الشكلية�يف�اليومية�(مراجعة�مستندية�)�الظاهرة�عليها

���للمراجع�احلرية�عند�استعمال�تقنيات�السري�يف�إتباع�أو�عدم�إتباع�الطرق�اإلحصائية�يف�ذلك�حسب�اهلدف�و�

األهداف�اليت�يرغب�الوصول�إليها�لكن�يف�حالة�اختيار�الطرق�اإلحصائية�املعقدة�يف�الغالب�عليه�اإلملام�ا�مث�إتباع�

��فر�منها�اخلطوات�التالية�اليت�ال�م

�عليه�يف�هذه�اخلطوة�حتديد�اهلدف�و�األهداف�املراد�حتقيقه�الن�حتديد�اهلدف�سيؤدي�إىل�:�تصور�السرب�-أوال

�يؤدي�إىل�حتديد�نوع�اخلطأ� الذي�يريد�املدقق�أن�)�أو�األخطاء(�حتديد�أنواع�الرقابة�اليت�ينبغي�القيام�ا�،�هذا

صائي�حسب�األهداف�املسطرة�املرغوب�يف�حتقيقها�و�خيتلف�باختالف�يتحقق�من�غيابه�و�عليه�حتديد�اتمع�اإلح

تلك�األهداف�فإذا�كان�هدفه�التأكد�من�عدم�املبالغة�بالنقصان�لعنصر�املوردين�فان�املتجمع�يف�هذه�احلالة�ليس�

��ميزان�مراجعة�املوردين�لكل�سندت�االستالم�أو�التسديدات�اليت�متت�بعد�تاريخ�اية�الدورة�

ن�اتمع�اإلحصائي�كذلك�من�مفردات�تتعدد�أحيانا�إذا�أن�عنصر�الزبائن�كمجتمع�يتضمن�عدة�مفردات����يتكو

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

ملراد�دراسته�،�غري�انه����على�املراجع�من�جهة�أخرى�حتديد�درجة�الثقة�املرغوب�فيها�اليت�تتماشى�و�املوضوع�ا

كلما�كانت�درجة�الثقة�مرتفعة�كلما�كانت�العينة�املمثلة�للمجتمع�كبرية�،�و�عليه�حتديد�معدل�اخلطأ�املقبول�،�

أي�حتديد�احلد�األعلى�كنسبة�مئوية�للخطأ�املقبول�تمع�ما�و�معدل�اخلطأ�املنتظر�الوقوف�عليه�و�الذي�ينبغي�أن�

��املقبول�يكون�اصغر�من�معدل�اخلطأ�

���كما�على�املراقب�أحيانا�تقسيم�اتمع�إىل�طبقات�إذا�كانت�عملية�السري�ختص�القيم�و�حتديد�يف�هذه�احلالة�

��املفردات�املهمة�مما�سيؤدي�إىل�اخنفاض�حجم�العينة�

ة�حسب�حد��ختتار�العينة�بثالث�طرق�،�الطريقة�املوجهة�الشخصية�حيث�خيتار�املتدخل�العين:�اختيار�العينة�-ثانيا

�العشوائي �الطريقة �و ،� �اإلحصاء �يتعارض�مع �الشخصي�مما �ختتار�ةسنه �للمفردات�و �تسلسلية �حيث�تعطى�أرقام

مفردات�العينة�باستعمال�جدول�األرقام�العشوائية�،�و�طريقة�السرب�الترتييب�حبيث�انطالقا�من�نقطة�معينة�تؤخذ�

��مثال�55او35او�25املفردات�املرتبة�

�يتم�استغالل�نتائج�املراقبة�بالقيام�بنوعني�من�التحليل�يقوم�املتدخل�بتحليل�كمي�:نتائج�املراقبة��استغالل�-ثالثا

�يقوم� �كما �األهداف�املسطرة �ال�تتعارض�و �الوقوف�عليها �االحنرافات�اليت�مت �و �أن�األخطاء �من للنتائج�ليتأكد

كرارية�أو�ال�و�كذلك�فيما�إذا�كانت�إرادية�بتحليل�نوعي�لتكل�األخطاء�و�االحنرافات�و�التأكد�فيما�إذا�كانت�ت

��أم�ال�)�متعمدة(

���على�املراجع�يف�النهاية�اختاذ�قرار�قبول�اتمع�أو�عدم�قبوله�و�يف�هذه�احلالة�ما�العمل�؟�القيام�باختبارات�إضافية�

��طلب�تسوية�احلسابات�أم�تدوين�حتفظات�أم�رفض�املصادقة�

��

��ماتية�املراجعة�و�املعلو:�الفرع�الرابع�
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���يساعد�انتشار�املعلوماتية�بصفة�عامة�و�معلوماتية�التسيري�بصفة�خاصة�املسري�يف�لعب�خمتلف�أدواره�و�خاصة�

�و� �املعلوماتية �خمتلف�النظم �لدراسة �مضطرا �نفسه �وجد �اآلخر �املدقق�هو �و �القرارات�، �األساسي�كمتخذ دوره

ا�للوقوف�على�نقاط�القوة�و�نقاط�الضعف�للنظام�،�و�آثار�ذلك�التطبيقات�املختلفة�و�تقييم�نظام�املراقبة�الداخلية�

��على�املعلومات�املتدفقة�و�الوثائق�الصادرة�ذات�الطابع�املايل�و�احملاسيب�بصفة�خاصة�

لقد�أصبح�استعمال�املعلوماتية�من�طرف�املؤسسات�مهما�كان��:�األخطار�الناجتة�عن�استعمال�املعلوماتية-أوال

�تس �يف �اليوم �هذه�حجمها �نتيجة �املؤسسة �هلا �تتعرض �أن �احملتمل �األخطار �أن �غري ،� �منه �مفرغ �شيء ريها

االستعماالت�كبرية�و�من�هذه�األخطار�تذكر�األخطار�املادية�،�السرقة�و�التخريب�،�التعطل�و�عدم�السري�احلسن�

�أخطار�التصور�،�التزوير�و�،�األخطاء�الناجتة�عن�إدخال�املعطيات�يف�احلاسوب�و�إرساهلا�و�استغالهلا�باإلضافة�إىل

التخريب�غري�املادي�،�أخطار�إفشاء�األسرار�و�التالعب�باملعلومات�دون�أن�ننسى�األخطار�الناجتة�عن�إضرابات�

��موظفي�املصلحة�و�مغادرم�املؤسسة�ائيا���

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

� �–ثانيا �اخلاص�باملعلوماتية �القانوين �تفاديا�:�احمليط �و �املعلوماتية �لنظام �السريع �االنتشار �و �الكبرية �األمهية �إن

إلخطاره�السابقة�الذكر�،�أدى�إىل�إصدار�قوانني�و�تنظيمات�خاصة�باحلاسب�و�املعلوماتية�على�املراجع�اإلملام�ا�

قانون�احملاسبة�و�موقفه�من�املعلوماتية�نصوص�إدارة�الضرائب�املتعلقة�مبراقبة�احملاسبات�:،�نذكر�على�سبيل�املثال�

املعلوماتية�،�النظرية�القانونية�للفواتري�املرسلة�عن�طريق�الفاكس�،�قانون�حقوق�امللكية�الثقافية�و�قانون�املعلوماتية�

��و�احلريات�بفرنسا�

على�املراجع�اإلملام�بالسياسة�املتبعة�يف�املؤسسة�اليت�يراجعها��:�راجعة�العناصر�املميزة�للمؤسسة�موضوع�امل-ثالثا

حول�املعلوماتية�و�أخطار�ذلك�مثل�كون�املعلوماتية�مركزية�أو�المركزية�مجاعية�أو�شخصية�قاعدة�املعلومات�و�

��املعلوماتية�للشيكات�

ن�املدقق�من�إبداء�رأي�صائب�و�عادل�حول�حىت�يتمك�:��مميزات�نظام�املراقبة�الداخلية�يف�حميط�معلومايت-رابعا

املعلومات�املالية�و�احملاسبية�املتدفقة�من�خمتلف�املصاحل�عليه�أن�يويل�االهتمام�الالزم�ملصلحة�املعلوماتية�و�اخذ�نظرة�

��.دقيقة�حول�نظام�مراقبتها�الداخلية�فيقدر�جودة�هذه�املراقبة�بقدر�جودة�املعلومات�الصادرة

�عل-خامسا ��التشخيص �املعلوماتية �مصلحة �مستوى �ى �املؤسسة�: �مستوى �على �املعلوماتية �قسم �كان مهما

على�املراقب�القيام�بتشخيص�و�ذلك�حىت�تتضح�له�الصورة�و�اإلملام�)�اخل...مصلحة�،�دائرة�،�(موضوع�املراجعة�

��:مبا�يلي�

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

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

- � �التطبيقات�املعلوماتية �تنجز �و �النتائج�،�(كيف�حتضر �االختبارات�، ،� �التصور �منذ حتضري�الطرق�املتبعة

 ؟)اخل..املشاركات�و�العمل�على�إجناح�التغيري�و�الوثائق�،�اختبار�الرباجميات
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�أمنية�،�وسائل�أمنية�(ميكن�الدخول�إىل�النظام�و�ما�هي�الضمانات�املنقية�و�املادية�لذلك�كيف� - سياسة

 ؟)اخل...مادية�و�الرقابة�املوجودة�عند�الدخول�إىل�الربامج�،�املعطيات�و�النظام�

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

 املعلوماتية�؟

�مستوى�التطبيقات�-�سادسا �تغطي�:�تشخيص�على �تطبيقات�تكاد �و �برباجميات�منوذجية �اليوم �السوق �تزخر

خمتلف�عمليات�االستغالل�يف�املؤسسات�،�تشتري�و�تكييف�و�النشاط�أو�يتم�تصورها�و�اجنازها�داخليا�من�هذه�

��يم�املخزونات�،�االستثمارات�،�االهتالكات�و�األجور�التطبيقات�نذكر�املشتريات�،�الفوترة�،�اخلزينة�،�تقي

��:يتأكد�املتدخل�بالنسبة�لكل�تطبيق�من�هذه�التطبيقات�من�وجود�العناصر�التالية�

��)دفتر�الشروط�،�الوثائق�،�شرح�خمتلف�أنواع�الرقابة�اليت�يتوفر�عليها�التطبيقة(مراقبة�داخلية� -

 )صحيحة�،�شاملة�،حقيقية�(��و�اخلارجةخمتلف�أنواع�الرقابة�حول�املعلومات�الداخلة -

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

 امن�ضمان�سرية�املعطيات� -

 طريقة�أو�طرق�املراجعة�و�التدقيق� -

ات�املالية�على�املراجع�االستعانة�خببري����و�لتفادي�األخطار�احملتملة�الوقوع�و�ما�ختلفه�من�أثار�خاصة�على�املعلوم

�اخلبري�يف�املعلوماتية�و�اخلبري�يف�(auditeur informatique)معلومايت�مما�أدى�إىل�ظهور�املراجع�املعلومايت�

��املراجعة�حيصل�هذا�األخري�على�هذه�الكفاءة�املزدوجة�باملمارسة�يف�امليدان�

��

��ترتيب�امللفات�:�الفرع�اخلامس�

�فرقة�املراجعة�يف�إطار�أداء�مهمتها�كبري�نبغي�ترتيبه�و����إن�حجم�ا ملعلومات�على�اختالف�أنواعها�اليت�جتمعها

�و�ترتب�املعلومات�يف� تنظيمه�بطريقة�تسمح�لكل�عضو�من�األعضاء�و�لكل�شخص�راغب�يف�االطالع�عليها

�ترتب�الوثائق�و�تستعمل�رم �باختالف�أهدافها �و�مؤشرات�داخل�ملف�ملفني�دائم�و�جاري�خيتلف�حمتوامها وزا

(�تسمح�بالعثور�على�املعلومات�املرغوب�فيها�بسرعة�كما�تسمح�بإظهار�العالقة�فيما�بينها�يف�حالة�وجودها������

�املؤونات�و� ،� �فوائدها �االقتراضات�و ،� �إيراداا �و �التوظيف�املالية �أوراق ،� �الفعلي �الزمن ،� �الرزنامة ،� الوازنة

��)مع�اإلشارة�إىل�القوائم�املالية�اخلاصة�ا�خمصصاا�،�استرجاعاا�،�

��

��

��

��

��

��
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��

��

��

��:�)1(قروض�التدقيق�:�املطلب�الثالث�

��

���تعترب�الفروض�نقطة�البداية�ألي�تفكري�منظم�يف�اغلب�ااالت�حيث�يقوم�التدقيق�على�مجلة�من�الفروض�يتخذ�

ورد�أهم�الفروض�التجريبية�و�اليت�ميكن�اإلطار�النظري�ميكن�الرجوع�إليه�يف�عمليات�التدقيق�املختلفة�لذلك�ست

للمؤسسة�من�خالهلا�جماة�املشاكل�اليت�قد�تعترضها�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

�املرا �عن����تتمحور �الناجتة �املعلومات�احملاسبية �على �احلكم �بغية �املستندات�احملاسبية �على�فحص�البيانات�و جعة

�الفرض�من�املعايري�املستخدمة�كتقييم�البيانات�احملاسبية�من�جهة�و�مصداقية�املعلومات� �ينبع�هذا النظام�املولد�هلا

��:املقدمة�من�جهة�أخرى�تتمثل�هذه�املعايري�يف�العناصر�التالية�

��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�النتائج� -

 نفسها�اليت�جيب�التوصل�إليها�

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

�إىل�قيم� - �ما�جيب�أن�تتصف�بع�املعلومات�احملاسبية�و�تعين�انه�يتم�حتويلها القابلية�للقياس�الكمي�و�هذا

�ليس�املقياس� �يف�ذلك�و �شيوعا �اكرب�املقاييس�الكمية �تعترب�النقود �و �من�خالل�عمليات�حسابية كمية

��الوحيد�بني�املدققني�

�حيث�يقوم�هذا�الفرض�على�تبادل�يف�املنافع�:��تعارض�حتمي�بني�مصلحة�املراجع�و�اإلدارة�عدم�وجود–ثانيا�

�اختاذ�على� �من�طرف�املراجع�بغية �األخرية�مبعلومات�متت�مراجعتها �من�خالل�إمداد�هذه بني�املراجع�و�اإلدارة

بدي�على�أساسها�رأي�فين�أساسها�قرارات�صائبة�و�العكس�كذلك�بالنسبة�للمراجع�مبده�مبعلومات�يستطيع�أن�ي

��حمايد�صائب�على�واقع�و�حقيقية�متثيل�املعلومات�احملاسبية�للمؤسسة�

�يشري�هذا�الفرض�:�خلو�القوائم�املالية�و�أية�معلومات�تقدم�للفحص�من�أية�أخطاء�غري�عادية�و�تواطئية�-ثالثا

�املهن �العناية �بذل �طريق �عن �الواضحة �اكتشاف�األخطاء �عن �املراجع �عن�مسؤولية �مسؤوليته �عدم �و �الالزمة ية

��اكتشاف�األخطاء�و�التالعبات�اليت�مت�التواطؤ�فيها�خاصة�عند�تقيده�مبعايري�املراجعة�املتفق�عليها�
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�الداخلية�-رابعا �املؤسسة�ميكن�من�:�وجود�نظام�سليم�للرقابة �الداخلية �نظام�سليم�و�قوي�للرقابة �إن�وجود

�التالعبات �و �تبىن�التقليل�من�حدوث�األخطاء �و�عملية �اقتصادية �جيعل�املراجعة �،�كما �ائيا �إن�مل�نقل�حذفها

��املراجعة�االختيارية�بدال�عن�التفصيلية�

يقوم�هذا�الفرض�على�أن�املعلومات�احملاسبية�قد�مت�إعدادها�وفقا��:��التطبيق�املناسب�للمبادئ�احملاسبية-خامسا

�االلتزام�ا�مؤشرا�حقيقيا�للحكم�على�صالحية�القوائم�املايل�اخلتامية،�و�عن�للمبادئ�احملاسبية�املتفق�عليها�إذ�يعترب

��مدى�متثيل�نتيجة�نشاط�املؤسسة�إىل�املركز�املايل�

�يف�املاضي�سوف�تكون�كذلك�يف�املستقبل�-�سادسا �املفردات�اليت�كانت�صحيحة �و �يعترب�هذا�:�العناصر

ت�وفق�إجراءات�سليمة�و�ضمن�نظام�سليم�للرقابة�الداخلية�فانه�الفرض�أن�العمليات�اليت�قامت�ا�يف�املاضي�مت

�بات�على�املراجع�يف�احلالة�العكسية�بدل�من� يفترض�استمرار�الوضع�كذلك�يف�املستقبل�و�العكس�صحيح�لذا

��.العناية�املهنية�لكشف�مواطن�الضعف�يف�اإلجراءات�و�نظام�الرقابة�املفروض�يف�الفترات�القادمة�

��راقب�ا-سابعا �كمراجع �عمله �مدقق(حلسابات�يزاول (� �كمراجع�:فقط �بعمله �البند �هذا �يف �املراجع �يقوم

للحسابات�و�ذلك�وفق�ما�توضحه�االتفاقية�املربمة�ما�بني�املؤسسة�و�املراجع�على�أن�ال�ختل�هذه�االتفاقية�مبعايري�

اجعة�الداخلية�على�أن�يلتزم�املراجع�املراجعة�و�على�رأسها�استقاللية�املراجع�يف�عمله�،�نشري�كذلك�يف�إطار�املر

��بوظائفه�احملددة�و�أن�يسعى�إىل�حتقيق�األهداف�املتوخاة�من�العملية�

��

��خماطر�التدقيق�:�املطلب�الرابع�

��

���إن�املدقق�يعتمد�على�مجع�و�ختطيط�األدلة�و�القرائن�من�اجل�إعطاء�رأي�عادل�و�سليم�حول�القوائم�املالية�و�

�التدقيق�و�هذه�األخرية�تأثر�يف�ختطيط�و�تنفيذ�عملية�التدقيق�و�قد�حاولنا�أن�نتناول�بشيء�لكنه�قد�يتأثر�مبخاطر

��:من�التوضيح�يف�الفروع�التالية�

��

��:�مفهوم�خطر�املراجعة�و�األمهية�النسبية�:�الفرع�األول�

� �رقم �املراجعة �ملعياري ����39وفقا ��1981لسنة �و �ا�1984لسنة47م �احملاسبني �جممع �عن �الصادر لقانونيني�م

�الناتج�عن�فشل�املراجع�بدون�قصد�يف�تعديل�رأيه�يف�القوائم� �بأنه�اخلطر األمريكي�حيث�يعرف�خطر�املراجعة

�التعريف�بتعريف�األمهية� �القوائم�حتتوى�على�تعريف�جوهري�و�يشرط�هذا �أن�هذه �رغم �مالئمة �بطريقة املالية

��النسبية�

�حلاالت�معينة�من�حذف�و�حتريف�يف�املعلومات�احملاسبية�و�الذي�ميكن����تعرف�األمهية�النسبية�بأا�الوزن�النسيب

اختياره�على�ضوء�الظروف�احمليطة�قد�اثر�يف�حكم�الشخص�العادي�بشأن�إمكانية�اعتماده�على�هذه�املعلومات�

����)1(بعد�أن�تعرضت�للحذف�و�التحريف�
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��:�)1(أوضح�املعيار�طبيعة�األمهية�يف�العناصر�التالية�

ري�األمهية�النسبية�إىل�مدى�و�طبيعة�التعديل�يف�بيان�معني�مبا�يف�ذلك�احلذف�ملعلومات�مالية�يف�هذا�البيان��تش-�أوال

��و�اثر�ذلك�على�قناعة�الشخص�العامي�يف�االعتماد�على�البيانات�نتيجة�هذا�التعديل�

�الكشف�عن�تعديل�-�ثانيا �بأعمال�املراجعة�يف�حدود�معقولة �كانت��يتوقع�املراجع�عند�قيامه يف�البيانات�سواء

��فردية�أو�مجاعية�و�يقيم�قيمة�و�نوعية�ما�يكتشف�منها�

�و�يالحظ�أن�األمهية�النسبية�تتأثر�بعوامل�أخرى�مثل�اإلجراءات�القانونية�أو�الرمسية�أو�أرصدة�احلسابات�املنفردة�

��يت�يتم�مراجعتها�من�البيانات�املختلفة�مما�يسبب�مستويات�خمتلفة�للمادية�وفقا�لطبيعة�العملية�ال

�جيب�على�املراجع�أن�حيلل�ما�قد�يكتشفه�من�عمليات�التعديل�كما�و�نوعا�عندما�تثري�اهتماماته�الن�هذه�-�ثالثا

العمليات�قد�تثري�أمورا�أخرى�و�من�أمثلة�تلك�األخطاء�املكتشفة�و�تكون�مبالغها�ضئيلة�نسبيا�إال�انه�قد�ينتج�عنها�

��ية�أو�األخطاء�يف�تطبيق�سياسة�حماسبية�هو�مثال�واضح�للتعديل�ذو�اآلثار�املادية�تأثري�مادي�على�البيانات�املال

��:جيب�على�املراجع�اخذ�العناصر�املادية�يف�االعتبار�يف�احلاالت�التالية�

��حتديد�طبيعة�و�توقيت�و�مدى�إجراءات�املراجعة� -1

 تقييم�اثر�التعديل�على�احلسابات -2

��تقرير�سالمة�إعداد�البيانات� -3

حظ�على�ما�تقدم�أن�املعيار�أوضح�ااالت�اليت�جيب�أن�تؤخذ�فيها�العناصر�املادية�يف�احلسبان�باإلضافة����و�يال

إىل�حتديد�طبيعتها�و�مراعاة�ذلك�عند�التخطيط�لعملية�املراجعة�مث�التحليل�لقيمة�و�نوعية�ما�قد�يظهر�من�عمليات�

�اال�أو�التعديل�و�مل�حيدد�املعيار�األساليب�و�اإلجراءات�الواج �يف�هذا ب�أم�املمكن�ملراجع�احلسابات�إتباعها

طبيعة�العوامل�املؤثرة�على�التقدير�و�حصر�مضمون�األمهية�النسبية�يف�عمليات�التعديل�يف�البيانات�و�إذ�ذلك�ميثل�

��أهم�العناصر�و�ليس�كلها�

��:�)2(مستويات�خماطر�التدقيق�:�الفرع�الثاين�

�التدقيق�على�مستوى�-أوال ��خماطر �بعني�:البيانات�املالية �التدقيق�على�مستوى�البيانات�املالية �يتم�اخذ�خماطر

�من� �شاملة �بعملية �القيام �املرحلة �التخطيط�إلجراءات�التدقيق�إذ�جيب�على�املدقق�يف�هذه االعتبار�خالل�مرحلة

ه�و�إدارته�و�البيئة�خالل�تقييم�خماطر�التدقيق�يف�ضوء�معرفته�بأعمال�العميل�و�القطاع�الصناعي�الذي�يعمل�في

احمليطة�بالرقابة�و�العمليات�و�يكون�هذا�التقييم�أساسا�لتوفري�املعلومات�األولية�الالزمة�للمنهج�العام�ملهنة�التدقيق�و�

�و�تقييم�خماطر� �النسبية �حتديد�األمهية �الذي�يتم�مبوجبه �العام �مبوظفي�التدقيق�و�رسم�اإلطار االحتياجات�املتعلقة

وى�أرصدة�احلسابات�اإلدارية�أو�على�مستوى�جمموعة�من�املعامالت�و�كجزء�من�التقييم�الشامل�التدقيق�على�مست

�أو� �السيولة �مثل�مشاكل �عامة �مشاكل �وجود �مدى�إمكانية �بعني�االعتبار �يأخذ �أن �املدقق �جيب�على للمخاطر

��.االستمرارية�يف�املستقبل�
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� �احلسابات�–ثانيا �معظم�إجراءات�التدقيق�على�مستوى��:�خماطرات�التدقيق�على�مستوى�أرصدة يتم�توجيه

أرصدة�احلسابات�و�جمموعة�املعامالت�و�بناء�على�ذلك�البد�من�حتديد�خماطر�التدقيق�على�هذا�املستوى�مع�األخذ�

��بعني�االعتبار�نتائج�التقييم�الشامل�ملخاطر�التدقيق�على�مستوى�البيانات�املالية�

��

���أنواع�خماطر�التدقيق:�الفرع�الثالث�

�و�هو�اخلطر�الناتج�عن�األنشطة�و�احمليط�الداخلي�فضال�عن�بقية�األخطار�:�)1(�اخلطر�النوعي�أو�اخلاص�-أوال

األخرى�الناجتة�عن�احمليط�اخلارجي�باإلضافة�إىل�األخطار�الناجتة�عن�العمليات�اليت�يقوم�املسري�الذي�حيتل�مكانته�

��حتديد�أهداف�مهمته�مسبقا�يف�نظام�الرقابة�الداخلية�اذ�يتعني�على�املدقق�

�أن�من�يقوم�بصياغة�القرار�هم�أفراد�هلم�أراء�و�هلم�إمكانيات�األخطاء�كما�أن�:�خماطر�الرقابة�الداخلية�–ثانيا�

إمكانيام�للتقدير�الكامل�ناقصة�فاملسري�ال�يستطيع�استدراك�و�التغطية�الكاملة�فكلما�تغري�احمليط�فان�اخلطر�يتغري�

توفيق�بني�ما�جيب�فعله�دائما�و�جيب�فعله�يف�الوقت�املتأخر�فهناك�دائما�منطقة�لألخطار�اليت�ال�إذ�جيب�دائما�ال

��ميكن�تغطيتها�أو�سيئة�التغطية�و�هذا�ما�يعرف�خبطر�الرقابة�الداخلية�

�استدعى�ذكره�حيث�أن�املدقق�يعمل�:�خطر�التدقيق�-ثالثا �ما �و�هذا �هو�الناتج�عن�عيب�و�هو�األكثر�توترا

��جمال�نسيب�فهو�يساهم�يف�ختفيض�منطقة�خطر�الرقابة�الداخلية�و�لكنه�ال�يستطيع�حذفها�ضمن�

���:�)2(قد�أوضح�املكونات�الثالثة�ملخاطر�املراجعة�فيما�يلي"�19"�و�جيدر�بنا�مالحظة�أن�املعيار�

��)خماطر�مادية�يفترض�حدوثها�(��خماطر�مرتبطة�باحلسابات�-�

��)داخلية�ال�مينع�أو�يصحح�تلك�األخطاءنظام�الرقابة�ال(�خماطر�مراقبة�-�

��)خماطر�أخطاء�مادية�غري�مكتشفة�من�قبل�املراجع(��خماطر�عدم�االكتشاف�-�

�عمليات� �التعديل�يف�حساب�أو�جمموعة �النوع�األول�أن�احتمال�وجود �قد�أوضح�املعيار�خبصوص�خماطر ���و

�التقد �أمور �املادي�ففي�الشركات�اليت�تزيد�فيها �أو�تؤدي�إىل�اخلطأ �إيراداا �أو �أو�مصروفاا �لعناصر�أصوهلا ير

��التزاماا�تكون�أكثر�عرضة�ملثل�هذه�األخطاء�

���أما�خماطر�النوع�الثاين�فقد�أوضح�أن�عدم�كفاية�الرقابة�الداخلية�للكشف�عن�تعديل�أو�اخلطأ�املادي�يف�وقته�

�من�حيث�التصميم�و�التنفيذ�و�يف�غياب�لذلك�جيب�على�املراجع�أن��يقوم�بفحص�مهمة�سالمة�الرقابة�الداخلية

��مثل�هذا�الفحص�جيب�على�املراجع�أن�يفترض�أن�خماطر�املراجعة�كبرية�

�مادي�أو�جمموعة�حسابات�و�يف� �النوع�الثالث�أوضح�املعيار�أن�خماطر�عدم�اكتشاف�أي�خطأ ���و�عن�خماطر

 %�100العمليات�املعينةبعض�األحيان�تبقى�حىت�عند�قيام�املراجع�بفحص�احلسابات�باملعىن�أو

��:���مث�اختتم�املعيار�هذا�العنصر�بتوضيح�العالقة�فيما�بني�مكونات�خماطر�املراجعة�و�ميكن�تلخيص�ذلك�فيما�يلي�

                                                 
1
 
:
Jaques renard,l’audit interne, maxima , paris , 2003,p52--53 

2
 
:


ا�$�ا()�،
*+�
،ص–�/$�د
ا�.-,
ا��S�ذآ
9�"
�)��
،
�ر"�$�

و���%V

147إ&�ر
و




 30 ب���������������������������������������������������������������������عموميات�حول�التدقيق:�الفصل�األول�

<=[  

خماطر�النوع�األول�و�الثاين�موجودة�مبعزل�عن�عملية�املراجعة�للبيانات�املالية�و�ذلك�بغض�النظر�عن�قيام�بعملية�

���للمراجع�التحكم�ذين�النوعني�من�املخاطر�يف�الكشف�عن�األخطاء�مراجعة�و�من�مثة�ال�ميكن

��:�أما�فيما�خيص�العالقة�بني�عناصر�خماطر�املراجعة�فيما�يلي�

��
��

��

����و�يتضح�من�هذا�اجلدول�أن�العالقة�عكسية�بني�درجة�املخاطر�املرتبطة�باحلسابات�و�خماطرة�الرقابة�من�ناحية�

��:�خماطر�الكشف�عن�األخطاء�من�ناحية�أخرى�و�توضيحا�لذلك�و
��مبستوى�منخفض�)�الثالث(�املخاطر�املرتبطة�باحلسابات������������جيب�اإلبقاء�على�خماطر�الكشف�عن�األخطاء�

���هلا�عالية�و�خماطر�الرقابة�عالية������������للسيطرة�على�خماطر�املراجعة�ككل�و�احلفاظ�على�مستوى�منخفض�مقبول

��

��

��
���هذه�العالقة�تعترب�هامة�يف�حتديد�إجراءات�الفحص�و�توقيتها�و�مدى�التوسع�يف�تلك�اإلجراءات�للوصول�إىل�

��مستوى�مقبول�يف�خماطر�الكشف�عن�األخطاء�

��

��

��
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��منخفضا�����������منخفضا������������منخفضا�

�������عاليا���منخفضا�����������متوسطا������

�����عاليا���������عاليا���������متوسطا���������

��تقييم�المراجع�للمخاطر�

��

��المرتبطة�بالحسابات�

��

 النوع�األول�

�
�gNG� ��"��� �-��� 
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و�العكس�في�حالة�المخاطر�المرتبطة�

�مخاطر� �و �منخفضة بالحسابات

 الرقابة�مخفضة
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��

��:تطبيق�مبادئ�األمهية�النسبية�و�خماطر�عملية�املراجعة�:�الفرع�الرابع�

��:عيار�يف�هذا�العنصر�ما�يلي�أوضح�امل

�املستوى�املقبول�لألمهية�-�أوال �رفع �و�كلما �املراجعة �مستوى�خماطر �و �النسبية �بني�األمهية �عكسية �توجد�عالقة

�املخاطرة� �تزداد�درجة �النسبية �اخنفاض�مستوى�األمهية �و�العكس�صحيح�و�يف�حالة �املراجعة �تقل�خماطر النسبية

��:لتالية�عندئذ�ميكن�اختاذ�اإلجراءات�ا

���زيادة�مدى�إجراءات�املراجعة�-أ��

 �وضع�إجراءات�مراجعة�أكثر�فاعلية�-�ب

���القيام�بإجراءات�مراجعة�معينة�لتاريخ�يقترب�من�تاريخ�البيانات�املالية�-�ج

��عند�التخطيط�للراجعة�يتعني�على�املراجع�اخذ�األخطاء�املادية�و�األمور�اليت�تؤدي�إليها�يف�االعتبار�و�ذلك-�ثانيا

املخزون�أو�الذمم�و�تقييم�:�بعد�تكوين�قناعة�أولية�لألمهية�النسبية�حول�حسابات�معينة�أو�جمموعة�حسابات�مثل

��درجة�املخاطر�يف�الكشف�عن�األخطاء�املقبولة�له�و�استنادا�اىل�قناعته�جيدد�إجراءات�املراجعة�املناسبة�

��:�إلثبات��األمهية�النسبية�و�خماطر�املراجعة�يف�تقييم�أدلة�ا-�ثالثا

�����أوضح�املعيار�أمهية�املقابلة�بني�تقييم�األمهية�النسبية�عند�التخطيط�و�عند�التطبيق�يف�هذا�العنصر�و�يف�ذلك�

�عند�التخطيط�مع�تأكد�لديه�عند�التنفيذ�من�قناعة�عندئذ� -1 عند�اختالف�تقييم�املراجع�ملخاطر�املراجعة

�إىل�مستوى�خماطر�الكشف�عن�األخطاء�كما�مت�يف�يكون�عليه�القيام�بإجراءات�مراجعة�إضافية�للوصول

��مرحلة�التخطيط

�املراجع� -2 �املستوى�الذي�حدد �مع �املراجع �اليت�اكتشفها �غري�املصححة �تقارب�امجايل�األخطاء يف�حالة

�اليت�ال�تزال�غري� �اكتشفت�تلك�األخطاء �أضيف�لألخطاء �ما �انه �يقرر �أن �عليه �عندئذ �النسبية لألمهية

 جتاوز�يف�حدود�األمهية�النسبية�أم�ال�و�بالتايل�حتديد�إجراءات�الفحص�اإلضافية�مكتشفة�سيؤدي�إىل�

عند�قيام�اإلدارة�بتصحيح�ما�ظهر�للمراجع�من�أخطاء�أثناء�الفحص�فعلى�املراجع�عندئذ�و�عند�تكوين� -3

 رأيه�حول�داللة�البيانات�املالية�أن�يأخذ�يف�االعتبار�جمموعة�األخطاء�اليت�مل�يتم�تصحيحها�

الل�عملية�التخطيط�للمراجعة�جيب�على�املراجع�تقييم�املخاطر�اليت�ميكن�أن�ترتبط�بالبيانات�املالية�و�خ -4

 اثر�هذا�التقييم�على�احتمال�مواجهة�أمور�أساسية�يف�النقدية�أو�االستمرار�للمنشأة�حمل�املراجعة�

�احلسابا -5 �ألرصدة �املراجعة �عند �املراجعة �مبخاطر �االهتمام �عمليات�مع�جيب�على�املراجع �جمموعة ت�أو

��مراجعة�اثر�ذلك�على�داللة�البيانات�املالية�

��

��

��

��
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��

��معايري�التدقيق�:�املبحث�الثالث�

��

�يف�إطار�و� �من�اجل�أن�يعمل�املمارسون�هلا ���إن�وجوب�وجود�معايري�من�أهم�املقومات�األساسية�ألي�مهنة

تعارف�عليها�و�هي�تنقسم�إىل�ثالثة�أقسام�رئيسية�و�يسريون�على�جها�و�لتدقيق�احلسابات�جمموعة�من�املعايري�امل

��هي�املعايري�العامة�،�معايري�العمل�امليداين�و�معايري�إعداد�التقرير

��

��املعايري�العامة�:�املطلب�األول�

��

���تم�املعايري�العامة�للمراجعة�بشخص�مراجع�احلسابات�و�ذلك�حملورية�الدور�الذي�يلعبه�هذا�املراجع�يف�عملية�

��:��)1(راجعة�فهو�بال�شك�يعترب�أهم�مقومات�الكيان�املهين�للمراجعة�و�تتمثل�املعايري�العامة�للمراجعة�فيما�يلي�امل

��معيار�تأهيل�املراجع� -

 معيار�استقالل�املراجع� -

 معيار�العناية�املهنية�املالئمة�للمراجع -

��

��معيار�تأهيل�املراجع�:�الفرع�األول�

�للمراجعة�املتعلق�بتأهيل�املراجع�بأنه����و�يقضي�املعيار�األول�من�املع �ايري�العامة جيب�أن�يتم�الفحص�بواسطة�"

و�على�الرغم�من�أن�املعيار�قد�ركز�مضمونه�على�"�شخص�أو�أشخاص�لديهم�التدريب�الغين�و�اخلربة�كمراجع�

�تأهيله�العلمي�و�املهين�اجلانب�املتعلق�بالتأهيل�املهين�للمراجع�إال�انه�يفترض�أن�هناك�مطلبا�أساسيا�قبل�ذلك�و�هو

���التأهيل�العلمي�-�و�لذلك�فانه�ميكن�القول�أن�التأهيل�املتكامل�للمراجع�يعتمد�على�ثالثة�عناصر�أساسية�و�هي�

���التأهيل�املهين�-�

���التعليم�املستمر-�

��

ة�اليت�توفر��فمن�حيث�التأهيل�العلمي�جيب�أن�حيصل�املراجع�على�الدرجة�العلمية�املناسب:�التأهيل�العلمي�-أوال

له�قدرا�كبريا�من�املعرفة�يف�جمايل�احملاسبة�املالية�و�املراجعة�من�ناحية�و�يف�بعض�جماالت�املعرفة�األخرى�مثل�مبادئ�

�أداء� �ذلك�حىت�ميكنه �أخرى�و �ناحية �من �اإلحصاء �حبوث�العمليات�و �و �احلسابات�األولية �و �السلوكية العلوم

ه�بنفس�الكفاءة�اليت�يؤدي�ا�خدماته�التقليدية�و�بطبيعة�احلال�جيب�إال�يقتصر�اخلدمات�غري�التقليدية�اليت�تستند�إلي
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التأهيل�العلمي�للمراجع�على�جمرد�احلصول�على�درجة�بكالوريوس�احملاسبة�و�لكن�جيب�أن�ميتد�التأهيل�ليشمل�

��إعداد�بعض�الدراسات�العليا�

�املهين�-ثانيا �املهين�:�التأهيل �بالتأهيل �يتعلق �فيما �تدريب�احملاسب�قبل��أما �ينطوي�على�ضرورة �فانه للمراجع

ممارسته�للمهنة�ممارسة�مستقلة�تدريبا�مهنيا�فنيا�كافيا�حىت�ميكنه�اإلملام�بأكرب�قدر�ممكن�من�مشاكل�و�متطلبات�

ملراجعة�املمارسة�املهنية�و�على�الرغم�من�أن�التأهيل�املهين�الفين�للمراجع�يهتم�يف�املقام�األول�جبوانب�احملاسبة�و�ا

�للتدريب�يف� �حاجته �يتجاهلوا �ال �جيب�أن �احملاسبة �و �يف�مكاتب�املراجعة �املراجع �هذا �تأهيل �القائمني�على فان

�احد� �ميثل �أصبح �املثال �سبيل �للبيانات�على �االلكتروين �فالتشغيل �جدية �بصورة �تأهيله �يتم جماالت�أخرى�حىت

��.جيدا�و�بصفة�خاصة�من�الناحية�التطبيقية�ااالت�اليت�جيب�أن�يلم�ا�مراجع�احلسابات�املاما�

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

ببعض�برامج�التعليم�املستمر�و�ذلك�حىت�ميكنه�حتديث�معرفته�املهنية�و�العلمية�من�خالل�تتبع�كل�ما�يستجد�من�

�مه �و�قضايا �و�احمللية �الدولية �يتيح�للمراجع�التعرف�على�احدث�اإلصدارات�املهنية �فالتعليم�املستمر �و�فكرية نية

التعرف�على�التطور�الذي�حدث�يف�جمال�القياس�و�اإلفصاح�احملاسيب�و�التعرف�على�احدث�التشريعات�املؤثرة�

�املراجعة�و�مدى�احلاجة�لتطوير�املهنة�على�تنظيم�و�ممارسة�املهنة�و�التعرف�على�الطلب�املستحدث�على�خدمات

��حىت�تواكب�هذا�الطلب�املستحدث

��

��معيار�االستقالل�:�الفرع�الثاين�

يف�مجيع�األمور�املرتبطة�بالواجبات�املهنية�جيب�أن�حيافظ�"����يقتضي�املعيار�الثاين�من�املعايري�العامة�للمراجعة�بأنه�

و�يرتبط�االستقالل�بقدرة�الشخص�على�العمل�برتاهة�و�"�و�الواقعاملراجع�أو�املراجعون�على�استقالل�يف�الظاهر�

موضوعية�و�نزاهة�املراجع�تتطلب�ترفعه�على�قبول�أو�السعي�إىل�أي�منفعة�ميكن�أن�تكون�قيدا�على�سلوكه�و�حتد�

�الشخصية �بني�مصاحله �الفصل �فتتطلب�منه �املراجع �موضوعية �أما �بأمانة �املهنية �واجباته �أداء �على �قدرته �و�من

��متطلبات�عمله�املهين�حىت�يكون�حمايدا�خالل�اجنازه�لعملية�املراجعة�جبميع�مراحلها�

�املعيار�من�مدى�الثقة�و�درجة�االعتماد�على�رأي�املراجع�اخلارجي�يتحدد�مبدى�استقالل�و� ���و�تتبع�أمهية�هذا

ية�غالبا�ما�تكون�مصاحلهم�متعارضة�حياد�املراجع�يف�إبداء�الرأي�فاألطراف�ذات�املصاحل�و�مستخدمي�القوائم�املال

إىل�حد�كبري�و�من�مث�فهي�حتتاج�إىل�رأي�فين�حمايد�عن�أحوال�املالية�للمشروع�و�من�مث�يلجأ�املراجع�اخلارجي�

باستمرار�إىل�تدعيم�ذلك�االستقالل�حىت�ال�يفقده�مركزه�أمام�تلك�األطراف�ذات�املصلحة�و�لذلك�يتعني�املراجع�

واقف�اليت�تشري�الشكوك�يف�درجة�احلياد�أو�االستقالل�الواجب�توافرها�و�من�مث�التأثري�على�أن�يبتعد�عن�تلك�امل

���)1(درجة�الثقة�و�مدى�االعتماد�على�الرأي�الذي�يصدره�

�قد�حددت�تلك�الكتابات�مفهوم� �و �املراجع �باستعمال �املقصود �تعددت�الكتابات�اليت�تناولت�حتديد �قد ����و

��:االستقالل�يف�جمالني
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�مبراجعة�:ستقالل�املادي�اال �اليت�يقوم �يف�املنشأة �أسرته �أفراد �احد �أو �للمراجع �مصاحل�مادية �وجود �مبعىن�عدم

عملياا�و�ذلك�خالل�الفترة�اليت�ختضع�للفحص�و�اليت�سيديل�برأيه�عن�مدى�سالمة�العمليات�املالية�خالهلا�و�هذا�

ن�املراجع�اخلارجي�لن�يكون�ما�املسامهني�أو�الشركاء�يف�بطبيعة�احلال�خبالف�أتعابه�املتفق�عليها�و�معىن�ذلك�أ

��الشركة�اليت�تراجع�حساباا�أو�أن�يكون�من�بني�العملني�فيها�

�مبعىن�استقالل�املراجع�مهنيا�من�خالل�عدم�وجود�أي�ضغوط�أو�تدخل�العميل�أو�:االستقالل�الذايت�أو�الذهين�

�بشأن �املراجع �به �يقوم �الذي �الدور �يف �عليا �لنتائج�سلطة �املالية �القوائم �متثيل �دقة �و �الدفاتر �سالمة �من �التحقق

األعمال�و�املركز�املايل�للمشروع�و�ميكن�حتقيق�ذلك�من�خالل�عدد�من�مظاهر�عدم�الضغط�و�من�بينها�إجراءات�

تعيني�و�عزل�املراجع�اخلارجي�و�كيفية�حتديد�أتعابه�و�كل�ذلك�يهدف�عدم�استخدام�تلك�اجلوانب�كأدوات�

��مبا�يضعف�من�معيار�االستقالل�املطلوب�)�مراقب�احلسابات(�على�املراجع�ضغط

�داخل�اتمع�جيب�أن�حتقق�االستقالل� �على�دورها �املراجعة �و �احملاسبة �لكي�حتافظ�مهنة �من�املالحظ�انه ���و

ضعف�أو�قد�الكامل�للمراجع�اخلارجي�مبجاليه�األول�و�الثاين�دون�الفصل�بينهما�الن�فقدان�احدمها�و�ال�شك�ي

��يلغي�اال�الثاين�و�من�مث�االستقالل�ككل

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

�و�يعين�ذلك�احلرية�اليت�يتمتع�ا�املراجع�عند�إعداد�برنامج�املراجعة�:�االستقالل�يف�إعداد�برنامج�املراجعة�-أوال

و�حجم�العمل�املطلوب�أداءه�و�ذلك�يف�حدود�اإلطار�العام�للمهام�املطلوبة�و�ال�من�ناحية�حتديد�خطوات�العمل�

�املراجع�أو�التأثري�على�املراجع� �البعد�يتضمن�عدم�تدخل�اإلدارة�يف�تعديل�اإلجراءات�اليت�حددها شك�أن�هذا

��لفحص�جماالت�مل�ترد�بالربنامج�املوضوع

عد�املراجع�عن�ضغوط�أو�تدخل�يف�عملية�اختيار�ااالت�و��و�يعين�ذلك�ب:�االستقالل�يف�جمال�الفحص�-ثانيا

��:األنشطة�و�السياسات�و�املفردات�اليت�سوف�ختضع�لعملية�الفحص�و�يتضمن�ذلك�عدة�جوانب�أمهها�

حق�املراجع�الكامل�يف�االطالع�و�الفحص�جلميع�السجالت�و�دفاتر�املكاتب�و�فروع�الشركة�و�كذلك� -1

��ة�مصادر�احلق�يف�مجع�املعلومات�من�أي

 التعاون�املثمر�و�الفعال�بني�املراجع�و�بني�العاملني�بالشركة�خالل�عمليات�والفحص�و�أداء�االختبارات� -2

عدم�تدخل�اإلدارة�يف�حماولة�حتديد�ااالت�و�املفردات�و�املستندات�اليت�ختضع�للفحص��أو�حماولة�قبول� -3

 املراجع�لبعض�املفردات�و�املستندات�دون�مراجعة�أو�فحص�

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

�و�يعين�ذلك�عدم�وجود�تدخل�أو�ضغوط�للتأثري�على�إظهار�احلقائق�:�االستقالل�يف�جمال�إعداد�التقرير�-رابعا

ق�اليت�مت�اكتشافها�خالل�عمليات�الفحص�أو�اليت�مت�اكتشافها�خالل�عمليات�الفحص�أو�التأثري�على�إظهار�احلقائ

التأثري�على�طبيعة�الرأي�النهائي�عن�القوائم�املالية�اخلتامية�حمل�الدراسة�و�من��مثة�ميكن�أن�تتضمن�عدة�جوانب�

��:�أمهها�

��عدم�وجود�أي�تدخل�و�وصاية�من�الغري�لتعديل�أية�حقائق�يف�التقرير� -1
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ن�التقرير�الرمسي�للمراجع�و�املرفق�مع�القوائم�املايل�على�الرقم�جتنب�استبعاد�بعض�العناصر�ذات�األمهية�م -2

 من�وجودها�يف�تقارير�أخرى�قد�تكون�غري�رمسية�

جتنب�استخدام�العبارات�و�األلفاظ�الغامضة�أو�اليت�حتمل�أكثر�من�معىن�سواء�بقصد�أو�بدون�قصد�و� -3

 اجعة�ذلك�عند�إبداء�الرأي�أو�ذكر�التحفظات�و�التوصيات�يف�تقرير�املر

عدم�وجود�تدخل�من�أي�طرف�لكي�حيدد�املراجع�حمتويات�التقرير�سواء�بصدد�عرض�احلقائق�أو�عند� -4

��إبداء�الرأي�الفين�عن�القوائم�املالية�حمل�الدراسة�

بأنه�إذا�أخربتنا�"����و�لقد�أمكن�للبعض�تصوير�العالقة�بني�جمال�الفحص�و�كيفية�إعداد�التقرير�و�من�خالل�القول�

�تريد�أن�نقوله�يف�مبا�جيب� �أخربتنا�مباذا أن�تقوم�به�من�فحص�فسوف�ختربك�مبا�ميكن�أن�تكتبه�يف�تقريرنا�و�إذا

��"تقريرنا�فسوف�خنربك�مبا�يتعني�علينا�القيام�به�من�فحص�و�اختبارات�

هي����هذه�التفسريات�و�القواعد�يف�جوهرها�عبارة�عن�جمموعة�من�احملظورات�اليت�جيب�أن�يتجنبها�املراجع�و�

��:�)1(تنطوي�على�

��عالقات�مالية�معينة� •

العالقات�اليت�ينظر�فيها�العامة�للقائم�باملراجعة�على�انه�جزء�من�إدارة�العميل�أو�احد�موظفيه�و� •

املعامالت�املالية�اليت�حيظر�على�املراجع�القيام�ا�مع�عميله�ميكن�متييزها�إىل�عالقات�مالية�مباشرة�

 و�عالقات�مالية�غري�مباشرة�

��:��تنطوي�العالقات�املالية�اليت�جيب�أن�يتجنبها�مراجع�احلسابات�يف�عالقته�مع�عميله�على�ما�يلي�و

ملكية�مراجع�احلسابات�ألي�استثمارات�كبرية�أو�صغرية�القيمة�يف�أسهم�عمالءه�أثناء�فترة�االرتباط�املهين�أو�*�

��فترة�إصدار�الرأي�يف�القوائم�املالية�

�اليت�يقوم�مبراجعة�حساباا�و�يستثىن�من�ذلك�القروض�اليت�حصول�مراجع�احلسابات�ع*� لى�قرض�من�املنشأة

إجراءات�االقتراض�العادية�"�حيصل�عليها�مراجع�احلسابات�من�عمالءه�من�املؤسسات�املالية�إذا�كانت�تتم�يف�إطار�

� �ي" �السماح�و �فترة �القسط�و �قيمة �اإلقراض�أو �مدة �أو �الفائدة �يف�معدل �له �متييز �دون ستثىن�من�ذلك�أيضا�و

��القروض�قليلة�القيمة�و�املضمونة�بالكامل�

�مراجع�احلسابات�يف�عالقته�بعمالئه�فيمكن�أن�تنطوي� �العالقات�املالية�غري�املباشرة�اليت�جيب�أن�يتجنبها ���أما

��:على�ما�يلي�

�وجود�مصاحل�مالية�كبرية�ملراجع�احلسابات�يف�إحدى�الوحدات�اليت�يدورها�يكون�هلم�مصاحل •

مالية�كبرية�يف�املنشأة�اليت�يراجع�حساباا�و�من�أمثلة�على�ذلك�امتالك�املراجع�لقدر�مهم�من�

�الصناديق� �احد �أسهم �من �مهم �قدر �أيضا �امتالكه �و �العميل �البنك�الذي�يقرض�منشأة أسهم

�ذا� �اخلاصة �املالية �االستثمارات �حمفظة �من �جزءا �العميل �منشأة �أسهم �تشكل �اليت التعاونية

��ندوق�الص
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وجود�دعاوى�قضائية�مرفوعة�فعال�أو�وجود�ديد�برفعها�فيما�بني�العميل�و�املراجع�و�يستثىن� •

 من�ذلك�احلاالت�اليت�تكون�فيها�القيمة�املالية�حمل�الرتاع�ضئيلة�بالنسبة�لكل�من�املراجع�و�عميله

دارة�العميل�أو�احد�موظفيه�و�اليت����أما�فيما�يتعلق�بالعالقات�اليت�يبدو�فيها�مراجع�احلسابات�كأنه�جزء�من�إ

��:جيب�أن�يتجنبها�املراجع�فإا�ميكن�أن�تنطوي�على�ما�يلي�

��قبول�املراجع�كموظف��لدى�املنشأة�بصفة�مباشرة�أو�غري�مباشرة�أي�عمل�من�أعمال�اإلدارة� •

�ذلك • �العميل�و �ملنشأة �غريها �أو �إدارية �أو �أو�ضريبية �االرتباط�بأي�خدمات�حسابية �أو �القيام

خالل�فترة�التكليف�بأعمال�املراجعة�املهنية�أو�وقت�إصدار�الرأي�يف�القوائم�املالية�اخلاصة�ذه�

��املنشأة�

��

��:�)1(بذل�العناية�املهنية�املناسبة�و�االلتزام�بقواعد�السلوك�املهين�:�الفرع�الثالث�

مبستوى�أداء�معني�عند�ممارسته�املهنة�و�التزام�املراجع�)�الشخصية(����و�يقصد�باملعيار�الثالث�من�املعايري�العامة�

حيدد�هذا�املستوى�العديد�من�العوامل�منها�ما�تنص�عليه�التشريعات�املختلفة�اليت�حتدد�املسؤولية�القانونية�و�اليت�

ها�متثل�احلد�األدىن�للعناية�املهنية�املطلوبة�من�املراجع�هذا�باإلضافة�إىل�ما�تنص�عليه�القواعد�و�املعايري�اليت�تصدر

اهليئات�املهنية�لغرض�احملافظة�على�مستوى�أداء�مميز�ملزاويل�املهنة�سواء�عند�أداء�االختبارات�املطلوبة�أو�بالنسبة�

��إلعداد�التقرير�و�إبداء�الرأي�النهائي�يف�القوائم�املالية�حمل�الفحص�

�ملستوى�العناية�املهنية�املطلوب����و�من�املالحظ�انه�لتحقيق�الفائدة�من�هذا�املعيار�يتطلب�األمر�التحديد�الواضح

إبراز�املقصود�من�هذا�املستوى�سواء�من�حيث�حتديد�مسؤولية�املراجع�جتاه�القوائم�املالية�و�األخطاء�اليت�يكتشفها�

و�اليت�مل�يكتشفها�أو�من�حيث�مدى�و�درجة�املهارة�و�اخلربة�يف�املراجع�و�اليت�تتخذ�كأساس�لتفسري�هذا�املعيار�

�ا �من�اجلهود �من�خالل�زاويتني�األوىل�حتديد�مضمون�و �املهنية �العناية �مفهوم �،حتديد �الصدد ليت�بذلت�يف�هذا

احلكيم�أو�احلذر�و�الثانية�اإلفصاح�عن�العناية�اليت�عن�طريقها�سوف�تؤدي�املهام�املطلوب�)�مزاول�املهنة(املراجع�

��من�املراجع�يف�ظل�الظروف�البيئية�املتعددة�

األوىل�فلقد�حددت�الدراسات�الشروط�العامة�اليت�يتعني�توافرها�يف�املراجع�احلكيم�أو�احلذر����و�بالنسبة�للزاوية�

��:و�اليت�من�بينها�

�على�أي�نوع�من�أنواع�املعرفة�املتاحة�و�اليت�متكنه�من�التنبؤ�باألخطار�غري�لأن�حياول�باستمرار�احلصو�:�أوال

��ة�ذلك�التقييم�املوضوعي�ألنه�الرقابة�الداخلية�للعميل�املنظورة�و�اليت�قد�تلحق�الضرر�باآلخرين�و�من�أمثل

أن�يأخذ�يف�االعتبار�أية�ظروف�غري�عادية�أو�عالقات�غري�طبيعية�قد�حتدث�و�ذلك�سواء�عند�ختطيط�عملية��:�ثانيا

�املرغوب�أن� �فمن �الغري�عادية �بعض�العناصر �إن�واجهته �حدث�و �عمليات�الفحص�فإذا �تنفيذ �أثناء �أو املراجعة

��رض�ضرورة�أن�يعطي�درجة�عالية�من�احلذر�عند�فحص�العناصر�يفت
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أن�يعطي�أمهية�متزايدة�للخطر�الذي�تظهر�خربته�املهنية�أو�التعامل�السابق�مع�العميل�و�الذي�قد�يوضع��:�ثالثا

ل�خطورة�التعامل�مع�بعض�العاملني�أو�األقسام�أو�يف�جمال�بعض�أنواع�العمليات�أو�بالنسبة�لبعض�مفردات�األصو

داخل�املنشأة�و�ينبع�ذلك�من�رأي�السائد�يف�هذا�اال�و�الذي�يقول�بأنه�يفترض�على�الرجل�احلكيم�أن�يقدم�

احلماية�اخلاصة�بالنسبة�لألنشطة�أو�األفراد�الذين�ترتفع�لديهم�نسبة�اخلطر�من�خالل�ارتفاع�حدوث�التالعب�أو�

��األخطاء�

��ت�لديه�تتعلق�باملفردات�ذات�األمهية�يف�أداء�الرأي�العمل�على�إزالة�أية�شكوك�أو�استفسارا:�رابعا

يعمل�باستمرار�على�تطوير�جمال�خربته�املهنية�جبانب�العمل�على�تطوير�املعرفة�اليت�لديه�و�خاصة�يف�جمال�:خامسا

�اكتشاف�األخطاء�و�التالعب�و�لذلك�ميكن�القول�بان�املراجع�احلكيم�لن�يستطيع�احملافظة�على�خربته�و�كفاءته�يف

مهنة�تتصف�بالديناميكية�و�النمو�املستمر�إال�من�خالل�اجلهود�املستمرة�و�الدراسة�اجلادة�يف�جمال�املراجعة�و�أنواع�

��املعرفة�األخرى�ذات�االتصال�

�سادسا �املراجع��: �اقتناع�من �ذلك�من�خالل �يتم �أن �على �املساعدين �عمل �مراجعة �ضرورة �و االعتراف�بأمهية

��بأمهيته�

لدراسات�اليت�تناولت�هذا�املوضوع�بان�املراجع�احلكيم�أو�احلذر�هو�ذلك�الراجع�املتوسط�و�من����و�لقد�ذكرت�ا

��األفضل�الرجوع�إىل�املفهوم�القانوين�للرجل�العادي�و�تطبيقه�يف�جمال�املراجعة�لتحديد�مسؤولية�املراجع�املهنية�

��

��:معيار�العمل�امليداين�:�املطلب�الثاين�

��

مليداين�بوضع�إرشادات�عامة�للكيفية�اليت�ميكن�أن�يتم�ا�تنفيذ�عملية�املراجعة�و�معايري����تم�معايري�الفحص�ا

الفحص�امليداين�مقارنة�باملعايري�العامة�للمراجعة�تعترب�اكثر�حتديدا�أو�تشتمل�معايري�العمل�امليداين�على�ثالثة�معايري�

��:���)1(و�هي�

��ابة�الداخلية�التخطيط�السليم�للعمل�و�اإلشراف�على�نظام�الرق -

 تقييم�مدى�إمكانية�االعتماد�على�نظام�الرقابة�الداخلية� -

��حصول�املراجع�على�األدلة�الكافية�و�املالئمة�� -

�هنا� �سنتعرض�هلا �املطلب�فإننا �ن�هذا �بالتفصيل�يف�مواقع�الحقة �املعايري�الثالثة �سوف�نتناول�هذه �ألننا �نظرا و

���باختصار�دف�التعريف�باخلطوط�العريضة�هلا

��

���معيار�التخطيط�السليم�للعمل�و�اإلشراف�املالئم�على�املساعدين:�الفرع�األول�

���تنطوي�عملية�املراجعة�بوصفها�عملية�منظمة�على�اجناز�مهام�معينة�يف�توقيتات�معينة�و�بواسطة�أشخاص�معينني�

جيب�ختطيط�العمل�"�ضي�بأنه�و�هو�ما�يتطلب�التخطيط�هلا�ختطيطا�سليما�و�لذلك�العيار�األول�الفحص�امليداين�يق
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و�يتطلب�حتقيق�هذا�املعيار�اجناز�"�بدرجة�كافية�و�جيب�مباشرة�اإلشراف�املالئم�على�املساعدين�يف�حالة�وجودهم�

��:األنشطة�الثالثة�التالية�

��اكتشاف�بيئة�املراجعة�و�وضع�خطة�العمل��:�أوال

��ختصيص�املساعدين�على�مهام�الفحص��:�ثانيا

���املالئم�على�املساعدين�و�تقييم�أدائهم�اإلشراف�:�ثالثا

�تتمثل�بيئة�املراجعة�يف�العوامل�احمليطة�مبنشأة�املراجعة�خارجيا�:�اكتشاف�بيئة�املراجعة�و�وضع�خطة�العمل�-أوال

� �تؤثر �و �داخليا �أخرى�–و �يف�ظروف�و�–بصورة �الداخلية �البيئة �تتمثل �و �املراجعة �عملية �تنفيذ على�ختطيط�و

�ا �لعملية�خصائص�منشـاة �تنفيذه �و �ختطيطه �عند �املراجع �على �تفرض�بعض�القيود �أن �ميكن �كالمها �و ملراجعة

��املراجعة

����و�مراجع�احلسابات�قبل�قيامة�بالتخطيط�لعملية�املراجعة�عليه�أن�يتفهم�بداية�املتغريات�البيئية�اليت�تنطوي�عليها�

يد�تأثرياا�املتوقعة�على�خطة�الفحص�و�إجراءاته�و�من�كل�من�بيئة�العميل�و�بيئة�املنشأة�املراجعة�و�أن�حياول�حتد

�نظام� �مستوى�كفاءة �احملاسيب�املطبق�، �نوع�النظام �العميل�جند�اهليكل�التنظيمي�، �املتغريات�يف�منشأة �هذه أمثلة

�نو �النشاط�و �طبيعة ،� �الكفاءة �و �مؤشرات�الرحبية ،� �للعميل �الراهن �الضرييب �املايل�و �الوضع �الداخلية ع�الرقابة

�العميل�،�حالة�العالقات�السائدة�بني�األفراد�و�من�أمثلة� �العميل�الشكل�القانوين�ملنشأة الصناعة�اليت�ينتمي�إليها

املتغريات�البيئية�اخلاصة�مبنشأة�املراجعة�نذكر�طاقة�العمل�املتاحة�و�نوعيتها�،�أهداف�مكتب�املراجعة�،�قيود�الوقت�

��على�جودة�عمل�مكتب�املراجعة�و�التكلفة�و�العائد�،�معايري�الرقابة�

���و�يساعد�ختطيط�عملية�املراجعة�على�التوفيق�بني�الظروف�البيئية�لكل�من�منشأة�العميل�و�منشأة�املراجعة�،�و�

هو�ما�ينعكس�يف�النهاية�على�التخصيص�السليم�لقوة�العمل�املتاحة�ملنشأة�املراجعة�على�املهام�املختلفة�و�اجنازها�يف�

��ب�و�ينعكس�أيضا�على�حتقيق�اإلشراف�السليم�على�املساعدين�و�متابعة�أدائهم�للمهام�املوكلة�هلم�التوقيت�املناس

�و�حتتاج�كل�جوانب�عملية�املراجعة�إىل�ختطيط�دقيق�و�متابعة�فينبغي�ختطيط�و�متابعة�عملية�تقييم�نظام�الرقابة�

ل�و�اخلصوم�و�نتيجة�عمليات�املشروع�و�الداخلية�و�الفحص�و�املراجعة�املستندية�و�عمليات�التحقق�من�األصو

��يعرب�عن�خطة�املراجعة�بالنسبة�لتلك�اجلوانب�يف�برنامج�و�يتم�متابعة�تنفيذ�ذلك�الربنامج�يف�أوراق�العمل�املختلفة��

���

��:�ختصيص�املساعدين�على�مهام�الفحص�–ثانيا�

�م �بإعالم �احلسابات �مراجع �يقوم �أن �للعمل �السليم �التخطيط �معيار �الفحص�اليت����يتطلب �مهام �على ساعديه

اشتملت�عليه�خطة�الراجعة�و�يتطلب�التخصيص�السليم�للمساعدين�على�مهام�الفحص�املختلفة�أن�حيدد�املراجع�

احتياجات�العمل�من�العنصر�البشري�مث�يقوم�بعمل�توصيف�و�حصر�كمي�و�فين�دقيق�للمساعدين�املوجودين�

�يف�املساعدين�و�مقداره�و�نوعية�الكفاءات�املهنية�املطلوب�تدبريها�فعال�باملكتب�مث�حيدد�ما�إذا�كان�هناك�عجز

��للوفاء�مبتطلبات�خطة�و�برنامج�املراجعة�
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���و�بعد�ذلك�يقوم�املراجع�بتخصيص�أو�توزيع�املساعدين�على�مهام�الفحص�و�حيكمه�هنا�تعظيم�أهداف�املكتب�

أو�(�راجعة�يف�توقيتها�املخطط�سلفا�حناسي�العجز�و�اليت�تشمل�حتقيق�مستوى�ربح�معني�اجناز�مهام�الفحص�و�امل

غري�ضرورية�يف�مراجعي�املكتب�تدنية�حاالت�عدم�االستقالل�طاقة�بعض�املساعدين�العمل�على�تنمية�)�الزيادة�

��املساعدين�مهنيا�و�حماولة�تدنية�التكلفة�الفعلية�لعملية�املراجعة�و�مبا�ال�خيل�جبودا�املهنية�

� �املراجع �حيكم �الفحص�و����و �مهام �على �مساعديه �توزيع �من �األهداف�السابقة �حتقيق �األهداف�يف �حتقيق يف

الوقت�املتاح�الكلي�لعملية�املراجعة�مسؤولية�كل�مساعد�عن�أداء�مهمة�معينة�:�املراجعة�جمموعة�من�القيود�أمهها�

اء�من�كل�مهمة�على�حدود�و�القيود�أو�أكثر�أولوية�اجناز�مهام�معينة�قبل�غريها�،�احلد�األقصى�للزمن�املقدر�لالنته

�أكثر�من�قسم� �أو�احملتملة�املفروضة�على�تدبري�املوارد�البشرية�باملكتب�و�املكاتب�األخرى�اليت�يوجد�ا الفعلية

للخدمات�املهنية�مثل�املراجعة�و�الضرائب�و�اخلدمات�اإلدارية�ميكنها�ترشيد�قرارات�ختصيص�املساعدين�على�مهام�

��ام�بعض�النماذج�اخلطية�و�برجمة�األهداف�و�مناذج�التحليل�الشبكي�املراجعة�باستخد

��:�اإلشراف�املالئم�على�املساعدين�و�تقييم�أدائهم�-ثالثا

���ال�تنتهي�مهمة�ختطيط�عملية�املراجعة�مبجرد�ختصيص�املساعدين�على�مهام�الفحص�و�لكن�يتطلب�األمر�متابعة�

�يتط �لكن �الفحص�و �مهام �على �املساعدين �بصورة�هؤالء �اإلشراف�عليهم �و �املساعدين �هؤالء �متابعة لب�األمر

��مالئمة�للتأكد�من�تنفيذهم�للمهام�املوكلة�إليهم�

���و�لذلك�فانه�جيب�على�املسئولني�عن�عملية�التخطيط�مبنشآت�املراجعة�وضع�نظام�مالئم�لقياس�و�تقييم�أداء�

ترن�بوضع�نظام�لتقييم�أداء�املساعدين�،�وجود�نظام�مساعديهم�ملتابعة�مدى�تقدمهم�يف�تنفيذ�املهام�و�جيب�أن�يق

للحوافز�بأشكاهلا�املادية�و�املعنوية�و�يكون�مرتبطا�بكفاءة�أداء�املساعدين�و�سلوكهم�العام�داخل�منشأة�املراجعة�و�

��مع�إدارة�موظفي�منشأة�العميل�

اعديه�و�يف�هذا�اال�جيب�أن����و�جيب�على�مراجع�احلسابات�مراعاة�اجلوانب�السلوكية�عند�اإلشراف�على�مس

يأخذ�يف�حسبانه�جمموعة�من�االعتبارات�أمهها�إشراك�املساعدين�أثناء�أداء�مهامهم�مناقشة�املساعدين�يف�املشاكل�

اجلوهرية�الناجتة�من�الفحص�و�تبادل�الرأي�بشأن�أهم�احللول�العملية�هلا�بناء�و�تشغيل�قنوات�اتصال�راسي�و�أفقي�

و�املراجعني�و�بني�املراجعني�و�بعضهم�البعض�توفري�فرص�الترقي�أمام�املرؤوسني�و�مشولية�معايري�بني�إدارة�املكاتب�

��تقييم�أداء�املساعدين�لكافة�جوانب�األداء�

�لديهم� �سوف�يزيد �أدائهم �تقييم �و �املساعدين �اإلشراف�على �عند �االعتبارات�السابقة �مراعاة �ال�شك�أن ���و

مل�و�هو�ما�يؤدي�إىل�ختفيض�معدل�دوران�العمل�لدى�منشأة�املراجعة�معا�و�مستوى�الدافعية�و�الرضا�عن�الع

�عملية� �على�ارتفاع�مستوى�جودة �و�بطبيعة�احلال�سوف�ينعكس�ذلك�كله �أيضا زيادة�مستوى�كفاءم�املهنية

��املراجعة�

��

��

��
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��معيار�تقييم�مدى�إمكانية�االعتماد�على�نظام�الرقابة�الداخلية�:�الفرع�الثاين�

����يقض �بأنه �الفحص�امليداين �معايري �من �الثاين �املعيار �ي �املطبقة�" �الداخلية �أساليب�الرقابة �تقييم �و جيب�دراسة

�املراجعة� �إطار �و�اليت�سوف�حتدد �و�لتحديد�مدى�االختبارات�املطلوبة و�على�ضوء�"�كأساس�لالعتماد�عليها

�الداخلي �الرقابة �لنظام �احلسابات �مراجع �جيريه �الذي �التقييم �مدى�نتيجة �و �جيريه �الفحص�الذي �نطاق �يتحدد ة

��اإلجراءات�اليت�جيب�إتباعها�و�طبيعة�و�مدى�عمق�أدلة�املراجعة�الواجب�مجعها�

���و�من�املعروف�عمل�مراجع�احلسابات�فيما�يتعلق�بتقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�سيعتمد�إىل�حد�كبري�على�احلكم�

�الشخصي�ملراجع�احلسابات�و�حىت�ميكن �التقدير �اال�ميكن�مراعاة�و �ترشيد�حكم�مراجع�احلسابات�يف�هذا

��:االعتبارات�التالية�

االنطالق�من�برنامج�مبدئي�للمراجعة�يعكس�أعمال�املراجعة�اليت�جيب�القيام�ا�بافتراض�وجود�نظام�امثل��:�أوال

�حم �املنشاة �يف �الربنامج �هذا �عناصر �تطبيق �إمكانية �دراسة �خالل �من �و �الداخلية �حتديد�للرقابة �ميكن �املراجعة ل

��مقومات�الرقابة�الداخلية�غري�املتوافرة�و�اليت�على�ضوءها�يتم�تعديل�برنامج�املراجعة�املبدئي

بفضل�اجناز�عملية�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�من�خالل�فريق�من�عمل�من�املراجعني�و�بصفة�خاصة�إذا��:�ثانيا

ن�حكم�اموعة�أفضل�من�حكم�الفرد�و�جيب�يف�هذا�احلالة�كان�حجم�عمليات�منشأة�العميل�و�ذلك�انطالقا�م

��توحيد�األساليب�و�املعايري�املستخدمة�يف�احلكم�على�مدى�جودة�نظام�الرقابة�الداخلية�

بفضل�قيام�املراجعون�الذين�يكونون�فريق�العمل�بفحص�أحكام�بعضهم�البعض�و�ذلك�حىت�ميكن�حتقيق��:�ثالثا

��ني�أحكامهم�اكرب�قدر�ممكن�من�التقارب�ب

�املعيار�جدال�حول�مدى�مسؤولية�مراجع�احلسابات�عن�إعداد�التقرير�نتائج�تقييم�نظام� ���و�قد�أثار�تطبيق�هذا

�و�20الرقابة�الداخلية�لدى�منشأة�العميل�و�يف�هذا�اال�اصدر�جممع�احملاسبني�القانونيني�األمريكي�املعيار�رقم�

أمهية�إعداد�تقرير�يقدم�إىل�جلنة�املراجعة�مبنشأة�العميل�أو�جملس�اإلدارة�الذي�وجه�فيه�نظر�مراجع�احلسابات�إىل�

أو�بعض�املنظمات�احلكومية�حينما�يتطلب�األمر�هذا�و�جيري�العمل�يف�الواليات�املتحدة�األمريكية�على�أن�يشري�

ناحية�أخرى�تتطلب�جلنة�مراجع�احلسابات�يف�تقريره�بالنسبة�إىل�البنوك�إىل�مدى�قوة�نظام�الرقابة�الداخلية�و�من�

البورصة�و�املبادالت�األمريكية�إبالغها�بأي�قصور�يف�نظام�الرقابة�الداخلية�بالنسبة�للشركات�املسجلة�يف�البورصة�

��كما�تتطلب�بعض�اجلهات�احلكومية�األمريكية�ذلك�أبضا

��

��معيار�حصول�املراجع�على�األدلة�الكافية�و�املالئمة������:�الفرع�الثالث�

����يقضي �بأنه �الفحص�امليداين �معايري �الثالث�من ��املعيار �من�خالل�" �مالئمة �و �كافية �أدلة �على جيب�احلصول

الفحص�و�املالحظة�و�االستعالم�و�املصادقات�لتكوين�أساس�معقول�إلبداء�الرأي�يف�القوائم�املالية�موضع�الفحص�

ص�و�املالحظة�و�االستعالم�و�املصادقات�و�دليل�املراجعة�عبارة�عن�معلومات�يتم�احلصول�عليها�عن�طريق�الفح"

� �على�سالمة �قرينة �سالمة(لتوفري �عدم �أو �أساس�) �ذلك�دف�تكوين �و �العميل �اإلجراءات�بنشأة التصرفات�و
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�إىل� �النظر �ما �إىل�حد �ميكن �الفحص�و �حمل �املالية �القوائم �سالمة �الرأي�املهين�يف�مدى�صدق�و معقول�إلبداء

��مة�و�متكاملة�لتجميع�األدلة�املراجعة�على�أا�عملية�منظ

����و�يعترب�من�قبيل�جتميع�أدلة�املراجعة�ذلك�الفحص�و�التقييم�الذي�جيريه�مراجع�احلسابات�لنظام�الرقابة�الداخلية�

�احلسابا �مراجع �لكن �و �عليه �االعتماد �إمكانية �من �للتأكد �العميل �نتيجة�تمبنشأة �على �فقط �االعتماد �ميكنه �ال

�يف� �غري�منفذ�الفحص�الذي�جيريه �لكنه �التصميم�و �من�ناحية �قد�يكون�مثاليا �الداخلية �الرقابة �فنظام �احلالة هذه

�قرينة� �الداخلية �الرقابة �عملية�فحص�و�تقييم�نظام �جيعل�النتائج�اليت�تظهرها �و�هو�ما �كاملة�يف�الواقع�، بصورة

تم�احلصول�عليها�من�بعض�إجراءات�لإلثبات�العكسي�و�لذلك�فانه�جيب�تدعيم�هذه�النتائج�مبزيد�من�األدلة�اليت�ي

��املراجعة�األخرى�

���و�تتمثل�أمهية�التزام�املرجع�ذا�املعيار�يف�أن�فشله�يف�مجع�األدلة�الكافية�و�املالئمة�ميكن�أن�تزيد�من�احتمال�

�األدلة�حتمله�ملستوى�مرتفع�من�خطر�املراجعة�و�املتمثل�يف�إمكانية�إبداء�رأي�فين��غري�صحيح�فنتيجة�لعدم�كفاية

و�مالئمتها�ميكن�أن�يقبل�مراجع�احلسابات�القوائم�املالية�على�أا�صادقة�و�سليمة�و�يبدي�فيها�رأيا�اجيابيا�و�ذلك�

�و�العكس�صحيح�حيث�من�احملتمل�أن�يرفض�مراجع�احلسابات� �على�أخطاء�جوهرية على�الرغم�من�احتوائها

�العمليات�و�التصرفات�و�القوائم�املالية�و�هي�سليمة�و�حىت�ميكن�استخدام�دلي ل�املراجعة�كقرينة�إلثبات�صحة

اإلجراءات�و�القوائم�املالية�فانه�جيب�أن�يتميز�خباصييت�الكفاية�و�املالئمة�و�يقصد�مبالئمة�الدليل�توافقه�مع�العنصر�

تنباط�الذي�جيمع�خبصوصه�و�احتواءه�على�قدر�مفيد�من�املعلومات�اليت�ميكن�أن�تساعد�مستخدمي�الدليل�على�اس

بعض�الدالالت�و�املؤشرات�خبصوص�حالة�العنصر�الذي�خيصه�هذا�الدليل�،�فال�ميكن�على�سبيل�املثال�استخدام�

�لن�يوفر� �احلالة �يف�هذه �حيث�انه �معينة �عملية �تعديل�كدليل�على�إمتام �كشط�أو �أية �أو مستند�مطموس�املعامل

افر�خاصية�املالئمة�يف�الدليل�يعترب�شرطا�ضروريا�و�املعلومات�املالئمة�لتكوين�رأي�حول�صحة�هذه�العملية�و�تو

�مقنعا�للمراجع�بدرجة�–يف�ظل�قيود�معينة�–لكنه�غري�كاف�فدليل�املراجعة�الكايف�هو�ذلك�الدليل�الذي�يكون�

كافية�عند�تكوينه�لرأي�معني�خبصوص�العنصر�الذي�يقوم�بتجميع�األدلة�حوله�و�لذلك�فان�املراجع�قد�حيتاج�إىل�

�أ �حسابات�جتميع �فأرصدة �العنصر �هذا �اإلقناع�الكايف�حبالة �لديه �الواحد�حىت�تتوفر �العنصر �من�دليل�حول كثر

العمالء�بدفاتر�املنشأة�و�ردود�العمالء�على�املصادقات�اليت�يرسلها�هلم�املراجع�ميكن�اعتبارها�أدلة�مالئمة�للتحقق�

�على�أساس�وجود�توافق�بني�هذه�األدلة�و�الغرض�من�سالمة�رقم�العمالء�يف�امليزانية�العمومية�للمنشأة�و�ذلك

املستخدمة�فيه�إال�أن�املصادقات�تعترب�أكثر�كفاية�باملقارنة�باألرصدة�الدفترية�هلؤالء�العمالء�فهذه�املصادقات�تزيد�

��.من�مستوى�ثقة�املراجع�بشأن�صحة�أرصدة�هؤالء�العمالء�

اية�األدلة�و�قد�يضطر�مراجع�احلسابات�يف�بعض�األحيان����و�جتدر��اإلشارة�إىل�أن�هناك�مستويات�متعددة�لكف

�للتحقق�من�أرصدة� �فعلى�سبيل�املثال�بالنسبة �أخرى�غري�كافية �ألدلة �اليت�تعترب�بالنسبة إىل�األخذ�ببعض�األدلة

�على�العمالء�ميكن�اعتبار�الرصيد�الدفتري�حلسابام�بدفاتر�املنشأة�دليال�كافيا�يف�حالة�عدم�وجود�رد�من�العمالء

�اقل� �الدفترية �األرصدة املصادقات�اليت�أرسلت�هلم�من�قبل�مراجع�احلسابات�و�ذلك�على�الرغم�من�كون�هذه

��كفاية�من�املصادقات�
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���و�جيب�على�املراجع�عند�قيامه�جبمع�األدلة�املالئمة�و�الكافية�أن�يأخذ�يف�حساباته�بعض�القيود�اليت�ميكن�أن�

األدلة�و�ذلك�مثل�قيود�الوقت�و�اجلهد�و�التكلفة�الالزمة�لتجميع�األدلة�املالئمة�و�تؤثر�على�اختياره�و�تقييمه�هلذه�

الكافية�و�كذلك�األمهية�النسبية�للعملية�أو�العنصر�الذي�يتم�بشأنه�جتميع�األدلة�كما�جيب�على�املراجع�أيضا�أن�

�الدليل�و �على�صدق�مصدر �التركيز �كذلك�من�خالل �و �يف�األدلة �من�مستوى�ثقة �مدى�يزيد �فتحديد �خربته

���الدليل�و�كفايته�تعترب�يف�النهاية�مسألة�حكم�شخصي�من�قبل�املراجع�ةمالئم

��

��معايري�إعداد�التقرير�:�املطلب�الثالث

��

���سبق�و�اشرنا�من�قبل�إىل�أن�املراجعة�اخلارجية�تعترب�عملية�اتصال�متكاملة�ميثل�فيها�التقرير�أداة�االتصال�اليت�

ة�ملستخدمي�هذا�التقرير�و�يعترب�تقرير�مراجع�احلسابات�املنتج�النهائي�لعملية�املراجعة�و�على�حتمل�الرسالة�املوجه

ضوءه�ميكن�أن�تدور�مناقشات�و�تتحدد�مواقف�و�تتخذ�قرارات�و�لذلك�مل�يكن�غريبا�أو�خيصص�جممع�احملاسبني�

��:القانونيني�األمريكي�ملوضوع�التقرير�أربع�معايري�و�هي�

���املبادئ�احملاسبية�املقبولة�قبوال�عاما�معيار�التوافق�مع •

 معيار�االتساق�يف�تطبيق�املبادئ�احملاسبية�املقبولة�قبوال�عاما •

 معيار�مالئمة�اإلفصاح�يف�القوائم�املالية� •

 معيار�وحدة�الرأي�يف�القوائم�املايل� •

��

��

��

��معيار�التوافق�مع�املبادئ�احملاسبية�املقبولة�قبوال�عاما�:�الفرع�األول�

�الطويلة�يف�ميدان�احملاسبة�و�ال�يوجد�حىت�اآلن�اتفاق�تام���نبع �العلمية ت�القواعد�و�املبادئ�احملاسبية�من�اخلربة

حول�ما�يعرف�باملبادئ�احملاسبية�املتعارف�عليها�،�فهناك�مبادئ�متناقضة�و�رغم�هذا�تعترب�مجيعا�مقبولة�قبوال�عاما�

�مقبولة�قبوال�فاحتساب�أقساط�لالهتالك�يتم�بطرق�عديدة�و�لكل�ط �تعترب�كلها �نتائج�خمتلفة�و�لكنها ريقة�منها

عاما�و�كذلك�احلال�بالنسبة�لتقييم�املخزون�و�تقييم�تكلفة�املبيعات�حيث�توجد�عدة�طرق�للتقييم�و�تعترب�مقبوال�

�����)1(قبوال�عاما�رغم�أا�تؤدي�إىل�نتائج�خمتلفة�

نشأة�قد�طبقت�قواعد�احملاسبة�العامة�و�من�هذه�القواعد�ما����و�على�مراقب�احلسابات�أن�يتحقق�من�أن�إدارة�امل

��:هو�القواعد�و�ما�هو�متفق�عليه�و�منها�ما�يلي�

��تسجيل�األصول�الثابتة�بثمن�التكلفة��:�أوال

��استهالك�األصول�الثابتة�تستلزم�طبيعتها�ذلك�بالقدر�املناسب�:�ثانيا
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ما�التكلفة�أو�سعر�السوق�أيهما�اقل�و�جيوز�للمنشأة�لظروف�الطريقة�العامة�لتقومي�املوجود�السلعي�هي�إ�:�ثالثا

��خاصة�أن�تتبع�طريقة�أخرى�و�جيب�يف�مجيع�احلاالت�أن�يبقى�أساس�التقومي�ثابتا�مدة�بعد�أخرى���

��حتديد�قيمة�الذمم�مع�مراعاة�تكوين�املخصصات�الواجبة��:�رابعا

�الزمنية�موضوع�إجراء�التسويات�الالزمة�حبيث�تكون�حسابات�اإلير�:�خامسا ادات�و�املصروفات�خاصة�باملدة

��الدراسة�يف�نطاق�قواعد�علم�احملاسبة�

اعتبار�املشروع�مستمرا�يف�ميزانية�االستغالل�عند�حتديد�الريع�و�تقوم�األصول�و�اخلصوم�إال�يف�احلاالت��:�سادسا

��اخلاصة�اليت�تستدعي�غري�ذلك�كالتصفية�و�انضمام�شريك�و�غري�ذلك�

��اد�امليزانية�و�احلسابات�اخلتامية�على�أساس�أن�قيمة�النقد�و�هي�وحدة�القياس�يف�احملاسبة�ثابتة�دوما�إعد�:�سابعا

عدم�اخذ�أي�ريع�مل�يتحقق�يف�احلسبان�مع�تكوين�املخصصات�الكافية�لكل�خسارة�منتظرة�كما�يراعي��:�ثامنا

املالية�يف�األرباح�التقديرية�بنسبة�ما�مت�من�بالنسبة�للمنشآت�اليت�تقوم�بأعمال�طويلة�األجل�أن�تكون�حصة�املدة�

��عمل�مع�ضرورة�تكوين�خمصص�كاف�للخسائر�اليت�قد�تنشأ�يف�املستقبل�

��

��معيار�االتساق�يف�تطبيق�املبادئ�احملاسبية�املقبولة�قبوال�عاما�:�الفرع�الثاين�

�كانت�املب �إذا �ما �املعيار�بان�يبني�مراقب�احلسابات�يف�تقريره �اجلارية����و�يقضي�هذا ادئ�اليت�طبقت�يف�الفترة

��تتميز�بالثبات�إذ�ما�قورنت�بالفترات�السابقة�

و�الثبات�يف�تطبيق�املبادئ�احملاسبية�الزم�إلمكان�إجراء�املقارنات�بني�القوائم�املالية�اخلتامية�اليت�يعدها�املشروع�يف�

�إعداد�التقرير�يضمن�قابلية�هذه�القوائم�للمقارنة�اية�الفترات�املالية�املختلفة�و�لذلك�فان�املعيار�الثاين�من�معايري

بني�الفترات�املختلفة�لثبات�املبادئ�احملاسبية�املستخدمة�و�عند�تغيري�املبادئ�احملاسبية�فان�ذلك�يستلزم�من�مراقب�

ني�عناصر�احلسابات�بيان�طبيعة�هذه�التغريات�و�أثرها�على�القوائم�املالية�ذلك�الن�عدم�الثبات�يؤدي�إىل�التداخل�ب

اإليرادات�و�املصروفات�للفترات�املالية�املختلفة�مما�يؤدي�إىل�إظهار�نتائج�مظللة�و�من�مث�جند�أن�التطبيق�السليم�

��ملعيار�الثبات�يستلزم�فهما�واضحا�من�مراقب�احلسابات�للعالقة�بني�الثبات�و�القابلية�للمقارنة�

��:�املالية�لعدد�من�السنوات�بالتغريات�الناشئة�عن����و�بصفة�عامة�تتأثر�إمكانية�املقارنة�بني�القوائم

��التغري�يف�املبادئ�احملاسبية�املستخدمة��:�أوال

التغري�يف�بعض�الظروف�احمليطة�باملشروع�و�اليت�تستلزم�إجراء�تغريات�حماسبية�و�لكنها�ال�تتضمن�تغريات��:�ثانيا

��يف�املبادئ�احملاسبية�املطبقة�

��ف�و�اليت�ليس�هلا�صلة�باحملاسبة�التغري�يف�بعض�الظرو�:�ثالثا

����و�النوع�األول�فقط�من�التغريات�هو�الذي�يؤثر�على�معيار�الثبات�و�على�ذلك�فان�هذه�التغريات�فقط�و�اليت�

��هلا�تأثري�هام�على�القوائم�املالية�ينبغي�أن�ينص�عليها�مراقب�احلسابات�يف�تقريره�فيما�خيتص�برأيه�يف�الثبات�
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�اموعة�الثانية�و�الثالثة�و�اليت�هلا�تأثري�هام�نسبيا�على�القوائم�املالية�فال�تكون�موضع�تعقيب�أو����أما�التغريات�يف

تعليق�من�املراقب�يف�تقريره�و�مع�ذلك�فان�االمر�يستلزم�اإلفصاح�عنها�يف�شكل�مالحظات�أو�مذكرات�مرفقة�

��بالقوائم�املالية��

��

��قوائم�املالية�معيار�مالئمة�اإلفصاح�يف�ال:�الفرع�الثالث

���جيب�أن�تفصح�القوائم�املالية�عن�املركز�املايل�و�نتيجة�النشاط�و�إال�فيجب�أن�يشتمل�تقرير�مراقب�احلسابات�

على�التوضيحات�املالئمة�و�بالتايل�فان�مراقب�احلسابات�ال�يعطي�أي�إيضاحات�إضافية�إال�لذا�عجزت�القوائم�

��م�املالية�عن�تقدمي�اإلفصاح�الكايف�املالئ

���و�نظرا�لتعدد�الفئات�اليت�تستخدم�البيانات�احملاسبية�فيجب�أن�تعد�القوائم�املالية�حبيث�ال�تضلل�أي�فئة�من�هذه�

�م� �اليت �التفصيالت �ذكر �طريق �عن �اإلفصاح �لعملية �جمهود �أقصى �بذل �حياولون �احملاسبني �أن �رغم الفئات�و

مناسبة�مع�التعبريات�الوصفية�و�كذا�استخدام�العديد�من�مستخدم�القوائم�املالية�و�استخدام�مصطلحات�بسيطة�و�

�إال�أن�موضوع�اإلفصاح�ال�يزال�حيتاج�إىل�مزيد�من� �اليت�حتتوي�بيانات�إضافية �اجلداول�املرفقة املالحظات�و

�االهتمام�فالقوائم�املالية�بوصفها�أداة�من�أدوات�االتصال�و�رسالة�جيب�أن�ختضع�بالكامل�عن�جمموعة�احلقائق�اليت

م�من�توجه�إليهم�و�بالتايل�فأي�معلومات�مضللة�حتتوي�عليها�القوائم�املالية�سوف�تؤدي�حتما�إىل�اختاذ�قرارات�

��غري�سليمة�

���و�من�ناحية�أخرى�فان�اإلفصاح�ال�يستلزم�بالضرورة�استخدام�التفصيالت�الكثرية�بل�انه�يتطلب�التركيز�على�

يالت�الكثرية�يضاف�إىل�ذلك�أن�املالحظات�املطلوبة�و�املعقدة�دون�مربر�النواحي�اجلوهرية�اليت�قد�خنيفها�التفص

هلا�تؤدي�إىل�عدم�اإلفصاح�بدال�من�إبراز�الوضوح�املناسب�يف�القوائم�املالية�فاإلفصاح�هو�الوسيلة�اليت�تربط�بني�

��الدقة�الفنية�و�القوائم�املالية�ذات�البيانات�و�املعلومات�املفيدة

���

��عيار�وحدة�الرأي�يف�القوائم�املالية�م:�الفرع�الرابع�

جيب�أن�يتضمن�تقرير�املراجع�رأيه�يف�القوائم�املالية�كوحدة�واحدة�"����يقضي�املعيار�الرابع�من�معايري�التقرير�بأنه�

أو�اإلشارة�إىل�عدم�إمكانية�ذلك�و�عندما�ال�يتمكن�من�التعبري�برأي�شامل�جيب�أن�يوضح�أسباب�ذلك�و�يف�

اليت�يقترن�فيها�اسم�املراجع�بقوائم�مالية�جيب�أن�يتضمن�التقرير�إيضاحا�قاطعا�عن�الفحص�الذي�مجيع�احلاالت�

و�يهدف�هذا�املعيار�بصورة�أساسية�إىل�منع�سوء�الفهم�"�و�درجة�املسؤولية�اليت�يتحملها-�إن�وجد–قام�به�املراجع�

القوائم�املالية�حمل�الفحص�و�يف�جمال�التعبري�عن�و�التفسري�للمسؤولية�اليت�قبل�املراجع�أن�يتحملها�فور�توقيعه�على�

رأيه�يف�القوائم�املالية�حمل�الفحص�و�يف�جمال�التعبري�عن�رأيه�يف�القوائم�املالية�ميكن�ملراجع�احلسابات�أن�يتبىن�احد�

�������)1(مواقف�أربعة�
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تعرب�عن�املركز�املايل�و�نتيجة�إبداء�رأي�نظيف�و�ذلك�عندما�يرى�املراجع�أن�القوائم�املالية�حمل�الفحص��:�أوال

��النشاط�بدون�أي�قيد�أو�شرط�

�-يف�جمملها–إبداء�رأي�متحفظ�و�ذلك�عندما�يرى�مراجع�احلسابات�أن�القوائم�املالية�حمل�الفحص�تعرب��:�ثانيا

ا�عن�املركز�املايل�و�نتيجة�النشاط�مع�وجود�قيود�أو�حتفظات�معينة�جيب�أن�يكون�قارئ�هذه�القوائم�على�علم�

و�لذلك�فان�املراجع�عند�إبداء�رأيه�يف�هذه�القوائم�يستخدم�اصطالحات�معينة�للتعبري�عن�حتفظاته�فهو�جيب�عليه�

 except forاستخدام�اصطالح�باستثناء�

إبداء�رأي�معاكس�و�ذلك�عندما�يرى�مراجع�احلسابات�أن�القوائم�املالية�ككل�ال�تعرب�عن�املركز�املايل�و��:�اثالث

�الن �الرأي�نتيجة �هي �و �أوال �الرأي�املذكورة �بنوع �مقارنته �معاكس�عند �الرأي�يعترب �هذا �و �عادلة شاط�بصورة

��النظيف�

إبداء�رأي�فين�يف�القوائم�املالية�حمل�-ألساليب�معينة-�االمتناع�عن�إبداء�الرأي�و�ذلك�عندما�يرفض�املراجع��:�ربعا

رأي�يف�القوائم�املالية�حمل�الفحص�ميكن�أن�يكون�الفحص�و�ال�شك�أن�إبداء�رأي�معاكس�أو�التنحي�عن�إبداء�

�اثر�خطري�على�املنشأة�اليت�ختصها�هذه�القوائم� ولذلك�فان�مراجع�احلسابات�جيب�أن�يكون�لديه�مربراته�–هلما

�مراجع�احلسابات�يتوقف�على� �املوقف�و�على�كل�فان�املوقف�الذي�يتبناه �الرأي�أو�تبين�هذا القوية�إلبداء�هذا

��:مدى�كل�من�

��الفحص�الذي�قام�به�مراجع�احلسابات� -1

 إمكانية�احلصول�على�معلومات�ضرورية�و�الالزمة�لتكوين�و�إبداء�الرأي� -2

 التزام�املنشأة�عند�اعدد�قوائمها�املالية�باملبادئ�احملاسبية�املقبولة�قبوال�عاما� -3

 االتساق�يف�تطبيق�املبادئ�احملاسبية�املقبولة�قبوال�عاما� -4

 تأكد�غري�العادي�ال�ميكن�تقديرها�بدرجة�معقولة�وجود�مظاهر�لعدم�ال -5

��استقالل�املراجع�يف�الواقع�و�الظاهر� -6

���و�على�ضوء�الظروف�السائدة�بالنسبة�لكل�حالة�من�احلاالت�الست�املذكورة�آنفا�حيدد�مراجع�احلسابات�نوع�

�حمل�الفحص�إذا�ما�ةقوائم�املالياملوقف�الذي�سيتبناه�و�بطبيعة�احلال�سوف�يبدي�مراجع�احلسابات�رأيا�نظيفا�يف�ال

��:�توفرت�الظروف�التالية�

���عدم�وجود�أي�قيود�من�فبل�العميل�حتدد�ملراجع�احلسابات�مدى�الفحص�الذي�يقوم�به�أثناء�عملية�املراجعة�و�

ذلك�وكما�يف�حالة�عدم�مساح�العميل�ملراجع�احلسابات�بالتحقق�من�املخزون�أو�باحلصول�على�مصادقات�عن�

���مدينة�مهمة�حسابات

�الضرورية�الالزمة�تقيام�املراجع�جبمع�كل�األدلة�املالئمة�و�الكافية�و�احلصول�على�كافة�املعلوما��-��أ

��لتكوين�و�إبداء�الرأي�

 التزام�املنشأة�باملبادئ�احملاسبية�املقبولة�قبوال�عاما�عند�إعداد�قوائمها�املالية�حمل�الفحص�-��ب

 ية�املقبولة�قبوال�عاما��توافر�االتساق�يف�تطبيق�املبادئ�احملاسب�-��ت
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���عدم�وجود�مظاهر�بعدم�التأكد�فيما�يتعلق�ببعض�االرتباطات�املستقبلية���-��ث

���و�يف�الواقع�العملي�ميكن�أن�يواجه�املراجع�بعض�املواقف�اليت�متثل�خروجا�أو�احنرافا�عن�كل�حالة�من�احلاالت�

��اخلمس�السابقة�و�اليت�متثل�متطلبات�الرأي�النظيف

�تعليق� �للمراجع�عند�اجنازه�على�: �إرشادات�مفيدة �ميكن�أن�تقدم �املتعارف�عليها الرغم�من�أن�معايري�املواجهة

لعملية�املراجعة�فان�هذه�املعايري�يف�ذات�الوقت�تتميز�بأا�ذات�إطار�واسع�و�بدرجة�جتعلها�يف�حاجة�إىل�املزيد�من�

���يف�املراجعة�التفسري�و�هو�ما�أدى�إىل�ظهور�ما�يعرف�بنشرات�الرأي�و�التفسري

�املتعارف�عليها� �فان�معايري�املراجعة �ذات�طبيعة�خاصة �معينة �ألنشطة �أخرى�توجد�مشاكل�خاصة ���من�ناحية

�و�اإلرشادات�املالئمة�يف�هذه�احلالة�عن�عملية�مجع�األدلة�و�هيكل�و�تيصبح�غري�كافية�مبفردها�لتقدمي�التوضيحا

�املراجع�و�لذلك�فان�جممع�احملا �لصناعات�مضمون�تقرير سبني�القانونيني�األمريكي�اصدر�قواعد�إرشادية�خاصة

��معينة�بدال�من�االكتفاء�مبعايري�املراجعة�املتعارف�عليها�

��:���و�مما�سبق�عرضه�يف�املبحث�من�معايري�ميكن�عرضه�بشكل�مبسط�يف�اجلدول�التايل

��جدول�يوضح�معايري�املراجعة�املتعارف�عليها�)�:���(جدول�رقم�
�رئيسي�اال�ال �اال�الفرعي�للمعيار�� �مضمون�املعيار�� �

�التأهيل�العلمي�و�الكفاءة�املهنية� �التدريب�الفين�الكايف�و�اخلربة�� جيب�أن�يتم�الفحص�بواسطة�شخص�أو�أشخاص�لديه

�كمراجع� �

�استقالل�املراجع� �بالواجبات�املهنية�جيب�أن�حياف� �املرتبطة �أو�املراجعون(ظ�املراجع�يف�مجيع�األمور على�)

�االستقالل�الذهين�و�االستقالل�يف�املظهر� � يري
ـعا

ـ
ـ
امل

�� ـة�
ـ
ـ
عام
�ال

�العناية�املهنية��� �على�املساعدين�يف�� �اإلشراف�املالئم �و�جيب�مباشرة �كافية �بدرجة جيب�ختطيط�العمل

�حالة�وجودهم� �

�على� �اإلشراف �و �العمل ختطيط

�املساعدين� �

�على�املساعدين�يف�جيب�خت �اإلشراف�املالئم �و�جيب�مباشرة �كافية �بدرجة طيط�العمل

�حالة�وجودهم� �

تقييم�مدى�إمكانية�االعتماد�على�

�نظام�الرقابة�الداخلية� �

جيب�أن�جترى�دراسة�و�تقييم�مالئمني�ألساليب�الرقابة�الداخلية�املطبقة�كأساس�لالعتماد�

�ة�و�اليت�سوف�حتدد�إطار�إجراءات�املراجعة�عليها�و�لتحديد�مدى�االختبارات�املطلوب � ـري
ـ
ـ
ـ
عاي
م

�� ص�
ـ
ـ
ـ
فح
ال

��

ين�
يدا
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
امل

��

�توفري�األداة�الكافية�و�املالئمة� جيب�احلصول�على�أدلة�كافية�و�مالئمة�من�خالل�الفحص�و�املالحظة�و�االستعالم�و��

�املصادقات�لتكوين�أساس�إلبداء�الرأي�يف�القوائم�املالية�موضوع�الفحص� �

�مع� �املالية �القوائم �عرض توافق

�املبادئ�احملاسبية�املقبولة�قبوال�عاما� �

�قبوال�ةجيب�أن�يبني�ما�إذا�كانت�القوائم�املالية�قد�عرضت�وفقا�للمبادئ�احملاسبية�املقبول

�عاما� �

االتساق�يف�تطبيق�املبادئ�احملاسبية�

�املبولة�قبوال�عاما� �

�عموما�املطبقة�يف�الفترة�ة�ما�إذا�ما�كانت�املبادئ�احملاسبية�املقبولجيب�أن�يوضع�التقرير

�احلالية�هي�ذات�املبادئ�اليت�طبقت�يف�الفترة�السابقة� �

عاي
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
م ��ير

�

د�
ـدا

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
اع

��

�وحدة�اآلراء� تقرير�املراجع�جيب�أن�يتضمن�رأيه�يف�القوائم�املالية�كوحدة�واحدة�أو�اإلشارة�إىل�عدم��

برأي�شامل�جيب�أن�يوضع�أسباب�ذلك�و�إمكانية�ذلك�و�عندما�ال�يتمكن�من�التعبري�

�التقرير� �يتضمن �جيب�أن �املالية �بقوائم �املراجع �اسم �فيها �يقترن �احلاالت�اليت �مجيع يف

�إيضاحا�قاطعا�عن�الفحص�الذي�قام�به�املراجع�أن�وجد�و�درجة�املسؤولية�اليت�يتحملها� �

،�2000ناجي�درويش�،�أصول�املراجعة�،�الدار�اجلامعية�،�اإلسكندرية�،�عبد�الفتاح�حممد�الصحن�،�حممد�رجب�السيد�راشد�،�حممود��:�املصدر

��25ص



 47 ب���������������������������������������������������������������������عموميات�حول�التدقيق:�الفصل�األول�

���بناءا�على�ما�سبق�حاولنا�أن�نوضح�اخلطوط�العريضة�للتدقيق�و�ذلك�بإبراز�عموميات�التدقيق�الواردة�يف�هذا�

شأا�أن�تستجيب�للمعايري�الفصل�و�هي�مبثابة�الدعائم�لعملية�التدقيق�احملاسيب�و�مراجعة�القوائم�املالية�و�اليت�من�

��املتعارف�عليها�و�حتقيق�لألهداف�املرسومة�من�طرف�املراجع�من�جهة�و�األهداف�العامة�للتدقيق�من�جهة�ثانية�

���و�لقد�أصبح�التدقيق�حيضى�بأمهية�بالغة�يف�ضل�الظروف�االقتصادية�احلالية�و�لذلك�جيب�على�املراجع�أن�يتبع�

��.ملراجعة�و�هذا�ما�سنتطرق�إليه�يف�الفصل�املوايل�قواعد�و�خطوات�ممارسة�مهنة�ا

��
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��

��

��:�متهيد�

��

��

��

���إن�استمرار�و�جناح�أي�مؤسسة�اقتصادية�مرتبط�مبدى�حتقيقها�و�كفاءا�يف�تنفيذ�سياستها�و�ألجل�جتنب�أي�

احنراف�تلجأ�إىل�طرق�حمايدة�لتقوميه�و�يتبع�املراجع�خطوات�منتظمة�من�اجل�إبدائه�رأيه�الفين�احملايد�بكل�نزاهة�و�

لرقابة�الداخلية�اليت�كان�لزيادة�االهتمام�ا�ما�يربرها�و�اعتمادا�على�جمموعة�من�استقاللية�انطالقا�من�تقييم�أنظمة�ا

��.األدلة�و�القرائن�حيث�أن�نظام�الرقابة�الداخلية�و�األدلة�جتسد�املعيار�الثالث�و�الثاين�من�معايري�العمل�امليداين�

ى�أمالكها�من�أي�إتالف�أو�سوء�استعمال����تعترب�الرقابة�الداخلية�صمام�األمان�ألي�مؤسسة�من�اجل�احملافظة�عل

و�خاصة�يف�ظل�اتساع�فروع�الشركات�املوزعة�إقليميا�و�اليت�بواسطتها�يتم�اكتشاف�مواطن�القوة�و�الضعف�و�

��االختالالت�و�االحنرافات�و�األخطاء�و�الغش�

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

��

��نظام�الرقابة�الداخلية�:�األول�

��األخطاء�و�الغش�:�الثاين�

��اإلجراءات�العملية�للتدقيق�:�الثالث�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��

��نظام�الرقابة�الداخلية�:�املبحث�األول�

��

�تفويض� �ضرورة �إىل �أدى �املنجزة �العمليات �تنوع �و �جغرافيا �فروعها �انتشار � �املؤسسات �أنشطة �تعدد ���إن

ق�بني�خمتلف�هذه�الفروع�من�اجل�تنفيذ�السياسات�املسطرة�كان�من�الضروري�السلطات�و�حىت�تستطيع�التنسي

��:االعتماد�على�نظام�رقابة�داخلية�فعال�و�قد�مشلت�الدراسة�هلذا�النظام�ما�يلي�

��مفهوم�نظام�الرقابة�الداخلية�،�أهدافها�و�أمهيتها�و�أنواعها� -

 مقومات�نظام�الرقابة�الداخلية� -

 لية�تقييم�نظام�الرقابة�الداخ -

��حىت�نتمكن�من�فهم�نظام�الرقابة�الداخلية�البد�من�تناول�مفهومها�و�أهدافها�و�أنواعها�و�أمهيتها�

��

��ماهية�نظام�الرقابة�الداخلية:�املطلب�األول�

���

��مفهوم�نظام�الرقابة�الداخلية�:�الفرع�األول�

��:�يلي����تتعدد�مفاهيم�نظام�الرقابة�الداخلية�و�سنستعرض�من�بني�هذه�التعاريف�ما

خطة�تنظيمية�لكافة�الطرق�و�"�عرفت�الرقابة�الداخلية�طبقا�لنشرة�معايري�املراجعة�بأا�عبارة�عن�:�التعريف�األول�

األساليب�اليت�تتبعها�املنشأة�دف�محاية�أصوهلا�و�التأكد�من�دقة�و�إمكانية�الثقة�و�االعتماد�على�بياناا�و�تنمية�

��.)1("�تزام�بالسياسات�اإلدارية�الكفاءة�التشغيلية�و�تشجيع�االل

اخلطة�التنظيمية�و�كل�"��عرف�اتمع�األمريكي�للمحاسبني�القانونيني�الرقابة�الداخلية�على�أا�:التعريف�الثاين�

�احلسابات�و�درجة� �دقة �اختبار �على�األصول�، �املشروع�للمحافظة �إجراءات�يتبناها �من�وسائل�و �يرتبط�ا ما

��)2("�ية�كفاءة�العمل�و�تشجيع�إتباع�السياسات�املوضوعة�االعتماد�عليها�،�تنم

تشري�املراقبة�الداخلية�:"��اصدر�معهد�احملاسبني�القانونيني�باجنلترا�تعريفا�للرقابة�الداخلية�كالتايل�:التعريف�الثالث�

انا�حلسن�سري�إىل�نظام�يتضمن�جمموع�عمليات�مراقبة�خمتلفة�من�مالية�و�تنظيمية�و�حماسبية�وضعتها�اإلدارة�ضم

��:العمل�يف�املنشأة�و�تشمل�الرقابة�الداخلية�على�

��نظام�الضبط�الداخلي��:�أوال

��نظام�املراجعة�الداخلية��:�ثانيا

��رقابة�املوازنة��:�ثالثا

��)1("وسائل�أخرى�كالتكاليف�املعيارية�و�التقارير�الدورية��:�رابعا
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هي�"�عريف�واضح�مبسط�للرقابة�الداخلية�و�املتمثل�يف��من�خالل�التعاريف�السابقة�ميكن�إعطاء�ت:تعريف�شامل�

عبارة�عن�خطة�تنظيمية�للوسائل�و�الطرق�و�اإلجراءات�اليت�وضعتها�املؤسسة�و�اليت�تتضمن�جمموعة�من�عمليات�

��"املراقبة�املختلفة�بقصد�ضمان�سري�احلسن�للعمل�داخلها�

��:)2(�تشمل�اآليت����من�التعاريف�السابقة�نستنتج�أهداف�الرقابة�الداخلية�و

��محاية�أصول�الشبكة�من�التالعب�و�االختالس�و�سوء�االستعمال��:�أوال

ضمان�الدقة�احلسابية�للبيانات�و�السجالت�احملاسبية�و�ذلك�إلمكان�االعتماد�عليها�قبل�اختاذ�أي�قرار�أو��:�ثانيا

��رسم�أي�خطة�مستقبلية�

��رفع�مستوى�كفاءة�العمل��:�ثالثا

��لتزام�بالسياسات�اإلدارية�املوضوعية�تشجيع�اال�:�رابعا

��

��أنواع�الرقابة�الداخلية�:�الفرع�الثاين�

��:)3(���بناءا�على�ما�ذكر�فيمكن�تقسيم�الرقابة�الداخلية�إىل�األقسام�التالية�

�و�تشمل�اخلطة�التنظيمية�و�وسائل�التنسيق�و�اإلجراءات�اهلادفة�لتحقيق�اكرب�قدر�ممكن�:�الرقابة�اإلدارية�-أوال

ن�الكفاية�اإلنتاجية�و�حتقيق�ذلك�يعتمد�على�السجالت�اإلحصائية�و�دراسة�الزمن�و�احلركة�و�تقارير�اآلداب�و�م

��التقارير�باستخدام�اخلرائط�التنظيمية�

�احملاسبية�-ثانيا �إىل�اختبار�دقة�:�الرقابة �و�مجيع�وسائل�التنسيق�و�اإلجراءات�اهلادفة �التنظيمية �و�تشمل�اخلطة

��اسبية�املثبتة�بالدفاتر�و�احلسابات�و�درجة�االعتماد�عليها�البيانات�احمل

�و�تشمل�مجيع�الوسائل�،�التنسيق�و�اإلجراءات�اهلادفة�إىل�محاية�أصول�املشروع�من�:�الضبط�الداخلي�-ثالثا

الغش�و�االختالس�و�حتقيق�ذلك�يعتمد�على�تقسيم�العمل�مع�الرقابة�الذاتية�حيث�خيضع�عمل�كل�موظف�ملراجعة�

��وظف�آخر�يشاركه�تنفيذ�العملية�،�كما�يعتمد�على�حتديد�االختصاصات�و�السلطات�و�املسؤولياتم

���

��أمهية�الرقابة�الداخلية�:�الفرع�الثالث�

���لقد�أصبحت�الرقابة�الداخلية�ضرورة�حتمية�جيب�على�املؤسسات�االقتصادية�تطبيقها�و�ذلك�لضمان�كفاءة�

و�األهداف�املسطرة�و�هذا�عن�طريق�السري�اجليد�ألنشطتها�عرب�خمتلف�الفروع�األداء�يف�تنفيذ�السياسات�املرسومة�

��:)4(و�من�أهم�العوامل�اليت�ساعدت�على�تزايد�االهتمام�بالرقابة�الداخلية�ما�يلي�

�إن�النمو�الضخم�يف�حجم�الشركات�و�تنوع�أعماهلا�من�خالل�:�كرب�حجم�املنشآت�و�تعدد�عملياا�-أوال

ع�و�النمو�الطبيعي�جعل�من�الصعوبة�مبكان�االعتماد�على�االتصال�الشخصي�يف�إدارة�املشروعات�االندماج�و�التفر
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�مثل� �الداخلية �الرقابة �أنظمة �على�وسائل�هي�يف�صميم �فادى�إىل�االعتماد �املوازنات�و�: �و الكشوف�التحليلية

��تقسيم�العمل�و�غريها�

�إىل�تفويض�السلطات�و�املسؤولي-ثانيا �باملشروع��اضطرار�اإلدارة �ات�إىل�بعض�اإلدارات�الفرعية و�هذا�:

�يسبب�كثرة� �هلا �الفعلية �اإلدارة �حيث�انفصال�أصحاب�رؤوس�األموال�عن �يف�الشركات�املسامهة واضح�متاما

� �لذلك�نراهم �و �تباعدهم �و �للمسامهني(عددهم �العامة �ممثلني�يف�اهليئة �منتخب�منهم�) �إىل�عدد �اإلدارة يسندون

�جملس�اإلدارة( �جم) �لذلك�يفوض�السلطات�و�و ،� �مبفرده �الشركة �أعمال �مجيع �إدارة �ميكنه �ال �هذا لس�اإلدارة

املسؤوليات�إىل�إدارات�الشركة�املختلفة�،�و�من�اجل�إخالء�مسؤوليته�أمام�املسامهني�يقوم�جملس�اإلدارة�بتحقيق�

لرقابة�الداخلية�اليت�تؤدي�إىل�الرقابة�على�أعمال�هذه�اإلدارات�املختلفة�عن�طريق�وسائل�و�مقاييس�و�إجراءات�ا

�و� �الوسائل �وضع �و �الرقابة �بأنظمة �االهتمام �جاء �هنا �من �و �بالشركة، �العمل �إىل�سالمة �جملس�اإلدارة اطمئنان

��اإلجراءات�اليت�تكفل�لس�اإلدارة�حتقيق�أهدافه�الرقابية�

�املشروع�من�احل:�حاجة�اإلدارة�إىل�بيانات�دورية�دقيقة�-ثالثا �تقارير�دورية�عن��البد�إلدارة صول�على�عدة

األوجه�املختلفة�لنشاطه�من�اجل�اختاذ�املناسب�و�الالزم�من�القرارات�لتصحيح�االحنرافات�و�رسم�سياسة�الشركة�

يف�املستقبل�و�من�هنا�البد�من�وجود�نظم�رقابية�سليمة�و�متينة�تطمئن�اإلدارة�إىل�صحة�تلك�التقارير�اليت�تقدم�هلا�

��اختاذ�القرارات�و�تعتمد�عليها�يف�

�على�اإلدارة�توفري�نظام�رقابة�داخلية�سليم�حىت�:�حاجة�إدارة�املشروع�إىل�محاية�و�صيانة�أموال�املشروع�-رابعا

��ختلي�نفسها�من�املسؤولية�املترتبة�يف�منع�األخطاء�و�الغش�أو�تقليل�احتمال�ارتكاا�

�حتتاج�اجلهات�احلكومية�إىل�بيانات�دقيقة�حول�:�حاجة�اجلهات�احلكومية�و�غريها�إىل�بيانات�دقيقة�-خامسا

�حصر� �التسعري�و �و �احلكومية �الرقابة �يف�التخطيط�االقتصادي�و �لتستعملها �البلد �داخل �العملة املنشآت�املختلفة

الكفايات�العلمية�و�ما�شابه�،�فإذا�ما�طلبت�هذه�املعلومات�من�منشأة�ما�،�عليها�حتضريها�بسرعة�و�دقة�،�و�هذا�

��ر�الذي�ال�يتسىن�هلا�ما�مل�يكن�نظام�الرقابة�الداخلية�املستعمل�قويا�و�متماسكا�هو�األم

�على�أسلوب�:�تطور�إجراءات�التدقيق�-�سادسا �إىل�اختباريه �تفصيلية �التدقيق�من�كاملة �فلقد�تطورت�عملية

�متانة �درجة �على �اختباراته �كمية �و �حجة �تقرير �يف �يعتمد �ذلك�األسلوب�الذي �اإلحصائية �الرقابة�العينة �نظام

��الداخلية�املستعمل�يف�املشروع�املعين�

��كل�هذه�العوامل�أدت�إىل�االهتمام�بأنظمة�الرقابة�الداخلية�و�تطويرها�مفهوما�و�أسلوبا�و�إجراءات�

��

��

��

��

��

��
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��

��مقومات�الرقابة�الداخلية�:�املطلب�الثاين�

��

�معلومات� �يسمح�بإعطاء �فعال�باملؤسسة �داخلية �رقابة �نظام �و����إن�وجود �احلالية ذات�مصداقية�حول�الوضعية

احلقيقية�للمؤسسة�هذا�من�جهة�و�حتقيق�األهداف�من�قبل�اإلدارة�مع�الكفاءة�يف�التنفيذ�من�جهة�ثانية�،�فهي�مبثابة�

�من�املقومات� �على�جمموعة �جيب�أن�تتوفر �و�هلذا �املؤسسة �عليها �اليت�تقوم �األساسية �مكونات(الركائز جتعلها�)

��لفعالية�و�املصداقية�تتصف�بالقوة�،�ا

�اهليكل�التنظيمي�و�طبيعة� �الداخلية�ختتلف�من�مؤسسة�ألخرى�و�ذلك�باختالف�حجم�املؤسسة�، ���إن�الرقابة

��:)1(العمل�و�لكن�هناك�عناصر�أساسية�جيب�أن�تتوفر�يف�أي�نظام�رقابة�داخلية�جيد�و�هي�

���إجراءات�رقابية�:نظام�حماسيب������ثالثا�:�احمليط�الرقايب������ثانيا�:�أوال

�احمليط�الرقايب�يعين�وجهة�نظر�و�فهم�اإلدارة�العليا�و�رؤساء�األقسام�لنظام�الرقابة�الداخلية�و�:�احمليط�الرقايب�-أوال

��:أمهيتها�للمؤسسة�و�يشمل�األسس�التالية�

عدم�هيكل�تنظيمي�و�هو�إطار�لتقسيم�الواجبات�و�املسؤوليات�بني�املوظفني�،�األمر�الذي�يؤدي�إىل� -1

�من�قبل� �و�حسب�السياسات�املوضوعة �الواجبات�مت�اجنازها �أن�هذه �و ،� ختطي�أي�شخص�لواجباته

املؤسسة�ألجل�الوصول�إىل�الكفاءة�يف�التشغيل�و�احملافظة�على�املوجودات�و�توفري�معلومات�مالية�يعتمد�

��:عليها�و�ذلك�من�خالل�فصل�املسؤوليات�الرئيسية�التالية�

��ل�سلطة�خمولةختويل�التعامل�من�قب -

 القيد�يف�السجالت� -

 االحتفاظ�باملوجودات� -

�وجود�قسم�للتدقيق�الداخلي�وظيفته�األساسية�فحص�و�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�و�درجة�كفاءة�كل� -2

مستوى�أو�قسم�من�األقسام�و�تقدمي�تقارير�بشأا�لإلدارة�العليا�أو�إىل�جلنة�التدقيق�،�التدقيق�الداخلي�

لرقابة�الداخلية�ينشأ�داخل�املؤسسة�ملساعدة�اإلدارة�ة�يف�مجيع�مستوياا�ألجل�اإليفاء�جزء�من�نظام�ا

 بالتزاماا�و�كفاءا�و�ذلك�من�خالل�التحليل�،�التقييم�،�االستشارات�،�الدراسات�و�االقتراحات��

� �هو �الداخلي �التدقيق �قسم �األمان(إن �صمام �ا) �و �السياسات �أن �من �للتأكد �العليا إلجراءات�لإلدارة

�الداخلي�عن� �املدقق �استقاللية �أن �و �كما ،� �صحيحة �بصورة �تطبيقها �مت �قد �من�قبل�اإلدارة املوضوعة

اإلدارة�التنفيذية�توفر�حرية�أكثر�للقيام�بواجباته�و�بدون�خوف�،�و�هلذا�جيب�أن�يكون�املدقق�مرتبطا�ا�

��على�مستوى�يف�اهليكل�التنظيمي�أو�مع�جلنة�التدقيق�

                                                 
�:��9��82�P88،ص2004ا��4	���ا��N4.��و�ا� :����،�دار�واM?�،�,��ن�،–ه�دي�ا�)�����،���@?�ا��Rا�)� 1
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�النظام�احملاسيب�يتكون�من�السياسات�و�اإلجراءات�املوضوعة�من�قبل�اإلدارة�لتعيني�،مجع،�:م�حماسيب��نظا-ثانيا

حتليل�،�تصنيف،�قيد�و�التقرير�حول�أنشطة�املؤسسة�،�و�هلذا�ال�ميكن�أن�يكون�هنالك�نظام�رقابة�داخلية�جيد�

��:بدون�وجود�نظام�حماسيب�جيد�و�النظام�احملاسيب�اجليد�يشمل�

��و�مستندات�كأساس�للقيد�من�السجالت�أدلة� -1

 هيكل�تنظيمي�لقسم�احملاسبة�و�دليل�احلسابات�مبوبا�حسب�األقسام�و�املستويات�املختلفة� -2

 مسؤوليات�كل�موظف�من�املوظفني -3

 يبني�إجراءات�و�سياسات�املؤسسة�و�مساقات�عمليات�النشاط�)�دليل(كتاب� -4

مت�اجنازه�فعليا�مع�املوازنات�التقديرية�و�من�هذه�موازنات�تقديرية�و�إجراءات�املقارنة�ما�بني�ما� -5

املوازنات�،�موازنات�البيع�،�اإلنتاج�،�مصاريف�البيع�و�التوزيع�و�املصاريف�اإلدارية�،�املوازنة�

��الرأمسالية�،�موازنة�التدفقات�النقدية�و�كذا�موازنة�األرباح�و�اخلسائر�و�امليزانية�العامة�

ضافة�إىل�احمليط�الرقايب�و�النظام�احملاسيب�،�على�اإلدارة�عمل�إجراءات�رقابية�على��باإل:�إجراءات�رقابية�-ثالثا

�للتأكد�من�ضمان�)�العمليات(النشاط� و�تتكون�اإلجراءات�الرقابية�من�اخلطوات�و�السياسات�اليت�جيب�إتباعها

��:العمليات�و�من�خالل�

ي�عملية�من�أوهلا�آلخرها�و�جيب�الفصل�بني�الواجبات�و�ذلك�بعدم�السماح�ألي�شخص�من�القيام�بأ -1

��الفصل�بني�التحويل�،�القيد�و�االحتفاظ�،�األمر�الذي�يؤدي�إىل�تقوية�نظام�الرقابة�الداخلية�

 احلقيقية�يف�السجالت)�املبالغ(التدقيق�على�األنشطة�و�التأكد�من�قيد�القيم� -2

�إال�بتخ -3 �السماح�للوصول�إليها �على�املوجودات�و�السجالت�و�عدم �و�احملافظة �مسؤولة ويل�من�جهة

عمل�جرد�دوري�للموجودات�و�مقارنة�نتيجة�اجلرد�مع�ما�هو�مسجل�يف�الدفاتر�و�االستفسارات�عن�

 أية�اختالفات�

 )النشاط(وجود�حتويل�من�جهة�مسؤولة�بشأن�مجيع�التعامالت� -4

��أدلة�كافية�لتأييد�و�تأكيد�العمليات�املقيدة�يف�السجالت� -5

� �يف�سنة �مساع1922و �جلنة �و��فان �املترابطة �و �الداخلية �مكونات�الرقابة �ذكرت�أن �املؤسسات�األمريكية دة

��:املتداخلة�مع�بعضها�تتكون�من�التايل�

��:احمليط�الرقايب�و�يتكون�من�:�أوال

��الكرامة�و�القيم�األخالقية� -

 االلتزام�باملقدرة�الفينة�و�اجلدارة� -

 جلنة�التدقيق -

 فلسفة�و�نوعية�اإلدارة� -

 هيكل�تنظيمي� -

 �املسؤوليات�و�الواجبات�توزيع -
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 سياسات�و�إجراءات�التوظيف� -

��حتديد�املخاطر��:�ثانيا

��املعلومات�و�خطوط�االتصال��:�ثالثا

��السيطرة�على�النشاط��:�رابعا

�يتعلق�يف�اإلدارة�العليا�و�فلسفتها�و�وجهة�نظرها�اجتاه�الرقابة�الداخلية�،�و�هل�تقييم�الرقابة�:�احمليط�الرقايب�-أوال

��أم�هلا�وجهة�نظر�أخرى؟)�املؤسسة�(ة�من�أا�العمود�الفقري�و�العني�الساهرة�للشركة�الداخلي

�كما�ذكرنا�أن�اجلمهور�و�األسواق�املالية�تتطلب�أخالق�عالية�و�كرامة�من�:الكرامة�و�القيم�األخالقية� -1

�تدقيق�احلسابات� �فان�رجال�األعم)�رأس�املال�املدقق�هي�مسعته�بني�الناس�(مهنة ال�و�كذلك�و�هلذا

كرامة�و�أخالق�)�املؤسسة�(العمالء�و�اهزون�و�اجلمهور�عامة�يطلبون�و�يرغبون�من�إدارة�الشركة�

�منوذجا�و�قدوة�اعالية�،�يطلبون�من�رئيس�جملس�اإلدارة�و�املدير�العام�و�أعضاء�اإلدارة�العليا�أن�يكونو

�عن�السياسات�و�العقوبات�يف�حالة�عدم�يف�التصرفات�و�أن�تقوم�هذه�اإلدارة�بإعالم�املوظفني�و�كتابة

��تطبيق�هذه�السياسات�

فان�على�املوظفني�و�يف�)�املؤسسة(�ألجل�الوصول�إىل�إغراض�الشركة�:االلتزام�باملقدرة�الفنية�و�اجلدارة� -2

 مجيع�املستويات�أن�يكونوا�مؤهلني�و�متدربني�و�لديهم�التجربة�الالزمة�ألجل�القيام�باألعمال�املنوطة�م�

�التدقيق�جل -3 �هلم�:نة �دخل �ال �خارجيني�و �جملس�إدارة �أعضاء �اثنني�إىل�سبعة �من �متكونة �جلنة �هي �و

بالسياسات�التنفيذية�و�مستقلون�عن�اإلدارة�،و�هم�واسطة�بني�املدقق�اخلارجي�و�الداخلي�و�اإلدارة�

�است �تقوي �كذلك �و ،� �املطلوبة �االستقاللية �الداخلي �املدقق �تعطي �اللجنة �هذه ،� �املدقق�العليا قاللية

 :اخلارجي�و�من�وظائفها�األخرى�ما�يلي�

��اقتراح�إىل�اهليئة�العامة�للمسامهني�اسم�احملاسب�القانوين���-��أ

 مناقشة�برامج�التدقيق�مع�احملاسب�القانوين��-��ب

 تعيني�مدير�التدقيق�الداخلي�و�حتديد�راتبه�-��ت

 دراسة�و�مناقشة�البيانات�املالية�مع�احملاسب�القانوين��-��ث

 شة�تقارير�التدقيق�الداخلي�دراسة�و�مناق�-��ج

و�تؤثر�على�)�املؤسسة(�عدة�مواصفات�رمبا�تؤثر�على�فلسفة�و�إدارة�الشركة:فلسفة�و�نوعية�اإلدارة� -4

� �العمل �خماطر �كيف�يتابعوا �املثال �سبيل �على �املواجهة�–احمليط�الرقايب�و �على �االعتماد �وجدت�و إن

�الر �هي�نظرم�و�اخلطوات�اليت�مت�أخذها�الشفوية�مع�اإلداريني�اآلخرين�بدال�من�الكتابة مسية�،�و�ما

 بالنسبة�إىل�التقارير�املالية�و�ما�هي�نظرم�اجتاه�بعض�املبادئ�احملاسبية�املستعملة�

�و�ة�و�ميثل�قابلية�الشركة�للوصول�إىل�غاياا�،�و�من�خالل�التخطيط�و�اجناز�املسؤولي:اهليكل�التنظيمي� -5

�ا �اهليكل ،� �املتابعة �و �أو�الرقابة �املسؤوليات�لألقسام �التحويالت�و �مراكز �تعين�وضع لتنظيمي�للشركة

 خطوط�اإلنتاج�،�و�يعتمد�هذا�على�حجم�و�طبيعة�الشركة�
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� �املدقق(احملاسب�القانوين �فاعلية�) �معرفة �من �يتمكن �املسؤوليات�حىت �التخويالت�و �هذه �دراسة عليه

 سياسات�و�إجراءات�الرقابة�

�و�تشمل�كيف�و�ملن�مت�توزيع�هذه�املسؤوليات�و�الواجبات�و�األمر�:ات�توزيع�املسؤوليات�و�الواجب -6

 الذي�جيعل�كل�موظف�يعرف�موقعه�بالنسبة�للموظفني�اآلخرين�و�اجلهة�املسؤولة�عنه�و�حماسبته�

بالنسبة�إىل�الوقاية�الداخلية�و�ألجل�أن�تكون�ذات�فاعلية�،�فيجب�وضع�:�السياسات�و�إجراء�التوظيف� -7

��اءات�لتوظيف�أناس�لديهم�املستويات�األخالقية�و�الكرامة�و�املستوى�املهين�املطلوب���سياسات�و�إجر

���و�تشمل�النظام�احملاسيب�و�:��و�خطوط�االتصال�و�اليت�هلا�عالقة�مع�أغراض�التقارير�املالية�تاملعلوما:�ثانيا�

�االقتصادية �املعامالت�(طرق�التسجيل�ملعرفة�مجع�و�حتليل�و�تصنيف�التقرير�حول�األنشطة و�مسؤولية�احلفاظ�)

��على�املوجودات�و�تسجيل�االلتزامات�

� �رابعا :� �على�األنشطة �أن�:السيطرة �من �يف�التأكد �اإلدارة �اإلجراءات�ألجل�مساعدة �السياسات�و �تشمل �و

كذلك�و�تشمل�السيطرة�على�األمور�اليت�تتعلق�بالبيانات�–التعليمات�و�السياسات�قد�طبقت�حسب�ما�جيب�

�و�اليت�تشمل�الرقابة�العامة�و�الرقابة�على�التشغيل�أو�التطبيق�تية�و�على�سبيل�املثال�الرقابة�على�تشغيل�املعلومااملال

و�وجود�سجالت�و�مستندات�تفي�بالغرض�و�وجود�تدقيق�أو�رقابة�مستقلة�و�كذلك�الفصل�بني�الوظائف�و�

��اجلرد�الفعلي�

��

��ةتقييم�نظام�الرقابة�الداخلي:�املطلب�الثالث�

��

���إن�دراسة�و�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�يعترب�اخلطوة�األوىل�يف�عملية�املراجعة�فمن�خالهلا�حيدد�للمراجع�مدى�

�إتباع� �فعلى�املدقق �الداخلية �الرقابة �فهم �و �ألجل�دراسة �و �ا �يقوم �االختبارات�اليت�جيب�أن الفحص�و�حجم

��اخلطوات�التالية�

��ا�كان�هذا�النظام�يعمل�حسب�ما�خطط�له�فهم�نظام�الرقابة�الداخلية�و�إذ -

 التوثيق�يف�أوراق�العمل�هيكل�النظام�الرقايب� -

 مستوى�خماطر�الرقابة�املتوقعة�من�قبل�املدقق�أي�حتديد�احلد�األعلى�املقبول�من�قبله�)�حتديد(تقرير� -

 لنظام�الرقابة�الداخلية�و�إعادة�حتديد�مستوى�خماطر�الرقابة�)�فحص(عمل�اختبار -

��)برنامج�املراجعة�(التدقيق�التفصيلي�تصميم� -

��:�)1(كما�يقتضي�املعيار�الثاين�من�معايري�العمل�امليداين�

���دراسة�و�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�حىت�ميكن�االعتماد�عليه�و�نطاق�و�أنواع�االختبارات�األساسية�للمراجعة�

راجعة�كما�انه�يساعد�على�إبراز�مواطن�الضعف�فيه�و�من�مثة�ميكن�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�من�حتديد�نظام�امل"

��تقدمي�النصح�و�اإلرشاد�إلدارة�املنشأة�للتغلب�على�هذه�املواطن�
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���رغما�عن�أن�األساليب�املتبعة�يف�دراسة�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�قد�ختتلف�من�مراجع�إىل�آخر�إال�أن�هناك�

�اليت�ي �وسائل�ترتبط�و�اإلجراءات�العامة �الشأن�تتضمن�تلك�األساليب�اليت�عدة �مدققي�احلسابات�يف�هذا تبعها

��:تساعد�املراجع�التعرف�على�نظام�الرقابة�الداخلية�و�فهم�مكوناته�ما�يلي�

�و�يتضمن�الفحص�و�التقييم�النظري،�عملية�الفحص�و�:�الفحص�و�التقييم�النظري�لنظام�الرقابة�الداخلية�-أوال

��يم�التفصيلي�لنظام�الرقابة�الداخلية�التقييم�و�كذلك�الفحص�و�التقي

�حيث�أن�جمرد�وجود�نظام�الرقابة�يف�أي�شركة�ال�يعين�:�الفحص�و�التقييم�العملي�لنظام�الرقابة�الداخلية�-ثانيا

بالضرورة�انه�تطبيق�فعال�يف�العمليات�و�األنشطة����املختلفة�،�و�لذلك�بثار�تساءل�هام�و�هو�مدى�تطبيق�نظام�

��ية�يف�الشركة�؟�و�لإلجابة�على�هذا�السؤال�يتم�إجراء�اختبارات�االلتزام�الرقابة�الداخل

���قبل�البدء�يف�عملية�التقييم�سواء�النظري�أو�العملي�جيب�على�املراجع�االختيار�بني�عدة�طرق�و�تتوقف�عمليا�

��:على�طبيعة�و�حجم�أداء�الشركة�و�نشاطها�

موعات�يطلق�على�كل�منها�دورة�و�اليت�يدورها�تغطي�جمموعة�أي�تقسيم�أنشطة�املنشأة�إىل�جم:�الدورات�/�أوال

من�العمليات�و�احلسابات�ذات�العالقة�الوثيقة�،�و�قد�أشار�امع�األمريكي�للمحاسبني�القانونيني�إىل�التجميع�

��:التايل�للعمليات�و�احلسابات�اليت�تربطها�عالقة�وطيدة�تسهيال�لعملية�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�

���دورة�اإلنتاج�-��دورة�النفقات���������������-��دورة�اإليرادات����������-�

���دورة�التقارير�املالية�املنشورة�-��دورة�التمويل��������-�

و�هي�عبارة�عن�جتميع�العمليات�و�احلسابات�اخلاصة�مبركز�نشاط�أو�وظيفة�إدارية�أو�:�وحدات�النشاط�/��ثانيا�

البعض�حيث�تتخذ�كأساس�لتقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�،�و�أهم�تلك�األنشطة�قسم�من�أقسام�املنشأة�مع�بعضها�

��أو�الوظائف�وظيفة�و�قسم�املشتريات�،�املخازن�،�اإلنتاج�،�املبيعات�،�الشؤون�اإلدارية�و�املالية�

الرقابة�الداخلية�حيث�ميكن�يف�بعض�األحيان�أن�يقوم�املراجع�بدراسة�و�تقييم�إجراءات�:�بنود�القوائم�املالية�/�ثالثا

بكل�بند�من�بنود�قائمة�املركز�املايل�أو�قائمة�نتيجة�األعمال�على�حدة�،�مثال�ذلك�تقييم�إجراءات�الرقابة�الداخلية�

��لألصول�الثابتة�أو�األصول�املتداولة�بتصنيفاا�املختلفة�

��:جمل�القول�تتمثل�إجراء�دراسة�و�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�ما�يلي�

��الفحص�املبدئي�لنظام�الرقابة�الداخلية�:�أوال�

��التقييم�املبدئي�لنظام�الرقابة�الداخلية�:�ثانيا�

��امليزانية�و�التقييم�التفضيلي�لنظام�الرقابة�الداخلية�:�ثالثا�

��اختبارات�االلتزام�بالسياسات�و�اإلجراءات�اخلاصة�بتطبيق�النظام�:�رابعا�

�يفرض�فهم�املراجع�ملدى�تأثري�نظام�الرقابة�الداخلية�على�عملية�:ية��الفحص�البدئي�لنظام�الرقابة�الداخل-أوال

املراجعة�يتعني�عليه�جتزئة�النظام�الرقايب�إىل�عدد�من�النظم�الفرعية�مث�يقوم�بدراسة�كل�منها�تفصيال�،�تأسيسا�على�

هذه�النظم�الفرعية�هذا�األسلوب�ميكنه�وضع�جمموعة�من�إجراءات�املراجعة�لكل�من�تلك�النظم�الفرعية�،�و�أهم�



 57 �ا�������������������������������������������������������������������القواعد�العامة�ملهمة�املراجعة��:الفصل�الثاين

نظام�األجور�،�نظام�االستثمارات�،�نظام�)�تكلفة�املبيعات(بوجه�عام�من�نظام�اإليرادات�،�نظام�التكاليف�املباشرة�

��األصول�الثابتة�،�نظام�احلصول�على�أصول�و�إعادة�سدادها�

�على�ح �الداخلية �الرقابة �نظام �و�تقييم�كل�من�إجراء �املراجع�بدراسة �يقوم �ما دى�حيث�يتم�أوال�عمل�و�عادة

فحص�مبدئي�لكل�جزء�للتحقق�من�أن�الشركة�لديها�أساليب�رقابة�داخلية�ميكن�أن�يعتمد�املراجع�عليها�يف�أداء�

��وظيفته�

�الرقابية�و�تدقيق�العمليات�:�التقييم�املبدئي�لنظام�الرقابة�الداخلية�-ثانيا �ميكن�للمراجع�أن�يفهم�و�يلم�بالبيئة

���اخلربة�السابقة�للمراجع�-�:ريق�االعتماد�على�بالشركة�مبدئيا�عن�ط

��فحص�أوراق�املراجعة�لألعوام�املاضية� -1

 عمل�استفسارات�أو�مراقبة�للعمليات� -2

يقوم�املراجع�بفحص�(االطالع�على�اخلريطة�التنظيمية�للشركة�أو�دليل�اإلجراءات�بالشركة�حمل�املراجعة� -3

�مسؤول �و �العمليات �تدفق �على �للتعرف �اإلجراءات �تنفيذ�دليل �و �األصول �حبيازة �شخص �كل يات

العمليات�و�إمساك�السجالت�كما�انه�عن�طريق�دراسة�اخلطة�التنظيمية�ميكن�للمراجع�اكتشاف�ما�إذا�

كان�املناخ�الرقايب�السائد�باملنشأة�يسمح�بفصل�مسؤوليات�املوظفني�بالشركة�و�من�مث�ميكن�أن�يطمئن�

�الرقابة�)�ملنشأةإىل�سالمة�فصل�االختصاصات�و�املسؤوليات�با �قرر�املراجع�االعتماد�على�نظام �ما فإذا

 الداخلية�بعد�االنتهاء�من�الفحص�املبدئي�فسوف�يقوم�بدراسة�و�تقييم�النظام�تفصيليا�

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

جع�على�األساليب�الرقابية�اليت�دف�إىل�منع�حدوث�األخطاء�و�املخالفات�أو�اكتشافها�و�يف�سبيل�،�يركز�املرا

 :ذلك�ميكن�االعتماد�على�عدد�من�األساليب�أمهها�

��خرائط�التدفق�:�قائمة�االستقصاء��������ثانيا�:�أوال�

��امللخص�التذكريي:�التقرير�الوصفي��������رابعا�:�ثالثا�

و�هو�عبارة�عن�التحري�أو�(�يعتمد�املراجع�على�استخدام�مدخل�االستقصاءات��:�ءقائمة�االستقصا -1

التقصي�بطريقة�أو�بأخرى�عن�القواعد�و�اإلجراءات�املتبعة�فعال�يف�تنفيذ�عمليات�املشروع�بغرض�توثيق�

��إجابات�العميل�على�االستفسارات�اليت�يوجهها�للعاملني�عن�وسائل�الرقابة�الداخلية�للمنشأة�

تم�تصميم�منوذج�االستقصاء�حبيث�تشري�اإلجابة�بنعم�إىل�مواطن�قوة�النظام�و�كلمة�ال�إىل�موطن�ضعفه�،�من�و�ي

��مثة�يسهل�على�املراجع�اكتشاف�مواطن�الضعف�من�خالل�فحص�االستفسارات�املقابلة�لإلجابة�بالنفي����

��:و�يتقذ�استخدام�هذا�األسلوب�لألسباب�التالية�

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

���وضع�اإلجابة�بنعم�أو�ال�بصورة�روتينية�بدون�دراسة�حقيقية�للمشاكل�اليت�تربزها�هذه�األسئلة�-�

���معاملة�األسئلة�الواردة�يف�القائمة�كنهاية�بدال�من�اعتبارها�وسيلة�للتصحيح�-�

��
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��

��قائمة�االستقصاء�عن�الرقابة�الداخلية�للمشتريات�و�حسابات�الدائنني�و�أوراق�الدفع�)�:�04(ل�رقم�يوضح�اجلدو

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

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

�اإلجابـــــــــــة �
�)2(جسيم)�1(�نطاق�بسيط-ال� � �األسئـــــــــــــلة �

�ال�ينطبق �نعم� �
)1(� �)2(� �مالحظات�� �

�اإلعتمادات�مستندات�الدفع�-�1 �عن �مسؤولة �اإلدارة �الشخص�أو �هل

��:�مستقلة�عن�

���األشخاص�اآلخرين�الذين�طلبوا�املصروف�-�أ

على�(يع�الشيك�جلميع�املشتريات��أمني�اخلزينة�أو�مسؤولني�عن�توق-�ب

��)األقل�ما�يريد�على�مبلغ�صغري�

���هل�حترر�حماضر�االستالم�مكتوبة�جلميع�املواد�و�البضاعة�املستلمة�؟-2

���هل�حماضر�االستالم�حتت�الرقابة�عن�طريق�ترقيمها�املسلسل؟-3

�تقارن�-4 �الدائنني�و �أستاذ �لدفاتر �األقل �على �شهرية �أرصدة �تعد �هل

��قبة�الدائنني�؟حبساب�مرا

�حساب�-5 �مع �الدائنني �من �الواردة �احلسابات �الكشوف �تقارن �هل

��الدائنني؟

���هل�تعامل�املبالغ�املدفوعة�مقدما�للدائنني�كحسابات�مدينة�؟-6

�هل�-7 �و �العميل �إىل �مباشرة �بضاعة �إرسال �على �االتفاق �حالة �يف

��؟لإلجراءات�املتبعة�تضمن�أن�فاتورة�البيع�أرسلت�هلذا�العميل�

���هل�مردودات�املشتريات�تراقب�بصورة�تضمن�حتميل�البائع�بقيمتها؟-8

�هل�هناك�سجل�ألوامر�الشراء�املنفذة�و�كذلك�اليت�ال�تزال�مفتوحة�-9

��؟

��:�هل�سجل�أوراق�الدفع�مناسب�لكي�يسمح-�10

���ترصيد�التفاصيل�و�مقارنتها�حبساب�املراقبة�؟-�أ

���احتساب�الفائدة�املستحقة�الدفع�-�ب

�-�ج �عن��هل �مسؤول �مدير �من �األقل �على �واحد �توقيع �األمر يتطلب

��أوراق�الدفع�؟ �

� �� �� �� �� �

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

��17ني�،�مرجع�سبق�ذكره�،�صأمني�السيد�امحد�لطفي�،�أساليب�املراجعة�ملراقيب�احلسابات�و�احملاسبني�القانوني�:�املصدر
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��

تساعد�خرائط�التدفق�على�فهم�تسلسل�العالقات�بني�أوجه�النشاط��:�خرائط�التدفق�للرقابة�الداخلية -2

املختلفة�و�ما�يتعلق�ا�من�مستندات�أخرى�يف�نظام�الرقابة�الداخلية�،�و�تعترب�خريطة�التدفق�جمرد�تعبري�

ة�يتم�تصميمها�بغرض�وصف�تدفق�العمل�،�و�الذي�من�شكلي�لنظام�أو�جمموعة�من�العمليات�املتتالي

خالله�ميكن�للمراجع�فهم�النظام�بشكل�جيد�لتحديد�مواطن�قوة�و�ضعف�هذا�النظام�يف�ضوء�أنواع�

��األخطاء�اجلوهرية�املمكن�حدوثها�و�ما�إذا�كان�من�املمكن�اكتشافها�أو�تفاديها�عن�طريق�النظام�

��:�خريطة�التدفق��و�فيما�يلي�اخلطوات�الالزمة�إلعداد

���التعرف�على�املستندات�و�منط�تدفقها�خالل�مراحل�استخدامها�و�معاجلتها�-�أ

���إعداد�وصف�مبدئي�للنظام�يف�ضوء�الدراسة�اليت�عملها�املراجع�يف�اخلطوة�السابقة�-�ب

�املوظف-�ج �أو �القسم �أو �الوظيفة �ميثل�كل�منها �أعمدة �حيث�تتكون�من�عدة �التدفق�النظام �خريطة �،��إعداد

��باإلضافة�إىل�األعباء�اليت�يقوم�ا�كل�منها�و�املستندات�اليت�يقوم�بإعدادها�أو�تداوهلا�و�اجتاه�تدفق�هذه�املستندات�

���بذلك�تكون�خريطة�التدفق�وسيلة�لإلملام�بكافة�إجراءات�أو�عمليات�نظام�الرقابة�الداخلية�و�توضيح�الوظائف�

�عملية�و�ال�تكتمل�عملية�فحص�لنظام�الرقابة�الداخلية�بدون�حتليل�و�األقسام�املسؤولة�عن�أداء�كل�إجراء�أو

املراجع�لكافة�جوانبه�سواء�كانت�جوانب�قوة�أو�ضعف�مث�يقوم�بإعداد�تقريره�عن�النتائج�املبدئية�عن�النظام�و�

��:�حفظه�يف�ملف�أوراق�املراجعة�و�يؤخذ�على�أسلوب�خرائط�التدفق�

���يف�إعدادهاانه�يقتضي�مهارة�و�خربة�و�وقت�كبري -

 عدم�إبراز�كافة�التفاصيل�اخلاصة�بالعملية�من�خالل�األشكال�و�الرموز�املستخدمة�ا� -

���و�ال�شك�يف�أن�هذا�األسلوب�يعطي�صورة�واضحة�عن�نظام�الرقابة�الداخلية�للقارئ�الذي�ميتاز�باخلربة�حيث�

�إىل�تتابع�تلك�ا �املسؤوليات�باإلضافة �الربط�بني�اإلجراءات�و �و�ميكنه �مسارها �املستندات�و �نشأة إلجراءات�و

��.أماكن�االحتفاظ�بالسجالت�احملاسبية�

��

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

�تقييم� �كيفية �و �باملنشأة �السجالت�املوجودة �لتدفق�العمليات�و �تفصيليا �حيث�يتضمن�شرحا الداخلية

���و�االختصاصات�تاملسؤوليا

���فذلك�الوصف�الكتايب�يصف�و�يوضح�اإلجراءات�اليت�تتبع�يف�آداء�كل�عملية�من�العمليات�اليت�تقوم�ا�املنشأة��

يف�شكل�خطوات�متتابعة�و�متكاملة�،�أو�ما�ميكن�أن�يطلق�عليه�الدورة�املستندية�و�احملاسبية�اليت�متر�ا�كافة�هذه�

��العمليات�

ا�األسلوب�بوجه�عام�يف�التغلب�على�االنتقاد�الذي�ميكن�توجيهه�إىل�طريقة�االستقصاء�،�حيث�يالحظ�يتميز�هذ

��أن�اإلجابة�بنعم�أو�بال�قد�مت�استبعادها�
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���غري�انه�يعاب�على�هذه�الطريقة�بان�هناك�صعوبة�يف�تتبع�الوصف�املطول�لإلجراءات�املتبعة�يف�أداء�كل�عملية�

��ءم�مع�ظروف�املنشآت�صغرية�احلجم�األمر�الذي�جيعلها�تتال

�امللخص�التذكريي -4 :�� �امللخص �ذلك �–يشمل �املراجع �مبعرفة �إعداده �يتم �تفصيلي�–الذي �بيان على

لإلجراءات�و�الوسائل�اليت�تتميز�ا�أي�نظام�للرقابة�الداخلية�كوسيلة�استرشادية�ملساعدة�املراجع�عند�

��تقييمه�للرقابة�الداخلية�يف�الشركة�

عترب�امللخص�التذكريي�مبثابة�إطار�عام�جيري�يف�نطاق�عملية�الرقابة�دون�حتديد�حتريات�أو�أسئلة�معينة����لذلك�ي

��جيري�يف�نطاقها�ذلك�الفحص�،�حيث�يقتصر�عليها�و�من�مث�فهو�ال�يغفل�عن�أي�نقطة�رئيسية�يف�الرقابة�الداخلية�

�لنتائج�الفحص�،�كما�انه�ال�حيقق�التنسيق�و����غري�انه�يعاب�على�ذلك�األسلوب�انه�ال�ينتج�عنه�تسجيل�كتايب

��التوجيه�يف�إجراءات�فحص�الرقابة�،�حيث�يتسىن�للمراجع�حرية�اختيار�إجراءات�الفحص�املالئمة�

بعد�االنتهاء�من�الدراسة�و�التقييم�املبدئي��:�اختبارات�االلتزام�لسياسات�و�إجراءات�الرقابة�الداخلية -5

�الداخلية �الرقابة �اختبارات�االلتزام�،�و�توثيق�نظام �يتم�أداء �النظام �و�اقتناع�ملراجع�بكفاية�مواطن�قوة

حيث�تصمم�دف�التأكد�من�وجود�مواطن�قوة�النظام�فعال�و�أن�العميل�يتبع�تعليمات�و�إجراءات�و�

سياسات�النظام�املوجودة�يف�دليل�اإلجراءات�،�و�تساعد�تلك�االختبارات�املراجع�يف�اختاذ�قراره�النهائي�

 صوص�مدة�االعتماد�على�نظام�الرقابة�الداخلية�خب

���يتمثل�الغرض�من�اختبارات�االلتزام�هو�احلصول�على�تأكيد�معقول�بان�إجراءات�الرقابة�الداخلية�تطبق�كما�

�االستفسار�و�املالحظة�و� �أمهها �تعمل�بفاعلية�و�تضمن�اختبارات�االلتزام�أساليب�اختبار�متعددة وضعت�و�أا

��ات�و�إعادة�أداء�الرقابة�الداخلية�فحص�املستند

���و�توجد�ثالثة�استنتاجات�تنتج�من�مرحليت�الفحص�املبدئي�للنظام�و�اختبارات�االلتزام�باإلجراءات�و�السياسات�

��:�هي�

�سالمة�و�صحة�نظام�الرقابة�الداخلية�و�إتباع�املنشاة�إلجراءاته�و�تعليماته�و�يف�هذه�احلالة�حيتاج�املراجع�أن�-�أ

بإجراء�عدد�حمدود�من�االختبارات�األساسية�للمراجعة�على�العليات�و�أرصدة�القوائم�املالية�لتأييد�رأيه�عن�يقوم�

��هذه�القوائم�

بافتراض�أن�النظام�كان�جيدا�يف�ضوء�–�عدم�سالمة�و�صحة�تطبيق�النظام�و�االلتزام�بإجراءاته�و�تعليماته�-�ب

��الفحص�املبدئي�للمراجع�

�ا �الذي�يدعوا �بتطبيق�اإلجراءات�قد�أدى�إىل�حدوث����األمر �االلتزام �كان�عدم �إذا �عن�ما ملراجع�أن�يستفسر

أخطاء�جوهرية�يف�التقارير�املالية�و�يف�ظل�ذلك�االحتمال�فانه�جيب�على�املراجع�أن�يزيد�من�حجم�االختبارات�

��األساسية�لتعويض�الضعف�يف�تطبيق�النظام�

ىل�عدم�التزام�العميل�بإجراءات�أو�تعليمات�الرقابة�الواردة�بذلك�النظام��ضعف�نظام�الرقابة�الداخلية�باإلضافة�إ-�ج

��هنا�يكون�من�الضرورة�أن�يقوم�املراجع�باالنسحاب�من�مهمة�املراجعة�أو�اقتناعه�عن�إبداء�رأيه�يف�القوائم�املالية�:
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إلدارة�بنقاط�ضعف�النظام�يف��إعداد�تقرير�عن�نظام�الرقابة�الداخلية�إذ�من�الضروري�أن�يقوم�املراجع�بإبالغ�ا-د

صورة�تقرير�مكتوب�و�موجه�لإلدارة�،�و�مل�تشر�معايري�املراجعة�إىل�ضرورة�قيام�املراجع�بإبالغ�اإلدارة�مبقترحاته�

��بتحسني�هذا�النظام���

�النظري �التقييم �الفحص�و �االستبيان�و�خرائط�(ففي�ضوء �أو �االستقصاء �االستبيان�أو �قائمة عن�طريق�استخدام

يقوم�املراجع�بإعداد�تقرير�خاص�عن�)�اختبارات�،�التزام�بالنظام(و�يف�ضوء�نتائج�التقييم�العملي�)�اخل...فق�التد

��نظام�الرقابة�الداخلية�يوضح�فيه�كافة�نواحي�الضعف�مع�توضيح�اإلرشادات�اليت�من�شأا�تاليف�هذا�العيب�

�امل �يقوم �الداخلية �الرقابة �لتقييم�نظام �ائية �كنتيجة �يف�هذا����و �التقييم�و �يف�ضوء �برنامج�املراجعة �بإعداد راجع

اإلطار�ميكن�إضافة�أو�ذكر�بعض�النقاط�اليت�تشري�و�تدل�على�القصور�يف�نظام�الرقابة�الداخلية�،�إذ�أن�الرقابة�

ال�الداخلية�توفر�ضمان�معقول�من�أن�أغراض�اإلدارة�قد�مت�الوصول�إليها�و�لكن�أي�نظام�للرقابة�الداخلية�رمبا�

��)1(يعمل�بصورة�مرضية�ألسباب�عدة�و�من�هذه�األسباب�

���إمكانية�اخلطأ�اإلنساين�الناتج�من�عدم�االنتباه�،�غياب�الذهن�،�اخلطأ�يف�التقدير�أو�إساءة�فهم�املعلومات�-�

�احتماالت�ختطي�التعليمات�الرقابية�عن�طريق�االتفاق�مع�اجلهات�من�خارج�املؤسسة�و�مع�املوظفني�من�داخل�-�

��ملؤسسة�ا

���إمكانية�أن�شخصا�مسئوال�أو�أن�اإلدارة�العليا�تقوم�بإساءة�استعمال�سلطاا�و�ختطي�إجراءات�الرقابة�الداخلية�-�

���إمكانية�أن�تصبح�اإلجراءات�الرقابية�غري�كافية�للغرض�نظرا�للتغريات�يف�الظروف�و�توسيع�نشاط�الشركة�-�

���و�تقييم�نظم�الرقابة�الداخلية�و�يف�األخري�ميكن�إضافة�شكل�يوضح�خطوات�دراسة

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��

��األخطاء�و�الغش�:�املبحث�الثاين�

��

عدد�عمليات�املؤسسة�من����إن�حدوث�األخطاء�و�الغش�بالقوائم�املالية�أمر�حمتمل�و�وارد�بالقوائم�املالية�و�ذلك�لت

��اخل،�هذا�فيما�يتعلق�باخلطأ�أما�الغش�فهو�بسبق�القصد�و�النية�و�هذا�ما�سنوضحه�الحقا...ترحيل�و�ترصيد�

���

��تعريف�اخلطأ،�أسبابه�و�أنواعه:�املطلب�األول�

���

��عها����غالبا�ما�حتدث�األخطاء�بالسجالت�و�املستندات�احملاسبية�و�ذلك�لعدة�أسباب�و�إن�تعددت�أنوا

��

��تعريف�اخلطأ�و�أسبابه�:�الفرع�األول�

��:�وردت�عدة�تعاريف�للخطأ�و�من�بينها�

�إن�اخلطأ�هو�تعديل�أو�تغيري�أو�عدم�إتباع�األصول�و�املبادئ�احملاسبية�املتعارف�عليها�و�ذلك�:التعريف�األول�

قائق�تتعلق�باألوضاع�بسبب�جهل�أو�إمهال�أو�تقصري�أو�دف�إخفاء�عجز�أو�اختالس�أو�تالعب�أو�أخطاء�ح

�اقترن�التعديل�أو�التغيري�أو�احلذف�حبسن�نية�القائمني�مسي�ذلك� �(املالية�للمشروع�فإذا �حماسبيا �إذا�)�خطا ،�أما

���)1(اقترن�بسوء�نية�القائمني�بن�اعترب�نوعا�من�األخطاء�

ليمات�أو�أقساط�عملية�بكاملها��هي�عبارة�عن�القيام�بعلية�أو�جزء�منها�خترج�عن�القواعد�و�التع:التعريف�الثاين�

حبسن�نية�أي�عن�غري�قصد�،�إن�هذه�األخطاء�قد�تسيئ�إىل�مصداقية�املعلومات�احملاسبية�انطالقا�من�عدم�متثيلها�

���)2(للحقيقة�و�عدم�مالئمتها�الختاذ�القرارات�املناسبة�

��:)3(و�عود�وقوع�األخطاء�بالسجالت�احملاسبية�إىل�سببني�رئيسيني�مها�

ل�باملبادئ�احملاسبية�املتعارف�عليها�و�الواجبة�اإلتباع�يف�تسجيل�أو�ترحيل�أو�تبويب�أو�تلخيص�أو�عرض��اجله-�

��البيانات�احملاسبية�املختلفة�

���السهو�أو�عدم�العناية�أي�اإلمهال�و�التقصري�من�موظفي�قسم�احملاسبة�يف�أداء�أعماهلم�و�القيام�بواجبام�-�

الرئيسيني�،�هناك�عدة�أسباب�الرتكاب�األخطاء�و�خاصة�املتعمدة�منها�و�من�هذه�و�باإلضافة�إىل�هذين�السببني�

��:�األسباب�

���الرغبة�يف�اختالس�بعض�موجودات�املشروع�-�

���حماولة�تغطية�عجز�اخلزينة�أو�اختالس�سابق�-�
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���حماولة�اإلدارة�التأثري�على�القوائم�املالية�حبيث�ختدم�أغراضا�معينة�-�

��لضرائب��حماولة�التهرب�من�ا-�

��

��أنواع�األخطاء�:�الفرع�الثاين�

��:)1(���تنقسم�األخطاء�إىل�أنواع�متعددة�وفقا�للمعيار�أو�الزاوية�اليت�ينظر�منها�

��:�من�حيث�توافر�قصد�ارتكاا�-أوال

ترتكب�عن�قصد�عمدا�أو�تدبري�سابق�من�قسم�احملاسبة�أو�اهليئة�اإلدارية�بقصد�التظليل�:�أخطاء�عمدية� -1

��.إلخفاء�احلقيقة�أو�التأثري�على�نتائج�أعمال�املشروع�أو�مركزه�املايل�و�االختالس�

2- � �أو�نتيجة�تقصريهم�يف�القيام�بعملهم�و�:�أخطاء�غري�عمدية حتدث�نتيجة�جهل�موظفي�قسم�احملاسبة

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

��املشروع�

��:�من�حيث�طريقة�االرتكاب�و�طبيعة�اخلطأ�-ثانيا

��:��أخطاء�احلذف�-1

 نتيجة�عدم�قيد�عملية�بأكملها�أو�عدم�ترحيل�طرفيها�:�حذف�كلي� •

 نتيجة�عدم�قيد�احد�طريف�العملية�أو�عدم�ترحيل�احد�طرفيها�:�حذف�جزئي� •

��:�أخطاء�ارتكاب�-2

 )طرح�،�ضرب�،�قسمةمجع�،�(نتيجة�اخلطأ�يف�العمليات�احلسابية� •

 )870بدال�من�780إثبات�(خطأ�يف�إثبات�مبلغ�املعملية� •

 )حساب�حسن�بدال�من�حساب�حسني(خطأ�يف�اسم�احلساب� •

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

 )أستاذ(خطأ�يف�الترحيل�إىل�احلساب�غري�الصحيح� •

 )أستاذ(�احلساب�الصحيح�خطأ�يف�الترحيل�إىل�اجلانب�غري�الصحيح�يف •

 )أستاذ(خطأ�يف�نقل�األرقام�عند�الترحيل� •

-قيد�و�ترحيل–حتدث�نتيجة�عدم�إملام�باملبادئ�و�املفاهيم�احملاسبية�فبمعاجلة�العمليات�بالدفاتر�:��أخطاء�فنية�-3

� �املالية �القوائم �إعداد �أو �التسويات�اجلردية �إجراء �الرأ(أو �و �استهالك�ةمسالياخللط�بني�املصروفات�اإلدارية �عدم ،

��و�تعترب�أخطاء�أنواع�األخطاء�)�األصول�الثابتة�

و�هي�األخطاء�اليت�يعوض�بعضها�بعضا�أي�ميحو�إحداها�اثر�األخرى�و�هي�حتتاج�:��أخطاء�معوضة�متكافئة�-4

�كانت�يف�حساب�واحد�،� �أي�اثر�على�القوائم�املالية�إذا أما�إذا�ملراجعة�مستندية�الكتشافها�و�قد�ال�يكون�هلا

��كانت�يف�حسابني�خمتلفني�مما�ينتج�عنه�خطأ�أرصدا�و�قد�يترتب�عليه�تأثري�على�القوائم�املالية�للمشروع�
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و�هي�اليت�تظهر�تلقائيا�نتيجة�نظرية�القيد�املزدوج�أو�استخدام�نظام�:��أخطاء�تكشف�أو�تفضح�عن�نفسها�-5

اكتشاف�هذه�األخطاء�إتباع�إجراءات�و�سياسات�معينة�احلسابات�اإلمجالية�و�األستاذ�املساعد�و�قد�يؤدي�إىل�

��كإعداد�التسويات�الشهرية�حلسابات�البنوك�و�إرسال�مصادقات�أو�كشوف�شهرية�للعمالء�بأرصدم�

��:��من�حيث�توقيت�وقوعها�-ثالثا

��خالل�السنة�املالية�و�قبل�إعداد�ميزان�املراجعة�النهائية� -1

 قبل�إعداد�القوائم�املالية�للسنة�املالية�بعد�إعداد�ميزان�املراجعة�النهائي�و� -2

 بعد�إعداد�القوائم�املالية�للسنة�املالية� -3

��و�قد�تكون�عمدية�أو�غري�عمدية�و�قد�تكون�حذف�أو�ارتكاب�أو�فنية�أو�معوضة�

��:�من�حيث�تأثريها�على�ميزان�املراجعة�–رابعا�

��)املراجعة�يظهرها�ميزان�(�أخطاء�تؤثر�على�توازن�جانيب�ميزان�املراجعة�-1

��:��أخطاء�حذف�جزئي�-�أ

���إمهال�ترحيل�مبالغ�مدينة�أو�دائنة�إىل�حساباا�-�

��)ميزان�مراجعة(�إمهال�نقل�رصيد�أو�جمموع�احد�طريف�حساب�-�

��:��أخطاء�ارتكاب�-�ب

��)أستاذ(�ترحيل�مبالغ�خاطئة�إىل�الطرف�الصحيح�من�احلساب�-�

��)أستاذ(�مجع�خاطئ�ألحد�طريف�احلساب�-�

��)أستاذ(طئ�حلساب��ترصيد�خا-�

���مجع�خاطئ�ألحد�جانيب�ميزان�املراجعة�-�

���نقل�خاطئ�لرصيد�أو�جمموع�احد�طريف�احلساب�إىل�ميزان�املراجعة�-�

��)�:تطبيق�املبادئ�احملاسبية�(�أخطاء�فنية�-�ج

��)أستاذ(�ترحيل�مبالغ�إىل�الطرف�غري�الصحيح�-�

��)ملراجعة�ميزان�ا(�نقل�رصيد�أو�جمموع�مدين�كرصيد�أو�جمموع�دائن�-�

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

��:��حذف�كلي�-�أ

��)يومية�(�إمهال�قيد�العملية�أصال�يف�دفاتر�القيد�األوىل�-�

��)أستاذ(�إمهال�ترحيل�طريف�العملية�-�

���إمهال�نقل�رصيد�أو�جمموع�طريف�احلساب�إىل�ميزان�املراجعة�-�

��:اء�ارتكاب��أخط-�ب

��)اليومية�(�قيد�خاطئ�ملبلغ�العملية�يف�الطرفني�-�

��)أستاذ(�ترحيل�خاطئ�ملبلغ�طريف�العملية�-�
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��)أستاذ(��قيد�مكرر�لطريف�العملية�-�

��)يومية�أو�أستاذ(�اخلطأ�يف�اسم�احلساب�-�

��)أستاذ(�ترحيل�مبالغ�صحيحة�مدينة�أو�دائنة�حلسابات�مغايرة�-�

��):ئ�احملاسبية�تطبيق�املباد(أخطاء�فنية�-�ج

��)�:متكافئة(�أخطاء�معوضة�-د

���يف�دفتر�اليومية�-�

���يف�دفاتر�األستاذ�-�

���يف�ميزان�املراجعة�-�

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

ت�احملاسبية�،�من�حيث�حتليل�و�تسجيل�و�ترحيل�العمليات�على�صحة�القيد�أو�الترحيل�أو�النقل�لدفاتر�و�سجال

حيث�هناك�أخطاء�ال�تؤثر�على�توازن�جانبيه�و�ال�ميكن�اكتشافها�بواسطته�،�توازن�ميزان�املراجعة�يؤكد�صحة�

��:تطبيق�نظرية�القيد�املزدوج�من�خالل�ما�يلي�

��صحة�ترحيل�القيود�حسب�نظرية�القيد�املزدوج -

 بات�بدفاتر�األستاذ�صحة�مجع�و�ترصيد�احلسا -

��صحة�نقل�جماميع�و�أرصدة�احلسابات�مبيزان�املراجعة�� -

��

��تعريف�الغش�،�أهدافه�و�أنواعه�:�املطلب�الثاين�

��

���يتم�وقوع�الغش�و�التالعب�يف�الدفاتر�و�السجالت�ألسباب�خمتلفة�بغية�حتقيق�أهداف�متنوعة�و�بأنواع�متعددة�

��:و�سنوجزها�يف�الفروع�التالية�

��

��تعريف�الغش�و�أسبابه�:��األول�الفرع

�����سنورد�يف�هذا�الفرع�تعريف�الغش�الواردة�عن�الباحثني�و�األسباب�الدافعة�إليه�

�،مبعىن�:التعريف�األول� �األمانة �خيانة �على�أساس�التدليس�و �التصرفات�اليت�تقوم �كافة �تعرف�الغش�على�انه

وعة�على�حساب�الغري�،�كما�ميكن�التطرق�إىل�الغش�التصرفات�اليت�تقع�عن�قصد�و�عمد�لتحقيق�منفعة�غري�مشر

ن�املنظور�احملاسيب�على�انه�التالعب�يف�البيانات�احملاسبية�اليت�تتضمنها�املستندات�و�السجالت�أو�املعلومات�اليت�

���)1(حتتويها�القوائم�املالية�دف�غرض�معني�غري�مشروع�
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�أ:التعريف�الثاين� �إخفاء �التالعب�يعين�تعمد �أو��الغش�و �البيانات�بغرض�احلصول�على�منافع�خاصة �تعديل و

�يف� �الستخدامها �ممتلكات�املنشأة �احلصول�على�أصول�و �أو �التزاماته �يزيد�عن �مبا �حتميله �أو لتظليل�طرف�آخر

��)1(األعمال�اخلاصة�أو�احلريف�املتعمد�للمعلومات�املالية�من�قبل�موظفي�الشركة�أو�طرف�ثالث�

�التزوير�هو�اخلطأ�العمد�يرتكب�عن�قصد�أو�تبذير�سابق�من�قبل�قسم�احملاسبة�أو�اهليئة��الغش�أو:التعريف�الثالث�

��)2(اإلدارية�للتظليل�أو�اإلخفاء�أو�الغش�أو�االختالس�أو�التأثري�على�القوائم�املالية�

��:و�دواعي�ارتكاب�الغش�هي�

���الرغبة�يف�اختالس�بعض�أصول�املشروعات�-�

���يف�النقدية��حماولة�تغطية�اختالس�أو�عجز-�

���حماولة�التأثري�على�احلسابات�اخلتامية�لتحقيق�إغراض�معينة�-�

���حماولة�التهرب�الضرييب�بتظليل�دائرة�الضرائب�-�

��

��أهداف�الغش:�الفرع�الثاين�

��:)3(���قد�تلجأ�بعض�املنشآت�إىل�مثل�هذه�األساليب�لتحقيق�األهداف�التالية�

��:بالنسبة�لتضخيم�األرباح�-أوال

��اح�صورية�حىت�يتمكن�املديرين�و�أعضاء�جملس�اإلدارة�من�بيع�أسهمهم�بأسعار�مرتفعة�إظهار�أرب -1

 زيادة�نصيب�املديرين�من�الربح�خاصة�إذا�مت�حساب�املكافأة�على�أساس�نسبة�مئوية�من�األرباح� -2

لى�إذا�قدرت�ع"�شهرة�حملل�"�ترغيب�منشأة�أخرى�يف�شراء�املنشأة�و�إعطاء�أصحاا�مبلغا�كبريا�مقابل� -3

 أساس�معني�من�السنوات�

 تأثري�على�املسامهني�و�إهلامهم�بكفاءة�جملس�اإلدارة�إلعادة�انتخام�من�جديد� -4

��

��:�بالنسبة�لتضخيم�األرباح�–ثانيا�

��شراء�أسهم�املنشأة�من�سوق�األوراق�املالية� -

 تكوين�احتياطات�سرية� -

 التهرب�من�الضرائب� -

��احلصول�على�إعانة�من�الدولة� -

��:سبة�للمركز�املايل��بالن–ثالثا�

��سهولة�احلصول�على�قرض�من�احد�البنوك� -1

 ترغيب�شريك�جديد�يف�االنضمام�للمنشأة� -2
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بيع�املنشأة�بقيمة�مرتفعة�إذا�مت�البيع�على�أساس�صايف�قيمة�األصول�الظاهرة�بامليزانية�العمومية�و�لذلك� -3

��:يت�توجد�العديد�من�الوسائل�إلحداث�الغش�أو�التالعب�ميكن�إمجاهلا�يف�اآل

��عدم�إثبات�مبيعات�نقدية� -1

 عدم�إثبات�بضائع�واردة�إىل�املخازن� -2

 )دون�أدلة�(إثبات�مصروفات�ومهية�أو�بأعلى�من�قيمتها� -3

 إثبات�تشغيل�ومهي�و�إثبات�تشغيل�العمال�وقت�إضايف� -4

 عدم�احتساب�املخصصات�أو�االستهالكات�الكافية�لألصول� -5

 إثبات�مصاريف�اإلدارية�كمصاريف�رأمسالية� -6

 تضخيم�املبيعات�أو�املخزون�السلعي� -7

 املبالغة�يف�املخصصات�و�االحتياطات�و�االستهالكات� -8

 إثبات�مصاريف�رأمسالية�كمصاريف�إرادية� -9

 تضخيم�املشتريات�باحتساب�بضاعة�متعاقد�عليها -�10

 املبالغة�يف�قيمة�األصول�الثابتة� -�11

 ختفيض�االلتزامات�الواقعة�على�املنشأة� -�12

 مة�من�رصيد�املديننيعدم�خصم�الديون�املعدو -�13

 عدم�خصم�أوراق�القبض�املرفوضة�من�رصيد�أوراق�القبض� -�14

 عدم�إظهار�فوائد�القروض�اليت�مل�تدفع�من�جانب�اخلصوم� -�15

�اكتشاف�ا �عدم �للشك�أن �ال�يدع�جمال �ما �أو����و �ختفيض�أرباح�املنشأة �يترتب�عليها �السابقة �للوسائل ملدقق

��تضخيم�أرباح�املنشأة�و�بالتايل�إظهار�املركز�املايل�بغري�حقيقته�

��

��أنواع�الغش�:�الفرع�الثالث�

���ميكن�تقسيم�حاالت�الغش�اليت�قد�توجد�بالدفاتر�و�السجالت�من�زاوية�الغرض�من�ارتكاب�هذا�اخلطأ�العمد�

��)1(جة�تالعب�يف�الدفاتر�و�السجالت�و�حيدث�نتي

��:بقصد�االختالس�أو�تغطية�عجز�أو�سوء�استعمال�احد�األصول�و�أمثلتها�:�أوال

��:�اختالس�أو�تغطية�يف�النقدية�-1

���مدفوعات�ومهية�إضافة�أمساء�ومهية�لكشف�الرواتب�و�األجور�-�أ

��تزوير�مستندات�دفع�ومهية�-�ب

���يف�حسابه�أو�حلساب�النقدية��عدم�إثبات�مقبوضات�نقدية�من�عميل-�ج

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

���إثبات�اذونات�صرف�بضائع�ومهية�من�املخازن�-�ب

���و�يتوقف�حدوث�ارتكاب�هذه�األخطاء�على�ضعف�الرقابة�الداخلية�و�أدواا�و�وجود�ثغرات�فيها�يستغلها�

��لنفوس�و�يقل�حدوث�ارتكاا�كلما�كانت�الرقابة�الداخلية�و�أدواا�متينة�خالية�من�الثغرات�ضعاف�ا

����و�على�مدقق�احلسابات�أن�يركز�فحصه�ألنظمة�الرقابة�الداخلية�و�أدواا�على�حتديد�نقاط�الضعف�و�الثغرات�

اته�للعمليات�و�املراحل�اليت�يتضح�له�فيها�و�مدى�إمكان�استغالل�هذه�الثغرات�و�أن�يوسع�نطاق�عيناته�و�اختبار

��.فيها�ضعف�أو�ثغرات�

�ثانيا �للمركز�املايل�: �القوائم�املالية �نتائجه�خطرية�و�:�بقصد�التأثري�على�مدى�داللة �اإلدارية �اهليئة حيدث�بتوجيه

��:دواعيه�حتقيق�احد�األهداف�التايل�

��:ق�أعضاء�جملس�اإلدارة�إظهار�األرباح�أكثر�من�احلقيقة�،�و�ليحق:��تضخيم�األرباح�-2

���إعادة�انتخام�بإيهام�املسامهني�بنجاح�إدارم�و�سياستهم�-�أ

���زيادة�مكافآم�خاصة�إذا�ما�اختذت�نسبة�مئوية�من�األرباح�-�ب

���التأثري�على�أسعار�األسهم�بالبورصة�ليبيعوا�هم�أو�أقارم�ما�ميلكون�منها�-�ج

��ة�لزيادة�رأس�املال��تشجيع�املستثمرين�لالكتتاب�باسهم�جديد-د

�إظهار� �التالية�، �املالية �أو�تأجيل�إثبات�مشتريات�للفترة �تضخيم�قيمة�بضاعة�آخر�املدة �منها �عدة و�يتخذ�صورا

��املصروفات�بأقل�من�حقيقتها�و�تكوين�خمصصات�غري�كافية�

��:إظهار�األرباح�اقل�من�احلقيقة�بتكوين�احتياطات�سرية�لتحقيق:�تقليل�األرباح�-3

��خدامها�لتحقيق�مآرب�شخصية�خاصة�هلم�است-�أ

���التهرب�الضرييب�-�ب

���التالعب�بأسعار�األسهم�بالبورصة�-�ج

��إظهار�املركز�املايل�على�غري�حقيقته�-4 )�اخلصوم(�عن�طريق�التالعب�يف�قيم�بعض�األصول�أو�االلتزامات�:

��:دف�حتقيق�

���املضاربة�يف�البورصة�و�التالعب�بأسعار�األسهم�-�أ

��يف�احلصول�على�قرض�و�تضليل�البنوك�و�مؤسسات�اإلقراض�الرغبة�-�ب

��عند�البيع�)�مرتفع(�حتقيق�مثن�جمزي�-�ج

و�من�الصعوبة�اكتشاف�التالعب�أو�الغش�أو�التزوير�مما�يتطلب�من�مدقق�احلسابات�دقة�و�عناية�يف�فحص�للدفاتر�

��عارف�عليها�و�املقبولة�و�السجالت�و�دراية�تامة�باملفاهيم�و�املبادئ�و�القواعد�احملاسبية�املت

��

��

��
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��

��مواطن�األخطاء�و�الغش�و�جماالت�ارتكاا�،�إخفائها�و�تصحيح�األخطاء�:�املطلب�الثالث�

���من�اجل�تناول�األخطاء�و�الغش�و�إبراز�مجيع�الزوايا�،�ستربز�مواطن�األخطاء�و�الغش�و�جماالا�و�إخفائها�و�

��كيفية�املصححة�هلما�

��

��خطاء�و�الغش�و�جماالت�ارتكاا��مواطن�األ–الفرع�األول�

�أو� ���متر�البيانات�احملاسبية�بثالث�مراحل�رئيسية�يف�الدورة�احملاسبية�و�تعترب�هذه�مراحل�مواطن�ارتكاب�اخلطأ

��:�)1(�فيها�تقع�جماالت�متعددة�الرتكاما،�و�هذه�املراحل�هي�والغش،�

�إىل�ثالث��و�ت:�مرحلة�إثبات�العمليات�أي�مرحلة�القيد�األويل-أوال �هنا نقسم�فرص�ارتكاب�الغش�و�اخلطأ

��:أنواع

فقد�خيطئ�احملاسب�عن�عمد�أو�غري�عمد�يف�حتليل�العملية�إىل�طرفها�:�التحليل�غري�السليم�للعمليات� -1

�اخللط�بني� �التحليل�غري�السليم �يتضمن �قد �و �الصحيحة �إىل�غري�حساباا �فيوجهها �الدائن�، املدين�و

��أمسالية�عن�جهل�أو�سهو�أو�دف�التضليل�املصروفات�اإلرادية�و�الر

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

�و� �األرباح �تضخيم �إىل �بالطبع �هذا �يؤدي �و �املورد �فاتورة �وصول �من �بالرغم �العام �اية �يف السلعي

للدائنني�يف�امليزانية�العمومية�ال�ميثل�الواقع�و�قد�يكون�هذا�أيضا��إىل�أن�مبلغ�االلتزام�ةاملوجودات�باإلضاف

 عمدا�أو�غري�عمد�

3- � �إدراج�عمليات�كان�جيب�حذفها �التصميم�: �و �اإلصرار �سبق �و �العمد �صفة �العمل �هذا تغلب�على

�لتحقيق�هدف�معني�،�و�يتذر�أن�ينشأ�على�جهل�احملاسب�املفوض�يف�التمييز�بني�عمليات�الفترة�املالية

املختلفة�و�من�األمثلة�على�هذا�اال�ما�تلجأ�إليه�بقصد�حتسني�مظهر�امليزانية�من�حيث�النقدية�و�يصدق�

�أعمال� �السابقة�إلظهار�نتيجة �التالية�ضمن�عمليات�الفترة �على�أرباح�مبيعات�أول�الفترة نفس�الشيء

��أقوى�من�احلقيقة���

ة�األعمال�الكتابية�و�احلسابية�املتضمنة�للترحيل�من�اليومية��و�هذه�هي�مرحل:�مرحلة�التجميع�و�الترحيل�-ثانيا�

�و� �املراجعة �موازين �أو�حىت�إعداد �الكشوف�التفصيلية �و �اجلرد �قوائم �إعداد �احلسابات�و �ترصيد �و إىل�األستاذ

�العمليات�عرضة�للخطأ�و� احتساب�االستهالكات�و�الديون�املعدومة�و�غري�ذلك�و�من�الطبيعي�أن�تكون�هذه

��..�له�سواء�كان�متعمدا�أو�غري�متعمد�موطنا

�النهائية�-ثالثا �إعداد�و�حتضري�القوائم�املالية ��مرحلة �البيانات�احملاسبية�: �اليت�متر�ا �األخرية �املرحلة و�يف�هذه

��:تكون�فرص�حدوث�أو�ارتكاب�األخطاء�و�الغش�متعددة�منها�
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ت�أو�إظهار�أرباح�غري�حمققة�بقائمة�نتيجة�إدراج�مبالغ�أو�قيم�غري�سليمة�كما�يف�حالة�التضخيم�ملوجودا -1

��األعمال�

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

 أو�إسقاطها�كلية�

�يؤدي�إىل�عدم�تعبري�هذه�القوائم� -3 إعطاء�وصف�غري�صحيح�أو�كاف�لبعض�بنود�القوائم�املالية�و�هذا

تعبري�الصحيح�عن�واقع�املشروع�و�من�ماثلة�على�هذا�اإلدراج�األصول�الثابتة�ضمن�جمموعة�األصول�ال

 غري�عادي�)�أو�نسبة�سيولة�(�املتداولة�دف�إظهار�رأس�مال�عامل�

عدم�اإلفصاح�عن�كل�العوامل�املؤثرة�على�املركز�املايل�يف�تذييل�أو�ملحق�هلا�أن�مل�يكن�ضمن�بنودها�و� -4

ة�على�ذلك�العرضية�و�اليت�تكون�أمهيتها�النسبية�كبرية�و�يلزم�إظهارها�على�شكل�حسابات�من�األمثل

��نظامية�أو�يف�ملحق�للميزانية�

��

��إخفاء�األخطاء�أو�الغش�:�الفرع�الثاين�

و�هو�حماولة�احملاسب�أو�ماسك�الدفاتر�بتغطية�اخلطأ�و�الغش�عن�عمد�و�عن�سوء�نية�أو�تالعب�يف�احلسابات�

��)1(ختالس�و�إجراء�التغطية�عنصر�أساسي�يف�عملية�اإلخفاء�إلخفاء�اال

�بعض� �قيم �بتغيري �صوريا �املراجعة �ميزان �موازنة �مبحاولته �اإلدارة �أمام �عجزه �إظهار �احملاسب�عدم �حياول ���فقد

��احلسابات�عن�عمد�و�حبسن�نية�

��:ن�التغطية��و�قد�حياول�التالعب�باحلسابات�و�تزويرها�إلخفاء�اختالس�و�يتم�ذلك�بنوعني�م

���و�تتطلب�منه�إمادة�التالعب�و�تكراره�كلما�تطلب�األمر�ذلك�:تغطية�مؤقتة�

�و�مبقتضاها�ال�حاجة�إىل�إعادة�أو�تكرار�التالعب�يف�أي�وقت�ما�مل�يتطلب�تغطية�عملية�:تغطية�ثابتة�أو�دائمة�

��جديدة�

��:إىل�و�قد�ال�يهتم�املعين�بتغطية�عملية�التالعب�أي�بإخفاء�الغش�استنادا�

��:�العملية�لن�نقع�ضمن�نطاق�العينة�إىل�-1

���اقتناعه�بعدم�ضرورة�تدبري�التغطية�-2

���عجزه�عن�تدبري�وسيلة�تغطية�-3

أما�فيما�إذا�قام�املوظف�بتحصيل�مبلغ�من�احد�العمالء�سدادا�و�مل�يودعه�بالبنك�و�قام�باختالسه�فقد�حياول�تغطية�

��:العملية�إلحدى�الطرق�اآلتية�

��:طية�مؤقتة�يف�مذكرة�تسوية�البنك�اليت�يقوم�بإعدادها�و�املشرف�عليها��تغ-�أوال

��زيادة�رصيد�البنك�يف�الكشف� -1

 ختفيض�من�رصيد�البنك�بالدفاتر� -2
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 زيادة�رصيد�البنك�يف�الكشف� -3

 زيادة�مبلغ�اإليداعات�اليت�مل�تظهر�بكشف�البنك�بعد� -4

��:ل�فيه�حسب�الدفتر�الذي�ميسكه�يسج:��تغطية�دائمة�فيما�يلي�-�ثانيا

ختفيض�رصيد�النقدية�بتعمد�اخلطأ�يف�اجلمع�أو�الترصيد�مع�إجراء�:�دفتر�األستاذ�العام�الذي�يشرف�علية� -1

��تغيري�مكافئ�يف�رصيد�حساب�آخر�باالستاذ�العام�للحفاظ�على�التوازن�

��دفتر�النقدية�املشرف�عليه� -2

��انة�بالدفتر�نفسه�للحفاظ�على�توازنه�ختفيض�خانة�املقبوضات�النقدية�مع�إجراء�تغيري�مكافئ�يف�جمموع�اخل��-��أ

��زيادة�خانة�املدفوعات�النقدية�مع�تغيري�مكافئ�يف�جمموع�خانة�أخرى�بالدفتر�للحفاظ�على�توازنه��-��ب

الترحيل�من�دفاتر�النقدية�إىل�األستاذ�العام�الذي�يقوم�به�بثقل�املبالغ�غري�الصحيحة�إىل�حساب�النقدية� -3

��بدفتر�األستاذ�العام�

ة�مهما�كانت�مؤقتة�فانه�ميكن�اكتشافها�إذ�أن�التدقيق�املستندي�أو�احلسايب�و�طلب�الكشوف�مباشرة����و�التغطي

��من�البنك�من�شأا�كشف�التغطية�الثابتة�

����و�هناك�بعض�املؤشرات�اليت�قد�تؤدي�إىل�وجود�اخلطأ�أو�احتيال�مادي�يف�البيانات�احلسابية�و�يتوجب�على�

شرات�بعني�االعتبار�عند�ختطيطه�لعمله�و�تنفيذه�خلطة�التدقيق�و�من�هذه�املؤشرات�مدقق�احلسابات�اخذ�هذه�املؤ

��:)1(ما�يلي

��:�الريبة�يف�كفاءة�أو�أمانة�اإلدارة�-أوال

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

��لإلشراف�الفعال�عليهم�

 �له�يف�املؤسسة�وجود�تنظيم�معقد�ال�ضرورة -2

 التأخري�املستمر�يف�تالغي�قصور�جسيم�يف�نظام�الضبط�الداخلي�عندما�يكون�ذلك�عمليا -3

 ارتفاع�معدل�التغيري�يف�املوظفني�الرئيسيني�يف�احملاسبة�و�املالية� -4

 قلة�عدد�العاملني�يف�إدارة�احملاسبة�بصورة�ملحوظة�و�دائمة� -5

 دققني��القانوين�أو�املرالتغيري�املتكرر�للمستشا -6

��:�ضغوط�غري�طبيعية�تعاين�منها�الشركة�داخليا-ثانيا

��هبوط�الصناعة�و�ازدياد�حاالت�الفشل -1

 عدم�مالئمة�رأس�املال�العامل�نتيجة�اخنفاض�يف�األرباح�أو�توسع�سريع -2

اخنفاض�نوعية�األرباح�مثل�زيادة�املخاطرة�يف�املبيعات�غري�النقدية�أو�تغيري�عمل�املؤسسة�،�أو�اختيار� -3

 ل�و�سياسات�حماسبية�لتحسني�األرباح�بدائ
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احتياج�املؤسسة�لتحسني�اجتاه�األرباح�لدعم�سعر�األسهم�يف�السوق�لطرحها�لالكتتاب�العام�أو�حتسبا� -4

 للسيطرة�عليها�بواسطة�شراء�أسهمها�من�أطراف�أخرى�و�ألي�سبب�آخر�

 االستثمار�اهلام�يف�الصناعة�أو�إنتاج�يالحظ�عليه�التغيري�السريع� -5

 اد�املؤسسة�بصورة�كبرية�على�إنتاج�حمدد�لعدد�قليل�من�العمالء�اعتم -6

��الضغط�على�موظفي�احملاسبة�بإمتام�القوائم�املالية�بوقت�قصري�و�غري�معقول� -7

��:�عمليات�غري�طبيعية�-ثالثا

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

 عمليات�من�جهات�مقربة� -2

��تبدو�عالية�باملقارنة�ع�اخلدمات�املقدمة�)�اسبني�و�املستشارين�و�للعمالء�مثالاحمل(دفعات� -3

��:�صعوبات�يف�احلصول�على�قرائن�التدقيق�الالزمة�-رابعا

�تعديالت�كثرية�يف�الدفاتر�و�احلسابات�و�عدم� -1 �اكتمال�امللفات�و�إجراء سجالت�غري�متناسبة�كعدم

���عدم�التوازن�يف�حسابات�الرقابة�تسجيل�العمليات�وفق�اإلجراءات�املعتادة�و

يفترض�من�ضمن�(عدم�التوثيق�السليم�للعمليات�مثل�عدم�توفر�اإلقرار�املناسب�أو�التوثيق�أو�التغيري�فيها� -2

 )مشاكل�التوثيق�زيادة�املخاطرة�يف�حاالت�العمليات�الكبرية�أو�غري�العادية�

حلسابات�من�جهات�مستقلة�و�التضارب�يف�الزيادة�امللموسة�يف�الفروقات�بني�الدفاتر�و�كتب�تأييد�ا -3

 قرائن�التدقيق�و�التغري�غري�املفهوم�يف�معدالت�التشغيل

��املراوغة�و�تقدم�إلدارة�غري�معقولة�الستفسارات�املدقق -4

��:إذا�وجدت�مؤشرات�إىل�احتمال�وجود�خطأ�أو�احتيال�فعلى�املدقق�أن�يقوم�مبا�يلي�

���وجود�خطأ�أو�االحتيال�التوسع�يف�إجراءات�التدقيق�إلثبات�أو�نفي -

 التأكد�من�تصحيح�اخلطأ�إن�وجد -

 التأكد�من�انه�قد�جرى�معاجلة�االحتيال�و�اإلفصاح�عنه -

عندما�يرتبط�اخلطأ�و�االحتيال�بأحد�أفراد�اإلدارة�على�املدقق�أن�يعيد�النظر�يف�االعتماد�على�كافة�القرائن� -

��و�األدلة�اليت�أعطاها�هذا�الشخص�للمدقق

��:�يبلغ�اإلدارة�بنتائج�التدقيق�يف�احلاالت�التاليةعلى�املدقق�أن

��إذا�ثبت�وجود�خطأ�املادي�أو�االحتيال -

 تبليغ�اجلهات�الرمسية�إذا�طلبت�القوانني�ذلك -

��إذا�اعتقد�بوجود�احتيال�بغض�النظر�عن�تأثري�هذا�على�البيانات�احلسابية� -

���

��

��
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��

��تصحيح�األخطاء�:�الفرع�الثالث�

�أمه �أو �اخلطأ �طبيعة �قيد����إن �الضروري�إجراء �ليس�من �ذلك�ألنه ،� �ال �أم �تستدعي�تصحيح�اخلطأ �النسبية يته

تصحيح�لكل�خطأ�يكتشفه�مدقق�احلسابات�،�و�هذا�األمر�يتوقف�على�تقدير�مدقق�احلسابات�و�خربته�املهنية�يف�

��)1(هذا�اال�

�املايل �املركز �تأثري �هلا �اليت �و �النسبية �ذات�األمهية �اجلسيمة �قيود����فاألخطاء �إجراء �من �فالبد �الدخل �قائمة �أو

��تصحيحها�طبقا�لألصول�احملاسبية�املقبولة�

��:و�تشمل�األخطاء�مهما�كان�نوعها�جمموعتني�أساسيتني�

��أخطاء�تؤثر�على�أرصدة�حسابات�األستاذ�العام�:�أوال

���أخطاء�ليس�هلا�تأثري�بعد�و�لن�يكون�هلا�تأثري�على�أرصدة�حسابات�األستاذ�العام:�ثانيا

و�ختتلف�طريقة�تصحيح�األخطاء�األوىل�عن�الثانية�،�إذ�تتطلب�األوىل�إجراء�قيود�باليومية�مصحوبة�بالشرح�الوايف�

�مدقق� �حيث�يقوم �بالدفاتر �فعال �املوجود �اخلطأ �يؤدي�إىل�تصحيح �جيب�أن �و ،� �سبب�إجراءه �و �القيد لطبيعة

القيد�األصلي�الذي�سجلت�فيه�العملية�خطأ،�بينما�احلسابات�بتحليل�العملية�اليت�فيها�خطأ�من�جديد�و�مراعاة�

الثانية�ال�حتتاج�إىل�قيود�لتصحيحها�،�بل�يكتفي�بتعديل�األخطاء�يف�املرحلة�اليت�وقع�فيها�اذ�أا�مل�تسجل�بعد�

��بالدفاتر�

��:�و�يتم�تصحيح�األخطاء�يف�احلياة�العملية�مبقتضى�طريقتني�هي�

��لب�إجراء�قيدين�بدفتر�اليومية�و�تتط:الطريقة�الطريقة�املطولة�-أوال

��إلغاء�القيد�اخلطأ�بقيد�عكسي�حملو�أثره�من�الدفاتر�:�قيد�أول�

��إثبات�العملية�بقيد�جديد�بوضعها�الصحيح�و�السليم�:�قيد�ثاين�

�-ثانيا �املختصرة �الطريقة �إتباع�: �يفضل �و �األصلي �القيد �الغاء �دون �اخلطأ �يصحح �مبقتضاها �واحد �جيري�قيد و

طولة�لسهولتها�و�بساطتها�و�وضوحها�و�متابعة�علية�التصحيح�و�إمكانية�تصحيح�مجيع�أنواع�األخطاء�الطريقة�امل

��بواسطتها�

��:هذا�و�تنقسم�قيود�التصحيح�إىل�نوعني�

قيود�ينبغي�إجرائها�و�إثباا�لتأثريها�الدائم�على�احلسابات�و�خاصة�من�حيث�:�قيود�التسوية� -1

ائر�للفترة�احلالية�أو�املستقبلية�كاخللط�بني�املصروفات�االيرادية�تأثريها�على�مبلغ�األرباح�و�اخلس

�من�تأثري�واضح�على�قائميت�الدخل�و� �له �ملا �قيد�تصحيحه �الذي�يستدعي�إجراء �الرأمسالية و

��املركز�املايل�للسنة�احلالية�

ترة�احلالية�يتم�إجرائها�بقصد�إعداد�قوائم�مالية�سليمة�مبوبة�تبويبا�سليما�للف:قيود�إعادة�تبويب� -2

حمل�التدقيق�و�لكنها�غري�الزمة�أو�ضرورية�إلعداد�القوائم�املالية�للفترات�احلالية�حمل�التدقيق�و�
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�مثل �للفترات�املستقبلية �املالية �القوائم �إلعداد �ضرورية �أو �الزمة �غري �لكنها �مصاريف�: حتميل

�اإلضايف� �مصاريف�العمل �حتميل �أو �األجور �الرواتب�و �على �اإلضايف �الرواتب�و�العمل على

� �إعالن �و �مصاريف�دعاية �على �إضافية �مصاريف �حتميل �أو �داع�...األجور �يوجد �ال �و اخل

�دون� �اليت�حيتفظ�ا �بأوراق�املراجعة �بإثباته �بل�قد�يكتفي�املراجع �القيود �هذه �بإجراء لاللتزام

 طلب�إجراء�قيود�تصحيحها�
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��

��العلمية�للتدقيقاإلجراءات�:�املبحث�الثالث�

��

�األهداف� �حيقق �أن �للمدقق �ميكن �اليت�من�خالهلا �و �جناعة �األسلوب�األكثر �للتدقيق �اإلجراءات�العلمية ���تعترب

��املسطرة�لعملية�التدقيق�و�إذ�من�خالهلا�يكون�العمل�و�حتديد�وسائل�جتميع�األدلة�و�القرائن�

��

��أدلة�اإلثبات�يف�التدقيق�:�املطلب�األول�

��

راجعة�يف�حد�ذاا�هي�عملية�جتميع�األدلة�و�اإلثباتات�و�اليت�على�أساسها�يتمكن�املراجع�من�إبداء�رأيه����إن�امل

الفين�احملايد�على�القوائم�املالية�و�مدى�عدالتها�يف�متثيل�املركز�املايل�و�نتائج�األعمال�لشركة�معينة�حيث�ينص�

�الثالث�من�معايري�العمل�امليداين�على�وجوب�احل �بغرض�تكوين�املعيار �مقنعة �و �و�براهني�كافية صول�على�أدلة

أساس�مناسب�إلبداء�الرأي�يف�القوائم�املالية�اخلاضعة�لعملية�املراجعة�و�نظرا�لألمهية�البالغة�ألدلة�اإلثبات�ارتأينا�أن�

��:)1(نتناوهلا�يف�الفروع�التالية�

��

��تعريف�أدلة�اإلثبات�يف�التدقيق�و�خصائصها�:�الفرع�األول�

��:�أهم�التعاريف�الواردة�عن�أدلة�اإلثبات�التعريف�التايل����من

���و�هي�عبارة�عن�جمموعة�من�املعلومات�و�البيانات�اليت�:تعريف�أدلة�اإلثبات�يف�التدقيق�-أوال

��يسهل�التحقق�منها� -

 متعلقة�بعمليات�معينة�حتت�الفحص� -

��هلا�تأثري�على�تكوين�رأي�فين�حمايد�حول�القوائم�املالية� -

�املراجع�جتميع�األدلة�الكافية�و�املقنعة�فليس�هناك�عدد�معياري�أو�كمية�حمددة�من�األدلة�و�اليت�جيب����و�على

��:على�املراجع�احلصول�عليها�حيث�هناك�عدة�عوامل�تتحكم�و�تؤثر�يف�كمية�األدلة�و�الرباهني�و�هي�

�عدالتها�و�يف�هذه�األحوال�يقوم�املراجع��درجة�املخاطرة�أو�احتمال�وجود�أخطاء�ببنود�القوائم�املالية�مما�يؤثر�يف-�

بتجميع�اكرب�قدر�ممكن�من�األدلة�و�الرباهني�و�اليت�تؤكد�عدالة�و�سالمة�هذه�البنود�و�املخاطرة�هنا�تعين�قبول�

–كالنقدية�–املراجع�لبند�معني�على�انه�صحيح�و�هو�يف�احلقيقة�عكس�ذلك�مع�اإلشارة�إىل�البنود�األكثر�سيولة�

��خاطرة�ا�اكرب�إذا�ما�قورنت�بالبنود�األقل�سيولة�كاملباين�مثال�تكون�درجة�امل

�-� �النسبية �املادية(�األمهية �الرباهني�الواجب�) �و �كانت�األدلة �كلما �كبرية �املادية �كانت�األمهية �كلما حيث�انه

ملخاطرة�فكلما�و�درجة�ا)�املادية(احلصول�عليها�اكرب�و�من�مث�يتضح�أن�هناك�عالقة�طردية�بني�األمهية�النسبية�

��زادت�إحدامها�زادت�األخرى�و�بالتايل�زيادة�كمية�األدلة�و�الرباهني�
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درجة�احلاجة�إىل�"�(درجة�التأكد�"��املتوقعة�ة�تكلفة�احلصول�على�األدلة�و�الرباهني�على�نقارن�للتكلفة�املنفع-�

��)دليل

��:)1(�خصائص�أدلة�اإلثبات�يف�التدقيق�-ثانيا

��:اجعة�خصائص�أدلة�اإلثبات�حيث�جيب�أن�تتصف�مبا�يلي����حددت�نشرة�معايري�املر

��الكفاية� -1

��الصالحية�� -2

املقصود�بكفاية�دليل�اإلثبات�هو�أن�تكون�كمية�األدلة�املعقولة�متاحة�لتدعيم�و�:�كفاية�دليل�اإلثبات� -1

أن�تأكيد�رأي�املراجع�،�حيث�أن�أساليب�العينات�تستخدم�غالبا�لتحديد�و�مجع�األدلة�فان�العينة�جيب�

��تكون�كبرية�بدرجة�كبرية�تكفي�لتقدمي�أساس�معقول�لتكوين�رأي�املراجع�

و�غىن�عن�القول�فان�معايري�املراجعة�مل�حتدد�إرشادات�قاطعة�و�حمددة�للحكم�على�كفاية�أدلة�اإلثبات�و�

�دراسته� �يف�ضوء �املراجع �تقدير �على �كبري �حلد �يعتمد �العينة �حجم �حتديد �قرار �العكس�فان �على إمنا

روف�و�احلقائق�احمليطة�بعملية�املراجعة�و�جيب�مالحظة�أن�مفهوم�التحقق�و�التأكيد�املعقول�إمنا�ينص�للظ

على�أن�تكاليف�عملية�املراجعة�جيب�أن�ال�تتجاوز�املنافع�املتوقعة�منها،�فمثال�لو�أن�عينة�املراجعة�كانت�

شكل�اكرب�من�الالزم�و�من�مث�فان�كبرية�أكثر�من�الالزم�فان�هذا�يعين�أن�املراجع�سيمارس�املراجعة�ب

تكاليف�املراجعة�ستكون�كبرية�نسبيا�و�بالطبع�فان�ذلك�سيؤدي�إىل�حتميل�العميل�بتكلفة�مراجعة�أكثر�

من�الالزم�ستجعله�غري�راض�عن�خدمات�املراجع�األمر�الذي�قد�جيعله�يبحث�عن�مراجع�آخر�هذا�من�

غر�من�أن�يكفي�لتدعيم�و�تأكيد�رأي�أي�مراجع�ناحية�،�و�من�ناحية�أخرى�فان�كون�حجم�العينة�اص

له�أيضا�خماطرة�ممثلة�يف�احتمال�إبداء�رأي�غري�صحيح�أو�مربر�،�مما�حيمله�تكاليف�تقاضي�حمتملة�نتيجة�

��إمهاله�كان�يف�غىن�عنها�

�لرأي� �حيقق�تدعيم�كاف�و�مالئم �أدلة �يعين�احلصول�على�حجم �األدلة �على�ذلك�فان�كفاية تأسيسا

 ون�إسراف�يف�التكاليف�أو�تعرض�ملشاكل�قانونية������املراجع�د

�اإلثبات� -2 �أدلة �صالحية �و�: �مالئم �و �فعال �الدليل �يكون �اإلثبات�جيب�أن �دليل �صالحية �تتحقق حىت

�اليت�قد� �يف�استنتاج�رأي�منطقي�و �عليها �ميكن�االعتماد �موثوق�فيها �أن�تكون�أدلة �بالفعالية املقصود

��:تتكون�

�القابلة�للمالحظة�و�اليت�يراها�و�يلمسها�املراجع�مثل�مالحظة�املراجع�ملخزون�تؤكد�من�العناصر�الطبيعية��-��أ

��وجودها�الفعلي�

�اإلثبات�مثل�املصادقات�املرتبطة�حبسابات�املدينني�أو�الدائنني��-��ب �أدلة حيث�ميكن�إنشائها�–و�ميكن�إنشاء

 مبعرفة�املراجع�
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ملرتبطة�بصدق�ما�يقدمه�العميل�من�أدلة�شفوية�أو�حتديد�االستنتاجات�ا(ميكن�حتديد�دليل�اإلثبات�منطقيا�-��ت

إعادة�إجراء�العمليات�)�عن�طريق(�أو�رياضيا�)�لفظية�أو�األحكام�املتعلقة�جبودة�أنظمة�الرقابة�الداخلية�

و�املقصود�باملالئمة�أن�تكون�أدلة�اإلثبات�ذات�عالقة�وثيقة�بأهداف�املراجعة�،�)�احلسابية�للقوائم�املالية�

اهلدف�هو�التحقق�من�حسابات�املدينني�فانه�البد�من�استخدام�املصادقات�أما�إذا�كان�اهلدف�فإذا�كان�

�كل� �حتليل �و �احلسايب �أسلوب�اجلمع �استخدام �املناسب�حلسابات�املدينني�فان �التقومي �من �التحقق هو

��حساب�يعترب�دليل�أكثر�مالئمة�لتحقيق�تلك�األهداف�

�أخرى�يتعني�على�الدليل�لت �قابل�و�من�ناحية � �أن�يكون�موضوعي�و�خايل�من�التحيز حقيق�صالحيته

للقياس�الكمي�و�تشري�هذه�الناحية�إىل�إمكانية�طرفني�أو�أكثر�حمايدين�على�فحص�الدليل�و�الوصول�إىل�

��نفس�النتيجة�

�الشخصي�عند� �تؤدي�إىل�حتقيق�احتمال�حدوث�التحذير �الدليل�الكبرية �ميكن�القول�بأن�موضوعية ���من�هنا

ر�نتائج�املراجعة�و�احلكم�عليها�األمر�الذي�يؤدي�إىل�حتقيق�ظاهرة�عدم�التأكد�احمليطة�مبا�توصل�إليه�املراجع�تقدي

��من�رأي�

��أنواع�أدلة�اإلثبات�يف�التدقيق�:�الفرع�الثاين�

��:)1(توجد�عدة�أنواع�ألدلة�اإلثبات�يف�التدقيق�و�هي�

�أو�لعناصر�األصول�الثابتة�دليل�إثبات�قوي�على�الوجود�،�إذ��يعترب�الوجود�الفعلي�للمواد:�الوجود�الفعلي�-أوال

أن�الوجود�ال�يعكس�بشكل�آيل�ملكية�املؤسسة�للموجودات�املتوفرة�و�ال�صحة�و�سالمة�تقييمها�لذلك�جيب�على�

��.�املراجع�إثبات�ملكية�املؤسسة�املوجودات�بكل�أنواعها�و�صحة�تقييمها�وفقا�للطرق�املعمول�ا�

�للعمليات��املس-ثانيا �املؤيدة �نظر�:تندات�املختلفة �من�وجهة �الرباهني�أمهية �و �األدلة �أكثر �تعترب�املستندات�ن

املراجع�إذ�حتتوي�هذه�األخرية�على�كافة�البيانات�الالزمة�للتحقق�من�حدوث�عملية�معينة�و�من�صحة�إثباا�يف�

نصوص�املعمول�ا�من�طرف�اجلهات�املرخص�السجالت�احملاسبية�و�الواقع�أن�يتم�إعداد�هذه�املستندات�وفقا�لل

��:هلا�ذلك�قانونا�ميكن�تصنيف�هذه�املستندات�إىل�ثالث�جمموعات�هي�على�النحو�التايل�

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

��البنكية�

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

 و�شبه�اجلبائية�و�إىل�غري�ذلك�

مستندات�معدة�و�مستعملة�داخل�املؤسسة�كالدفاتر�احملاسبية�و�وصول�االستالم�و�الكشوف�اإلمجالية� -3

�االعتبارات� �مراعاة �املراجع �على �ينبغي �املستندي �الفحص �عملية �بداية �عند �ذلك �غري �إىل �و للرواتب

 :ساسية�التالية�األ

                                                 
1
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�فعلى�سبيل�املثال� -4 �الشروط�القانونية �لكافة �مستوفيا �أن�يكون�املستند �ينبغي�أن�حتتوي�على�: الفاتورة

�هلا� �املوجهة �اسم�املؤسسة �البنكي�، �اجلبائي�و �و�رقمها ،� �و�رأمساهلا �عنواا �و �اسم�املؤسسة التاريخ�،

 �املبلغ�اإلمجايل�و�الرسم�،�اإلمضاء�و�اخلتمالفاتورة�،�تعيني�املواد�و�كميتها�و�سعرها�الوحدوي�و

 أن�يكون�املستند�خاصا�باملؤسسة�و�معزز�لعملية�تدخل�يف�نطاق�نشاطها� -5

 أن�يكون�املستند�مستوفيا�جلميع�التوقيعات�طبقا�ملا�تقتضيه�إجراءات�نظام�الرقابة�الداخلية� -6

تندات�كما�هو�احلال�بالنسبة�أن�يكون�أصال�و�ليس�نسخة�أو�صورة�و�يف�حاالت�عدم�توفر�أصول�املس -7

لفواتري�املبيعات�إذ�أن�أصوهلا�ترسل�إىل�الزبائن�فيجب�على�املراجع�التأكد�من�صحة�البيانات�الواردة�يف�

��النسخ�و�الصور�باستخدام�كافة�الوسائل�املتاحة���

ن�املؤسسة�و�نظام��تستقي�هذه�اإلقرارات�املكتوبة�من�أطراف�خارجة�ع:�اإلقرارات�املعدة�خارج�املؤسسة�-ثالثا

شهادات�من�املوردين�و�العمالء�و�البنوك�على�صحة�أرصدة�هذه�احلسابات�و�املصادقة�عليها�أو�عكس�ذلك�،�و�

��أن�هذه�اإلقرارات�تعطي�املراجع�دليل�خارج�املؤسسة�و�يؤكد�املعلومات�املقدمة�أو�بنفيها�باعتبارها�طرفا�فيها�

�تستعمل�اإلقرارات�املعدة�داخل�املؤسسة�كدليل�املعلومات�الواردة�يف�:�اإلقرارات�املعدة�داخل�املؤسسة�-رابعا

�السلع� �يف�تقييم �املرجحة �الوسطية �استعملت�التكلفة �يشهد�على�أن�اإلدارة �تقرير �كإعداد �اخلتامية �املالية القوائم

��املستهلكة�و�يف�تقييم�خمزون�آخر�املدة�مثال�

�قوة�و�سالمة�نظام�الرقابة�الداخلية�داخ�املؤسسة�يعترب�دليال��إن:�وجود�نظام�سليم�للرقابة�الداخلية�-خامسا

ماديا�على�سالمة�و�مصداقية�املعلومات�احملاسبية�املتواجدة�يف�القوائم�املالية�اخلتامية�،�كون�أن�هذا�النظام�يستعمل�

الفحص�،�إذ�كمحدد�أساسي�لنطاق�االختبار�بالنسبة�للمفردات�موضوع�الفحص�و�املفردات�اليت�ال�جيري�عليها�

��تستمد�هذه�األخرية�دليل�صحتها�و�سالمتها�من�قوة�نظام�الرقابة�الداخلية�

�إن�املعاجلة�احملاسبية�للبيانات�متر�عرب�مراحل�عدة�و�تستغرق�وقتا�:�صحة�األرصدة�من�الناحية�احلسابية�-�سادسا

�تؤث �أخطاء �حبدوث �يسمح � � �مما �املؤسسات�ذات�العمليات�الكثرية �ظل �يف �خاصة �خمرجات�نظام�كبري �على ر

�تقليص�الوقت� �و �بشكل�سليم�يسمح�بتفادي�حدوث�األخطاء �املعاجلة �لذلك�ينبغي�تأدية ،� املعلومات�احملاسبية

��املستغرق�يف�املعاجلة�

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

��

��وسائل�احلصول�على�أدلة�اإلثبات�:�ث�الفرع�الثال

�للوضعية� �املقدمة �و�تعبري�املعلومات�احملاسبية �التأكد�من�صحة �اإلثبات�بغية ���يعمل�املراجع�للحصول�على�أدلة

احلقيقية�للمؤسسة�و�مالئمتها�الختاذ�القرارات�و�كذا�حماولة�تقومي�و�توجيه�النظام�ملواردها�و�يف�ظل�اإلطار�املسبق�

�بني�وسائل�ميكن�للمر �و�سنميز �من�طرف�املؤسسة �املقدمة �املالية اجع�من�تأسيس�رأي�فين�حمايد�حول�القوائم

��:�احلصول�على�أدلة�اإلثبات�من�خالل�النقاط�التالية�
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�يعترب�اجلرد�الفعلي�احد�أهم�الوسائل�اليت�متكن�من�احلصول�على�أدلة�إثبات�فإجراء�اجلرد�:�اجلرد�الفعلي�-أوال

�املتعلقة�باجلرد�الفعلي�لالستثمارات�و�ما�نص�عليه�األمر�17يه�املخطط�الوطين�احملاسيب�يف�مادته�وفق�ملا�ينص�عل

�و�املتعلق�باجلرد�الفعلي�ملوجودات�املؤسسة�،�ميكن�من�إعطاء�دليل��1982جانفي�27املؤرخ�يف�19الرئاسي�رقم

�لعملية�اجلرد�يف�جدول�ممضي�عليه�من�مادي�على�الوجود�الفعلي�لالستثمارات�و�ذلك�من�خالل�النتائج�النهائية

��األطراف�القائمة�بالعملية�

�-ثانيا �احلسابية �ا�:�املراجعة �اليت�يقوم �العمليات�احلسابية �بالتحقق�من�صحة �الوسيلة �وفق�هذه �املراجع �يقوم

�يف�العمليات�احملاسب�أو�اليت�حتتويها�املستندات�احملاسبية�و�الكشوف�أو�الدفاتر�و�التأكد�من�أن�التوازن�حقيقي

احلسابية�و�ليس�صوريا�كالعملية�احلسابية�على�الفاتورة�بغية�توضيح�املبلغ�خارج�الرسم�و�الرسم�و�املبلغ�اإلمجايل�

��و�مقابلة�ذلك�بالتدقيق�املايل�الذي�حيدث�نتيجة�عملية�البيع�أو�الشراء�مثال

ل�على�أدلة�اإلثبات�من�خالل�اعتماد�التسجيل��تعترب�املراجعة�املستندية�وسيلة�للحصو:�املراجعة�املستندية�-ثالثا

احملاسيب�للعمليات�على�املستندات�،�لذلك�يقوم�املراجع�بفحص�املستندات�بغية�التأكد�من�صحتها�و�تطابقها�مع�

الشروط�الشكلية�املوضوعية�الواجب�توافرها�و�التحقق�من�أن�لكل�عملية�تسجيل�حماسيب�ميلك�مستند�يعتمد�عليه�

�قد�مت�تسجيله�و�مل�يتم�استبعاده�أو�إخفاءه�إلعطاء�الصيغة�الشمولية�للمعلومات�احملاسبية�املقدمة�و�أن�كل�مستند

��ملستعمليها�

�هي�وسيلة�يلجأ�إليها�املراجع�بغية�احلصول�على�نتائج�معينة�يف�وقت�قياسي�إذ�يقوم�:�املراجعة�القياسية�-رابعا

�اإلطار�بقياس�عنصر�بعنصر�آخر�كأن� يقيس�الرسم�على�القيمة�املضافة�الناتج�عن�املبيعات�برقم�املراجع�يف�هذا

�للعمال�و�أن�يقيس�عنصر�معني�بنفس� األعمال�احملقق�أو�أن�يقيس�اقتطاع�الضمان�االجتماعي�بالكتلة�االجرية

��العنصر�خالل�عدة�سنوات�كان�يقيس�رحبية�املؤسسة�خالل�اخلمس�سنوات�األخرية�مثال

ن�اعترافات�و�شهادات�من�طرف�املدينني�و�الدائنني�بصحة�الرصيد�أو�عدم��هي�عبارة�ع:�املصادقات�-خامسا

صحته�إذ�يتم�إعدادها�من�طرف�املؤسسات�موضوع�املراجعة�بطلب�من�املراجع�على�أن�يكون�الرد�موجه�إليه�

��:مباشرة�و�تأخذ�هذه�املصادقات�األشكال�التالية�

خر�التقرير�على�صحة�أو�خطأ�الرصيد�املوضح�و�يف�هذه�احلالة�حبلب�من�الطرف�اآل:�مصادقات�اجيابية� -1

��يف�املصادقة�

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

 و�عدم�التقرير�يف�حالة�صحته�

خر�التقرير�و�يف�هذه�احلالة�يتم�إعداد�املصادقة�بدون�رصيد�و�يطلب�من�الطرف�اآل:�مصادقات�بيضاء� -3

��عن�الرصيد�التواجد�يف�دفاتره�

�تستعمل�هذه�الوسيلة�يف�احلصول�على�أدلة�إلثبات�صحة�املعلومات�املتحصل�عليها�و�:�االستفسارات�-�سادسا

التأكد�من�مدى�العمل�على�حتقيق�األهداف�و�االلتزام�باملخطط�و�من�اجل�حتقيق�ذلك�ميكن�أن�يكون�االستفسار�
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ت�تقييم�الرقابة�الداخلية�للمؤسسة�أو�كحاالت�االستفسار�عن�األمناط�و�الطرق�احملاسبية�شفويا�أو�حتريريا�كحاال

��املتبناة�أو�عن�األساليب�و�الوسائل�املتوفرة�خالل�السنة�موضوع�املراجعة�

�تستعمل�هذه�الوسيلة�يف�احلصول�على�أدلة�تثبت�صحة�ما�مت�تسجيله�حماسبيا�من�عمليات�إذ�:�املقاربات�-سابعا

م�املراجع�مثال�مبطابقة�التسجيالت�احملاسبية�املتعلقة�بيومية�البنك�يف�املؤسسة�مبا�مت�فعال�على�مستوى�البنك�من�يقو

��خالل�الكشوف�املرسلة�من�قبله

���إن�فعالية�هذه�الوسيلة�تكمن�يف�التأكد�من�صحة�املعلومات�احملاسبية�باستعمال�كافة�املعطيات�املتاحة�من�قبل�

�(األطراف�األخرى� �أو�خارجية �داخلية �اكرب�و�قبوال�) �على�املعلومات�احملاسبية�مصداقية �الوسيلة و�تضفي�هذه

��واسعا�لدى�قواد�القوائم�املالية�باملؤسسة�

�أو�اليت�يشك�يف�:)1(�املقارنات�-��ثامنا �البنود�ذات�األمهية �احلاالت�و �يف�مراجعة يعطي�املراجع�الكثري�من�وقته

حدى�الطرق�اليت�يستخدمها�املراجع�يف�حتديد�هذه�احلاالت�أو�البنود�هي�املقارنة�وجود�أخطاء�و�تالعب�ا�،�و�إ

،�فاالحنرافات�غري�العادية�يف�بند�معني�من�سنة�ألخرى�و�العالقة�غري�املنتظمة�بني�نسب�معينة�قد�تشري�إىل�وجود�

��يادة�إجراءات�حتقيقه�و�اختباراتهخلل�بالنظام�احملاسيب�أو�التالعب�أو�التزوير�و�يف�هذه�احلالة�جيب�على�املراجع�ز

���كما�أن�املراجع�قد�يقوم�بعقد�املقارنات�لنسب�و�معدالت�السنة�احلالية�بتلك�اخلاصة�بسنوات�مضت�إعادة�من�

��ثالث�إىل�مخس�سنوات

��يعتمد�املراجعون�طيلة�عملية�املراجعة�على�املالحظة�كوسيلة�مهمة�لتجميع�األدلة�و�الرباهني:�املالحظات�-تاسعا

و�ذلك�مبالحة�و�تتبع�سري�العمل�يف�إدارة�الشركة�و�فروعها�و�خالل�عملية�املالحظة�هذه�يقوم�املراجع�بالتأكد�

�يسري�طبقا�للخطة�املرسومة�و�تسجيل�أي�حتفظات�على�التطبيق�العملي�إذا�كانت�-�احملاسيب�و�املايل–من�أن�العمل�

قسام�و�اإلدارات�املختلفة�للشركة�و�خاصة�يف�عملية�هناك�بعض�االحنرافات�و�حيق�للمراجع�أن�يطلب�زيارة�لأل

مراجعة�له�مع�الشركة�و�بذلك�يستطيع�عن�كثب�أن�يالحظ�سري�العمليات�املختلفة�و�حيس�مواطن�الضعف�إن�

��وجدت�و�اليت�حتتاج�منه�إىل�املزيد�من�التحقق�و�االختبار�

��

��أوراق�العمل�يف�التدقيق:�املطلب�الثاين�

���

–ول�من�معايري�العمل�امليداين�على�ضرورة�ختطيط�العمل�بطريقة�مناسبة�على�أعمال�املساعدين����ينص�املعيار�األ

�بطريقة�فعالة�و�تطبيقا�هلاذ�املعيار�يقوم�املراجع�بتنظيم�عملية�املراجعة�و�ختطيطها�و�من�بني�اخلطوات�-�إن�وجدوا

� �من�كفاءته �تريد �ألا �االحتفاظ�بأوراق�عمل�املراجعة �هو �حيث�أا�التنظيمية �على�عاتقه �امللقاة �مهامه يف�أداء

ضرورية�لتنفيذ�عملية�املراجعة�و�إعداد�تقريره�املتضمن�رأيه�الفين�احملايد�عن�القوائم�املالية�و�لذلك�سنحاول�أن�

��:نتناوهلا�يف�الفروع�التالية�

��:تعريف�أوراق�العمل�و�أغراضها�:�الفرع�األول�
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تشمل�كل�األدلة�و�القرائن�اليت�يتم�جتميعها�"�عريف�أوراق�العمل�بأا�قد�مت�ت:)1(�تعريف�أوراق�العمل�-أوال

�من�عمل�و�الطرق�و�اإلجراءات�اليت�اتبعت�و�النتائج�اليت�توصل�إليها،�و� �قد�مت�به �املراجع�إلظهار�ما بواسطة

�يكون�لدى�املراجع�األسس�اليت�يستند�إليها�يف�إعداد�التقرير�و�القرائن�ملدى�الفحص�ا لذي�قام�به�و�بواسطتها

��"الدليل�على�إتباع�العناية�املهنية�أثناء�عملية�الفحص�

أدلة�مكتوبة�و�ملموسة�يتم�جتميعها�بواسطة�مراقب�احلسابات�"���و�كذلك�فان�أوراق�العمل�ميكن�تعريفها�بأا�

اقب�احلسابات�خالل�القيام�بإجراءات�املراجعة�و�إعداد�التقرير�،�و�من�مث�فهي�تشمل�على�كل�ما�قام�بإعداده�مر

��"و�ما�مت�احلصول�عليه�و�الطرق�اليت�اتبعها�و�النتائج�اليت�توصل�إليها�

ميزان�(�و�من�التعريف�السابق�يتضح�أن�أوراق�العمل�تشمل�على�اجلداول�احملاسبية�:�إغراض�أوراق�العمل�-ثانيا

��:�اآلتية�و�أية�أوراق�مساعدة�دف�خدمة�األغراض)اخل..املراجعة،�قيود�اليومية�،�حتليالت

فأوراق�العمل�تتضمن�الدليل�على�العمل�الذي�يؤدي�و�كذلك�األساس�للوصول�:�دليل�العمل�املنتهي� -1

��إىل�النتائج�و�بيان�ما�إذا�كانت�املعايري�املتعارف�عليها�يف�املراجعة�قد�مت�مراعاا�

2- � �الداخلية �تقييم�الرقابة �الرقابة: �بتقييم�نظام �اخلاصة �و�مجيع�أوراق�و�ذلك�الن�قوائم�األسئلة �الداخلية

�الداخلية� �الرقابة �نظام �تقييم �و �بدراسة �القيام �على �بدليل �متدنا �االختبار �بنتائج �األخرى�اخلاصة العمل

 بواسطة�مراقب�احلسابات�و�هذا�بتنفيذ�معايري�االداء�املهين�املتعارف�عليها�

 �مت�تأديته�حىت�ذلك�التاريخ�حيث�أا�متدنا�بسجل�مستمر�على�العمل�الذي:�تنفيذ�إجراءات�املراجعة� -3

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

 مبعايري�األداء�املهين�لتحديد�ما�إذا�كانت�هذه�األوراق�قد�مت�إعدادها�بطريقة�سليمة�و�مناسبة�

�مراقب�احلسابات� -5 �تقرير �إعداد :� �العمل �أوراق �دفاتر�حيث�أن �سجالت�و �عن �تفاصيل حتتوي�على

 العميل�كدليل�ملموس�عن�العمل�الذي�أجنز�و�التوصيات�اليت�أمكن�استخراجها�من�هذه�األوراق�

 إعداد�اإلقرارات�الضريبية�أو�أية�إقرارات�أخرى�تطلبها�الدولة�أو�اجلهات�األخرى� -6

�احلسابات�قبل�البدء�يف�املراجعة�امليدانية�فمن�املألوف�أن�يبدأ�مراقب:�دليل�املراجعة�يف�السنوات�القادمة� -7

بدراسة�العمل�للسنة�املاضية�،�و�إن�كان�مراقب�احلسابات�يتوىل�مراجعة�احلسابات�إلحدى�املنشآت�–

 ألول�مرة�فان�هذه�األوراق�ستقدم�له�اإلجابات�على�العديد�من�االستفسارات�

8- � �إدارية �خدمات :� ،� �مفيدة �بيانات �حتوي �العمل �أوراق �أن �مراقب�حيث �من �طلب �إذا �ما �حالة يف

 احلسابات�أداء�بعض�اخلدمات�اإلدارية�

من�مث�تظهر�أمهية�تبني�أوراق�العمل�بوضوح�اإلجراءات�املتبعة�و�النقط�املتعلقة�:�الدفاع�عن�أية�خالف� -9

 بأية�خالف�مع�العميل�أو�موظفيه��

��

��
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��

��معايري�إعداد�أوراق�العمل�و�ملفات�املراجعة�:�الفرع�الثاين�

�لقد�حاولت�بعض�اهليئات�املهنية�وضع�بعض�املعايري�لتوحيد�طريقة�إعداد�:�معايري�إعداد�أوراق�العمل�-أوال

�الشائعة�إلعداد�أوراق�العمل�العمل�و�التأكد�من�أن�إجراءات�املراجعة�داخل�املنشأة�قد�طبقت�و�جند�أن�املعايري

��:هي�

�باملهام�اليت�يقوم�ا�مراقب�احلسابات�و�جيب�أن�يكون�لكل�عنصر�يظهر�يف�أوراق�العمل�هدفه�مرتبط -1

كذلك�جيب�أن�يكون�هذا�اهلدف�واضحا�ليس�ملراقب�احلسابات�فقط�و�إمنا�كذلك�لآلخرين�الذين�هلم�

��فرصة�االطالع�على�هذه�األوراق�يف�حالة�غياب�مراقب�احلسابات

 وراق�العمل�عدم�ترك�أي�أسئلة�أو�عالمات�استفهام�أو�أية�نقاط�أو�مالحظات�غري�كاملة�يف�أ -2

وجود�سجل�لتحديد�األعمال�اليت�كانت�جيب�القيام�ا�لوال�التسلسل�املوضوعي�للتنفيذ�،�مث�التأثري�يف� -3

 هذا�السجل�أمام�مجيع�األعمال�اليت�مت�االنتهاء�منها�

جيب�أن�تظهر�يف�أوراق�العمل�أية�تعديالت�أو�تسويات�أو�إعادة�للمفردات�،�يعدها�مراقب�احلسابات� -4

 ح�هذه�األوراق�ممثلة�ألرصدة�ميزان�املراجعة�املعدلحبيث�تصب

إمكانية�االعتماد�على�مساعدة�موظفي�العميل�يف�إعداد�بعض�أنواع�أوراق�العمل�و�لكن�ال�يعتمد�عليها� -5

 مراقب�احلسابات�إال�بعد�اختبارها�للتأكد�من�سالمتها

�جيب�أن�خيصص�مكان�معني�جيب�بيان�مصادر�األرقام�أو�أية�معلومات�أخرى�تتضمنها�أوراق�العمل�و -6

 يف�ورقة�العمل�لبيان�هذا�املصدر�

 جيب�أن�تتضمن�كل�ورقة�من�أوراق�العمل�سردا�ملا�جيب�أن�يتم�عمله�و�ذلك�يف�صيغة�واضحة�و�سهلة� -7

جيب�أن�يكون�ألوراق�العمل�عنوان�يتضمن�اسم�العميل�و�الفترة�اليت�تغطيها�املراجعة�و�ما�جيب�عملة�و� -8

���الشخص�الذي�اعد�ورقة�العمل�و�تاريخ�إعداده�أيها��أخريا�مكانا�لتوقيع

�يقوم�املراجع�حبفظ�أوراق�عمله�لكل�عملية�مراجعة�و�تصنيفها�بطريقة�تسهل�الرجوع�:�)1(�ملفات�املراجعة�-ثانيا

��:إليها�عند�احلاجة�و�ذلك�يف�ملفني�رئيسيني�مها�

��امللف�الدائم�-1 �امللف�على�البيانات�و�املستندات�: �استمرارية�و�ال�تتغري�من�فترة�حيوي�هذا اليت�تتميز�بصفة

��:ألخرى�تغريا�كبريا�مثال�ذلك�

���اسم�الشركة�و�عنواا�و�نوع�نشاطها�و�كذاك�أمساء�و�عناوين�الفروع�يف�حالة�وجودها-�أ

���اسم�املسؤول�املايل�بالشركة�و�أرقام�هواتفه�-�ب

��لشكل�القانوين�للشركة��صورة�من�عقد�تأسيس�الشركة�و�قانوا�النظامي�مع�بيان�ا-�ج

���صورة�من�اهليكل�التنظيمي�للشركة�-د

��صورة�من�دليل�احلسابات�-هـ
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���صورة�من�توصيف�الوظائف�بالشركة�و�بيان�اختصاصات�و�مسؤوليات�كل�وظيفة-و

���صورة�من�قوائم�االستبيان�اخلاصة�بتقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�يف�السندات�السابقة�-ن

��اسيب��صورة�من�النظام�احمل-�ي

���صورة�من�التوقيعات�املعتمدة�يف�الشركة�-�ع

���صورة�من�برامج�املراجعة�يف�السنوات�السابقة�-�غ

���صورة�من�تقارير�املراجعة�يف�السنوات�السابقة�يف�حالة�قيام�املراجع�بتلك�املراجعات�-�ر

��هذا�امللفهذا�و�يستطيع�املراجع�إضافة�أي�بيانات�أو�مستندات�أخرى�يرى�ضرورة�االحتفاظ�ا�يف�

��امللف�اجلاري�-2 �أوراق�عمل�: �الذي�حيتوي�على �مبلف�جاري�و �حيتفظ�املراجع �امللف�الدائم �إىل باإلضافة

��:املراجعة�املتعلقة�بالفترة�احلالية�و�هي�تلك�البيانات�و�املستندات�اليت�تتغري�من�سنة�ألخرى�مثال�ذلك�

��احلالية�-�التكليف–�صورة�من�رسالة�االرتباط�-�أ

��من�قائمة�االستبيان�لتقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�للفترة�احلالية��صورة�-�ب

���صورة�من�املراسالت�املختلفة�و�اليت�ختص�عملية�املراجعة�-�ج

���صورة�من�بعض�حماضر�جلسات�اجلمعية�العمومية�للشركة�و�جملس�اإلدارة�-د

��صورة�من�القوائم�املالية�و�اخلاضعة�للمراجعة�-هـ

��اجعة�مصحوبا�بقائمة�التسوية��صورة�من�ميزان�املر-و

���صورة�القوائم�املالية�االفتتاحية�-�ي

��قيود�اإلقفال�و�القيود�العكسية�–�قيود�التسويات�اجلردية�-�ز

��:�صورة�من�املذكرات�التفسريية�اليت�أعدها�املراجع�خبصوص�-�س

 �بني�بعض�األرصدة�الدفترية�و�األرصدة�اليت�وردت�باملصادقاتتاالختالفا -

 لناقصة�أو�املشتبه�يف�صحتها�املستندات�ا -

 املوضوعات�اليت�حتتاج�إىل�املزيد�من�الفحص�و�االختبار� -

 التوصيات�اليت�يرى�املراجع�رفعها�إلدارة�الشركة� -

 املوضوعات�املعلقة�و�اليت�يرى�املراجع�مناقشتها�مع�اإلدارة� -

��التصوف�يف�بعض�األصول�الثابتة�بالبيع�أو�االستغناء�أو�االستبدال�� -

��ن�تقرير�ملراجعة�و�اخلاص�بالفترة�احلالية�صورة�م

���برنامج�املراجعة�للسنة�احلالية�-�ص

��و�ميكن�للمراجع�أن�يضيف�للملف�اجلاري�أي�مستندات�أو�بيانات�أخرى�يرى�ضرورة�إضافتها�

��

��

��
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��

��

��:خالصة�

��

��

��

داخلية�يف�عملية�املراجعة����من�خالل�ما�تطرقنا�إليه�يف�هذا�الفصل�يتضح�لنا�جليا�مدى�أمهية�تقدمي�نظام�الرقابة�ال

�نطاق�االختبارات�و�حجم� �توقيت، �لطبيعة �املراجع�و�هي�احملددة �اليت�يعتمد�عليها �األساسية �القاعدة فهي�مبثابة

العينات�و�كمية�األدلة�و�القرائن�حيث�كلما�كان�نظام�الرقابة�الداخلية�يتصف�بالفعالية�تكون�حجم�العينة�صغري�

ثبات�إذ�تستمد�دليل�صحتها�و�مالئمتها�من�قوة�نظام�الرقابة�الداخلية�و�جيب�على�و�هلا�صلة�وثيقة�مع�أدلة�اإل

املراجع�االعتماد�على�جمموعة�أدلة�و�قرائن�تتميز�بالكفاية�و�املالئمة�لتدعيم�رأيه�الفين�،�و�يتمكن�من�تصحيح�

��األخطاء�املرتكبة�و�اكتشاف�التالعبات�و�االختالسات�إن�وجدت�

�الداخلية�ميكن�تسليط�الضوء�على�مواطن�الضعف�و�القوة�،�فعالية�و�الفشل�يف�هذا�النظام�الذي����إن�نظام�الرقابة

ينعكس�بدورة�على�أداء�املؤسسة�و�هو�يساعد�على�السري�اجليد�للوظائف�و�خمتلف�الفروع�و�يضمن�التطبيق�اجليد�

��و�األمثل�لسياسات�اإلدارة�املرسومة�وصوال�إىل�األهداف�املرجوة�

القا�من�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�يقوم�املراجع�مبهمة�مراجعة�احلسابات�و�ذلك�باتباع�عدة�إجراءات�و����و�انط

اليت�ختتلف�من�بند�آلخر�و�اختبار�حجم�العينات�و�ذلك�ما�ميليه�نظام�الرقابة�الداخلية�و�هذا�ما�سنعرضه�بشيء�

��.�من�التفصيل�يف�الفصل�املوايل�

��
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��

��

���:متهيد

��

��

���إن�املراجعة�هي�عملية�منظمة�و�متكاملة�لتجميع�األدلة�و�القرائن�و�هي�سلسلة�من�اخلطوات�املتصلة�اليت�يقوم�

�يقوم� �و�هلذا ،� �بالقوائم�املالية �الواردة �املعلومات�االقتصادية �الفين�حول�صحة �املراجع�من�اجل�اخلروج�برأيه ا

نه�من�حسابات�فحصا�دقيقا�و�حتليال�موضوعيا�مفروقا�بالرباهني�و�اإلثباتات�مبراجعة�بنود�هذه�القوائم�و�ما�تتضم

املربرة�من�اجل�إضفاء�املصداقية�عليها�و�إيصال�هذه�احلقيقة�بكل�موضوعية�إىل�األطراف�املهتمة�و�هذا�ملا�ملراجعة�

��:احلسابات�من�اثر�فعال�يف�عملية�اختاذ�القرارات�و�ترشيدها�

��

��:تنا�على�احلسابات�التالية�و�حاولنا�أن�نقتص�دراس

��حسابات�األصول� -

��حسابات�اخلصوم -

��حسابات�التسيري� -

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��

��مراجعة�حسابات�األصول�:�املبحث�األول�

��

�املبحث�عملية�مراجعة�لبنود�و�حسابات�األصول�الثابتة�و�املتداولة�و�حبيث�يتم�العرض�على� ���سنتناول�يف�هذا

��:النحو�التايل�

���املعين�التعريف�باألصل -

 نظام�الرقابة�الداخلية�على�هذا�األصل -

��اإلجراءات�املتبعة�لتحقيق�تلك�األهداف -

��:���)1(و�تتمثل�األهداف�العامة�للتحقق�من�األصول�على�خمتلف�أنواعها�و�اإلجراءات�املرتبطة�ا�فيما�يلي�

��التحقق�من�الوجود�:�أوال

��التحقق�من�امللكية�:�ثانيا

��أي�تقييم�األصلالتحقق�من�القيمة�:�ثالثا

��التحقق�من�وجود�أي�حقوق�للغري�على�األصل:�رابعا

��التحقق�من�الدقة�احلسابية�:�خامسا

��التحق�من�سالمة�العرض�يف�القوائم�املالية�:�سادسا

��التحقق�من�استمرار�منفعة�األصل�:�سابعا

��التحقق�من�وجود�سلطة�االعتماد�:�ثامنا

��

��مراجعة�األصول�الثابتة:�املطلب�األول�

���

�أمهية�بالغة�و�خاصة�يف� �املطلب�إلحدى�جمموعات�األصول�و�هي�األصول�الثابتة�و�اليت�هلا سوف�ختصص�هذا

��املؤسسات�الصناعية�أو�التجارية�،�و�اليت�تتصف�الضخامة�

��

��تعريف�األصول�الثابتة�و�مقومات�نظام�الرقابة�الداخلية�عليها�:�الفرع�األول�

��:�تعريف�األصول�الثابتة�-أوال�

هي�عبارة�عن�ممتلكات�منقولة�أو�غري�منقولة�،�ملموسة�أو�غري�ملموسة�،�مقتناة�أو�منتجة��"�:ريف�األول�التع

�����)�2("مبعرفة�الوحدة�لغري�أغراض�البيع�أو�التحويل�،�بل�الستمرار�استعماهلا�طوال�فترة�وجودها�كأدوات�إنتاج�

                                                 
1
ت،�ر"!��
 �ذآ��،ص�ا�������و�ا�������ا������	������ا��
ن�،��
	�ا��ه�ل�،���:� %�����223ا"���ا��&

2
ت�،���"!��
 �ذآ��،�صا������	������ا��
ن،�
	�ا��ه�ل�،���:� %���292ا�������و�ا����������ا"���ا��&
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دف�استخدامها�يف�نشاطه�أو�لتمكينه�من�القيام�ذا�هي�عناصر�األصول�اليت�ميتلكها�املشروع��:"�التعريف�الثاين

النشاط�،�و�ليس�دف�بيعها�و�حتقيق�الربح�من�جراء�ذلك�و�بذلك�يستفيد�املشروع�من�خدمات�هذه�األصول�

���)1("على�فترات�تزيد�عن�العام�

��:�مقومات�نظام�الرقابة�الداخلية�على�األصول�الثابتة�-ثانيا

��:�الداخلية�على�األصول�الثابتة�بشكل�عام�يف�املقومات�األساسية�التالية�تتمثل�مقومات�نظام�الرقابة

��وضع�ميزانية�تقديرية�لعمليات�شراء�األصول�الثابتة�و�كذلك�اإلضافات�الرأمسالية�عليها� -1

 حتديد�اجلهة�املسؤولة�عن�اعتماد�و�تنفيذ�عمليات�شراء�األصول�و�عمليات�بيعها�و�جتديدها� -2

�م -3 �جمموعة �أو �مع�ختصيص�سجل �للمشروع�، �اململوكة �الثابتة �األصول �عناصر �البطاقات�لبيان�مجيع ن

ضرورة�بيان�املعلومات�التفصيلية�عن�كل�بند�منها،�مثل�تاريخ�الشراء�و�تكلفة�الشراء�مبا�فيها�تكاليف�

�طريقة� �قسط�االستهالك�السنوي�، ،� �اإلنتاجي�املقدر،اإلضافات�الرأمسالية �العنصر �التركيب�، النقل�و

 �قسط�االستهالك�اخلاص�بكل�بند�منها�حساب

�هو�مسجل�يف�سجل�بطاقات� -4 �نتائج�اجلرد�مع�ما �و�مطابقة �جبرد�دوري�لعناصر�األصول�الثابتة القيام

 األصول�الثابتة�

الفصل�التام�بني�املشرفني�على�استخدام�األصول�الثابتة�،و�بني�من�يقوم�بالتسجيل�يف�سجل�أو�بطاقات� -5

 األصول�الثابتة�

 تأمني�على�األصول�الثابتة�ضد�األخطار�املختلفة�اليت�تلحق�ا�مثل�السرقة�أو�إساءة�االستعمال�ضرورة�ال -6

إحكام�الرقابة�على�قطع�الغيار�و�األدوات�و�املهمات�الصغرية�و�وضع�أسس�سليمة�لصرفها�من�املخازن� -7

 لكي�ال�تتعرض�للسرقة�أو�للضياع�

��ت�الرأمسالية�املتعلقة�باألصول�الثابتة�عند�إثباا�يف�الدفاتر���ضرورة�التفرقة�بني�النفقات�االيرادية�و�النفقا -8

��

��أهداف�مراجعة�األصول�الثابتة�و�إجراءاا�:�الفرع�الثاين�

��:�أهداف�مراجعة�األصول�الثابتة�-أوال

��:لي�على�مدقق�احلسابات�عند�وضع�برناجمه�لتدقيق�األصول�الثابتة�،�حتقيق�جمموعة�من�األهداف�و�املتمثلة�فيما�ي

��التحقق�احلسايب�من�صحة�تقومي�األصول�الثابتة� -1

 التحقق�من�صحة�تقومي�األصول�الثابتة� -2

 التحقق�من�وجود�األصول�الثابتة� -3

��التحقق�من�ملكية�املشروع�لألصول�الثابتة� -4

��

��

                                                 
1
ن�،��
	�ا��34�5،����2ا����1�،�2	�0 ��:� ���،����ت�:�2ا���9&ت�ا�78ر��4و�ا��6%��284>�278،ص�2002ا��&
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��:�إجراءات�مراجعة�األصول�الثابتة�-ثانيا

�بامليزانية�-1 �األصول�الثابتة �أرقام ��التحقق�احلسايب�من�صحة �من�أرصدة�: �بامليزانية �األصول�الثابتة �أرقام تظهر

احلسابات�الظاهرة�بدفتر�األستاذ�العام�بشكل�امجايل�أو�تفصيلي�،�خصوصا�بالنسبة�لبعض�أنواع�هذه�األصول�مثل�

اآلالت�و�السيارات�و�املباين�،و�قد�يستخدم�املشروع�سجال�أو�بطاقات�لألصول�الثابتة�تتضمن�تفصيال�هلذه�البنود�

�يستخدم�املشروع�دفتر�أستاذ�مساعد�أو�أكثر�لتفصيل�البنود�اليت�يظهرها�املشروع�بشكل�امجايل�يف�حساب�أو�قد

��خاص�ا�بدفتر�األستاذ�العام�

على�املدقق�مراعاة�ما�سبق�و�أن�يطلب�كشوفا�بأرصدة�مفردات�األصول�الثابتة�بشكل�تفصيلي،�مث�يقوم�مبقارنة�

إلمجايل�اخلاص�ا�بدفتر�األستاذ�العام�،�بعد�التأكد�من�صحة�ترصيد�كل��تلك�األصول�باحلساب�اةجمموع�ألرصد

حساباا�،�و�مقارنة�ذلك�أيضا�مع�األرقام�الظاهرة�بامليزانية�،�على�أن�تظهر�تلك�األصول�يف�قائمة�املركز�املايل�

��بتكلفتها�التارخيية�مطروح�منها�قيمة�االستهالك�املتراكم�

و�يقصد�بذلك�أن�يتأكد�املدقق�من�ظهور�األصول�الثابتة�يف�الدفاتر�:ول�الثابتة��التحقق�من�صحة�تقييم�األص-2

بكلفتها�التارخيية�،�اليت�تتمثل�يف�تكلفة�األصل�مضافا�إليه�املصاريف�الرأمسالية�اخلاصة�به�مثل�الرسوم�اجلمركية�و�

�مثل� �الحقة �مصاريف�رأمسالية �أية �و �لآلالت�، �التركيب�بالنسبة �اإلضافات�أو�الصيانة�غري�:مصاريف�النقل�و

��العادية�،�كما�أن�على�املدقق�أيضا�التأكد�من�قيام�املشروع�باستهالك�هذه�األصول�بشكل�منتظم�

��:و�لتحقيق�ذلك�يقوم�املدقق�مبجموعة�من�اإلجراءات�تتمثل�فيما�يلي�

�اإلضافات�اليت�متت�على�األصول�الث-��أ �املشروع�تبني�مجيع �من�إدارة �و��احلصول�على�شهادة ابتة�خالل�العام

��تتضمن�إقرار�من�اإلدارة�بان�مجيع�االستهالكات�قد�أثبتت�بالدفاتر�و�ظهرت�يف�قوائم�نتيجة�األعمال�

�صحة�-�ب �من �التأكد �و �الثابت �األصل �تكلفة �من �للتأكد �الشراء �لعمليات �املؤيدة �املستندات �على �االطالع

��ا�املصاريف�اخلاصة�به�مثل�مصاريف�النقل�و�التركيب�و�غريه

�التأكد�من�احتساب�قسط�االستهالك�السنوي�جلميع�األصول�الثابتة�عدا�األراضي�و�من�مالئمة�طريقة�حتديد�-�ج

��قسط�االستهالك�السنوي�لطبيعة�األصل�الثابت�،�منعا�للمغاالة�يف�احتساب�قسط�االستهالك�السنوي�

نوي�و�عدم�تغيري�هذه�السياسة�من��التأكد�من�إتباع�املشروع�سياسة�ثابتة�يف�احتساب�قسط�االستهالك�الس-د

��فترة�ألخرى�فقد�يتم�التالعب�يف�طريقة�احتساب�القسط�السنوي�دف�التأثري�على�نتائج�أعمال�املشروع�

�املتعلقة�ذه�األصول�عن�طريق�فحص�-هـ �التأكد�من�عدم�اخللط�بني�النفقات�االيرادية�و�النفقات�الرأمسالية

�و�التأكد�من�حتميل�قوائم�نتيجة�األعمال�بالنفقات�االيرادية�فقط�،�و�من�إضافة�املستندات�املتعلقة�ذه�النفقات

��النفقات�الرأمسالية�على�قيمة�األصل�الثابت�مع�أخذها�يف�االعتبار�عند�احتساب�قسط�االستهالك�السنوي�لألصل�

ن�اعتماد�عمليات�البيع�أو��القيام�مبراجعة�اختباريه�لإلضافات�اليت�طرأت�على�األصول�الثابتة�و�كذلك�التأكد�م-و

�العمليات�قد�أجريت�بشكل� االستثناء�عن�هذه�األصول�من�جهة�مسؤولة�و�أن�املعاجلة�إلرباح�أو�خسائر�هذه

��صحيح�
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�التحقق�من�صحة�ترصيد�هذه�احلسابات�و�إظهارها�يف�قائمة�املركز�املايل�بتكلفتها�التارخيية�مطروح�منها�قيمة�-�ي

��االستهالك�املتراكم�

يتم�التحقق�من�وجود�األصل�الثابت�عن�طريق�اجلرد�العملي�،�و�التأكد�:�حقق�من�وجود�األصول�الثابتة��الت-3

من�وجود�األصل�فعال�و�احلالة�اليت�يوجد�عليها�بالفعل،�كأن�يكون�صاحلا�أو�غري�صاحل�لالستعمال�،�و�ال�يعترب�

ث�أن�هذه�العملية�تعترب�من�مسؤولية�إدارة�مدقق�احلسابات�مسئوال�عن�القيام�بعملية�جرد�األصول�الثابتة�،�حي

املشروع�إال�أن�على�املدقق�القيام�ببعض�االختبارات�اليت�نطمئنه�على�صحة�و�سالمة�عملية�اجلرد�،�و�لتحقيق�

��:ذلك�يقم�املدقق�باخلطوات�التالية�

صل�و�تكلفة�الشراء�و�ما��يطلب�من�اإلدارة�كشوفات�تفصيلية�ببنود�األصول�الثابتة�،�مبينا�فيها�تاريخ�شراء�األ-�أ

طرأ�على�األصل�من�تغري�خالل�العام�و�يتم�إعداد�هذه�الكشوف�من�قبل�جلان�فنية�و�تعتمد�من�إدارة�الشروع�،�و�

��ترفق�ا�شهادة�ن�اإلدارة�تؤكد�صحة�البيانات�املوضحة�ذه�الكشوف�و�متثيلها�للحقيقة�

�يف�مست-�ب �تسجيله �مت �بيانات�الكشوف�مبا �املدقق �البيانات�الظاهرة��يطابق �املشروع�خصوصا �دفاتر ندات�و

��بسجل�أو�بطاقات�األصول�الثابتة�

�يقوم�املدقق�ببعض�االختبارات�اليت�تطمئنه�إىل�صحة�و�سالمة�عملية�اجلرد�و�دقة�البيانات�الواردة�بالكشوف�-�ج

��املشار�إليها�

�املشروع�امتالك�املشروع�هلذا�األصل�،�ال�يعين�وجود�األصل�يف:��التحقق�من�ملكية�املشروع�لألصول�الثابتة�-4

فقد�يكون�مستأجرا�من�الغري�أو�مت�بيعه�للغري�و�مل�يسلم�إليه�بعد�،�لذا�فان�اخلطوة�التالية�بعد�التحقق�من�وجود�

��:األصل�،�هي�التأكد�من�ملكية�املشروع�هلذا�األصل�عن�طريق�القيام�مبا�يلي�

،�فالعقارات�و�السيارات�مثال�تنتقل�ملكيتها�بعقود�مسجلة�يف��االطالع�على�عقود�و�مستندات�ملكية�األصل�-�أ

دوائر�حكومية�خمتصة�،�و�على�املدقق�التأكد�من�وجود�تلك�املستندات�املؤيدة�مللكية�املشروع�لتلك�األصول�يف�

��تاريخ�إعداد�القوائم�املالية�

�املالية�اليت-�ب �على�األصول�الثابتة�من�تغريات�خالل�الفترة �طرأ �ما��متابعة�ما �خضعت�لعملية�التدقيق�،�فكثريا

يؤدي�ذاك�إىل�تأكد�املدقق�من�صحة�ملكية�املشروع�ألصول�ثابتة�،�أو�اكتشافه�عمليات�تالعب�أو�غش�لبعض�

��عناصر�هذه�األصول�

�أية�حقوق�للغري�على�األصول�-5 ��التأكد�من�عدم�وجود �لوجود�: على�املدقق�أن�يطلب�مجيع�الوثائق�املؤيدة

ى�أي�أصل�من�أصوله�الثابتة�مثل�الرهن�أو�حق�االستغالل�،�و�أن�تأكد�من�صحة�و�سالمة�هذه�حقوق�الغري�عل

الوثائق�و�من�صدورها�من�اجلهات�صاحبة�االختصاص�أو�من�اجلهات�اليت�حتتفظ�ذه�األصول�ضمانا�حلقوقها�

��على�املشروع��

�فعلى�املدق ،� �كاملة �قيمتها �املشروع�بتسديد �اليت�مل�يقم �األصول �بتلك��أما �اخلاصة �الشراء �أن�يفحص�عقود ق

األصول�فحصا�دقيقا�ملعرفة�شروط�الشراء�و�السداد�حىت�تظهر�األصول�يف�امليزانية�بالتكلفة�الكاملة�خمصوما�منها�

��االستهالك�السنوي�الكامل�و�خمصوما�منها�أيضا�األقساط�املستحقة�للمورد�
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��

��:تدقيق�األصول�الثابتة�غري�امللموسة�:�الفرع�الثالث�

األصول�الثابتة�غري�امللموسة�أو�املعنوية�هي�األصول�اليت�تظهر�يف�بعض�املشروعات�نتيجة�أسباب�خمتلفة�مثل�شهرة�

������)1(احملل�و�براءة�االختراع�و�العالمات�التجارية�

و�تتمثل�أهداف�تدقيق�األصول�غري�امللموسة�لغريها�من�األصول�يف�التحقق�من�الوجود�الفعلي�لتلك�األصول�و�

��من�ملكية�املشروع�هلا�و�صحة�تقييمها�يف�الدفاتر�

��:�و�لتحقيق�تلك�األهداف�يقوم�املدقق�باإلجراءات�التالية�

��احلصول�على�كشف�باألصول�الومهية�اليت�ميتلكها�املشروع�،�مع�بيان�طبيعة�كل�منها�و�قيمتها�:�أوال

و�حسابيا�و�ذلك�باحلصول�على�مصادقة�من�التحقق�من�ملكية�املشروع�لتلك�األصول�بتدقيق�ذلك�مستنديا�:�ثانيا

��اجلهة�احلكومية�املختصة�إذا�وجد�املدقق�ذلك�ضروريا�

�ثالثا �عمليات�: �تدقيق �حيث�يتم ،� �احملل �لشهرة �بالنسبة �خصوصا �التكلفة �بسعر �تلك�األصول �تقييم �من التأكد

��احتساب�الشهرة�يف�ضوء�اتفاق�الشركاء�مستنديا�و�حسابيا

اب�قسط�لالهتالك�السنوي�لتلك�األصول�مستنديا�و�حسابيا�،�و�من�صحة�ظهور�أرصدة�التأكد�من�احتس:�رابعا

��تلك�األصول�يف�قائمة�املركز�املايل�يف�اية�العام�

��

��مراجعة�األصول�املتداولة�:�املطلب�الثاين�

�إىل�نقد�و�استعما:�)2(تعريف�األصول�املتداولة�-أوال �حتويلها �يف�أثناء��هي�تلك�األصول�اليت�تنوي�اإلدارة هلا

��أو�أثناء�الدورة�التشغيلية�العادية�للمنشأة�)�السنة�القادمة(اإلثىن�عشر�شهرا�التالية�

��

�تتلخص�أهداف�تدقيق�األصول�املتداولة�بصورة�:تعريف�األصول�املتداولة�و�أهداف�تدقيقها�:�الفرع�األول�

��عامة�أي�على�اختالف�أنواعها�و�أصنافها�فيما�يلي�

 ألصل�املتداول�يف�تاريخ�إعداد�امليزانية�العامةالتأكد�من�وجود�ا -1

��التأكد�من�ملكية�املنشأة�لألصل�و�حتديد�نوع�امللكية� -2

أو�الدقة�و�املوضوعية�يف�اإلثبات�و�اإلظهار�أو�)�املعاجلة�احملاسبية�(التحقق�من�صحة�التوجيه�احلاسيب� -3

تداولة�على�حدة�إمتاما�للمنفعة�التبويب�و�مع�سنعرض�فيما�يلي�أهداف�تدقيق�كل�مفردة�من�األصول�امل

��و�استكماال�هلا�هدفنا�إليه�ابتداء��

 )�:اخلزينة�(النقد�يف�الصندوق� -1

��التأكد�من�أن�النقدية�املوجودة�فعال�يف�اخلزينة�تتطابق�مع�النقدية�املوجودة�يف�الدفاتر�و�السجالت���-��أ
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ب�أن�تكون�مسجلة�يف�الدفاتر�التأكد�من�أن�النقدية�املوجودة�يف�الدفاتر�هي�النقدية�الصحيحة�اليت�جي�-��ب

��مبعىن�أن�تكون�عمليات�املقبوضات�و�املدفوعات�صحيحة�

 :النقد�لدى�البنك� -2

�مع�العمليات�الواردة�يف���-��أ التأكد�من�صحة�العمليات�املتعلقة�بالبنك�و�املثبتة�بالدفاتر�عن�طريق�مقارنتها

��الكشف

�يف�امليزا�-��ب �الصحيح�احلقيقي�الواجب�إظهاره �ذلك�عن�طريق�التوصل�إىل�الرصيد �و �للمؤسسة �العامة نية

��إعداد�مذكرة�تسوية�البنك�و�إجراء�التسويات�بالدفاتر�الالزمة�

 )�:�البضاعة�(�املخزون�السلعي� -3

��التأكد�من�الوجود�الفعلي�لبضاعة�آخر�املدة�و�احلالة�املوجودة�عليها�يف�تاريخ�إعداد�امليزانية���-�أ�

 من�قوائم�اجلرد�التأكد�من�ملكية�املنشأة�للبضاعة�اليت�أجردت��-�ب�

�السوق�أو��-�ج� �كمبدأ �املدة �آخر �يف�تقييم�بضاعة �السليمة �تطبيق�املبادئ�احملاسبية التأكد�من�صحة

 التكلفة�أيهما�اقل�،�و�مبدأ�إثبات�تطبيق�هذه�املبادئ�

��:االستثمارات�املالية� -4

���التأكد�من�وجود�هذه�األوراق�لدى�املشروع�فعال�أو�يف�حمفظة�األوراق�املالية�يف�البنك��-�أ�

عائدة�مللكية�املشروع�و�أن�ملكيتها�)�األسهم�و�السندات(التأكد�من�أن�هذه�االستثمارات�املالية��-�ب�

عائدة�له�بطريقة�رمسية�مدعمة�بشهادات�أسهم�و�سندات�سواء�أكانت�هذه�الشهادات�مؤقتة�أو�

 دائمة�

 :التحقق�من�صحة�تقييم�االستثمارات�و�هنا�أمامنا�حالتان��-�ج�

�السوقية�هلا�عن�مثن�التكلفة�ينبغي�تكوين�خمصص�هبوط�أسعار�يف�حالة�اخنفاض�القيمة -

��أوراق�املالية�

�و�ال� - �على�أساس�مثن�التكلفة �جيري�تقوميها �السوق�عن�التكلفة �سعر �زيادة يف�حالة

��تؤخذ�األرباح�هنا�باحلسبان�

�من���-د� �بنصيبها �احلالية �املالية �االستثمارات�ليتم�حتميل�الفترة هذه�التأكد�من�احتساب�عوائد�هذه

اإليرادات�و�بالتايل�إعداد�احلسابات�اخلتامية�بكل�دقة�لكي�تظهر�امليزانية�املركز�املايل�الصحيح�

 للمنشأة�

هل�هذه�متداولة�(�هذه�االستثمارات�بعد�تقوميها�و�التأكد�من�ملكيتها�بالتأكد�من�صحة�تبوي��-�ه�

 )أم�ثابتة

�املستندات���-و� �السجالت�و �إىل �بالرجوع �احلسابية �الصحة �من �اإلمجالية�التأكد �األرقام �مقارنة و

 �هلذه�األوراق��يباموع�االنفراد

��
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��:�أوراق�القبض� -5

��التأكد�من�الوجود�الفعلي�ألوراق�القبض���-�أ�

مطابقة�أو�حتت�التامني�أو�برسم�التحصيل�:التأكد�من�ملكية�املشروع�هلذه�األوراق�و�نوعية�هذه�امللكية��-�ب�

 اخل...أو�رسم�اخلصم�

 �النواحي�الشكلية�و�القانونية�و�املوضعية��التحقق�من�صحة�األوراق�من�-�ج�

 )صحة�التقييم(التحقق�من�مدى�إمكانية�حتصيل�هذه�األوراق�يف�أوقاا���-د�

��)�:العمالء(الذم�املدينة� -6

��التحقق�من�جدية�و�قانونية�املبالغ�املقيدة�يف�حسابات�العمالء���-�أ�

 التأكد�من�صحة�أرصدة�احلسابات�اخلاصة�بالعمالء��-�ب�

��م�الذمم�املدينة�و�إمكانية�حتصيل�هذه�الديون��التأكد�من�صحة�تقيي�-�ج�

��

��مراجعة�بضاعة�آخر�املدة�:�الفرع�الثاين�

و�قبل�الشروع�يف�إجراءات�التحقق�من�)�املخزون�السلعي(بعد�حتديد�األهداف�املرجوة�من�حتقيق�مراجعة�بضاعة�

ستطيع�حتديد�اإلجراءات�الالزمة�هذه�األهداف�جيب�على�املراجع�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�على�املخزون�حىت�ي

��لتنفيذ�عملية�املراجعة�هلذا�البند�

�هناك�الكثري�من�نقاط�الرقابة�و�اليت�جيب�أخذها�بعني�:�)1(�مقومات�نظام�الرقابة�الداخلية�على�املخزون�-أوال

��:االعتبار�و�ذلك�لغرض�إحكام�الرقابة�على�املخزون�من�أمهها�ما�يلي

يكون�مصادقا�عليها�من�شخص�خمتص�أو�جهة�حمددة�و�ذلك�بعد�أوامر�شراء�البضاعة�جيب�أن� -1

��املفاضلة�بني�عدة�عروض�إن�أمكن�ذلك�

جيب�أن�تكون�بناء�على�احلاجة�)سواء�مادة�خام�أو�سلع�تامة�(�مشتريات�أي�نوع�من�البضاعة� -2

 هلا�وفقا�لسياسة�الطل�عليها

من�قبل�موظف�خمتص�بذلك�بإدارة�متابعة�أوامر�الشراء�املتأخرة�عن�موعد�االستالم�املتفق�عليه� -3

 أو�قسم�املشتريات�

�تلك� -4 �شراء �أمر �من �نسخة �بوجود �إال �أي�بضاعة �استالم �أو �بقبول �االستالم �قسم �قيام عدم

 البضاعة�لديه،�و�ذلك�لغرض�مطابقة�مواصفات�البضاعة�املستلمة�مع�أمر�الشراء�اخلاص�بذلك�

بناءا�-�للموردين-��قبل�امتام�عملية�الدفعالتأكد�من�كمية�وجود�البضاعة�و�مطابقتها�للمواصفات -5

 على�حمضر�االستالم�

�و� -6 �املواصفات �و �األسعار �حيث �من �املوردين �من �املرسلة �احلساب �قائمة �مراجعة فحص�و

 الشروط�املتفق�عليها�و�الدقة�احلسابية�و�ذلك�قبل�الدفع�النهائي�للمورد�
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يها�من�قبل�شخص�مسؤول�و�إحكام�الرقابة�على�مردودات�املشتريات�حبيث�يتم�التصديق�عل -7

التأكد�من�املعاجلة�احملاسبية�حيث�إن�مردودات�املشتريات�قد�ينتج�عنها�ترجيع�القيمة�يف�حالة�

�كانت�عملية� �إذا �ما �يف�حالة �القيمة �ترجيع �ينتج�عنها �الدفع�قد�متت�أو �كانت�عملية �إذا ما

 انت�عملية�الدفع�مل�تتم�بعد�الدفع�قد�متت�أو�نتج�عنها�ختفيض�لدائنية�املورد�يف�حالة�ما�إذا�ك

 إتباع�نظام�نقطة�إعادة�الطلب�و�سياسة�خمزون�األمان� -8

محاية�البضائع�يف�املخازن�من�السرقة�و�الفساد�و�التلف�و�كذلك�من�السحب�غري�املسؤول�من� -9

�التفتيش�و�عدم�السماح�خبروج�أي�بضائع�إال�بوجود� قبل�موظفي�الشركة�و�استخدام�نظام

 مستندات�تؤيد�ذلك�

إتباع�نظام�بطاقات�الصنف�لبيان�الوارد�و�املنصرف�و�الرصيد�من�كل�من�أصناف�البضاعة� -�10

�بالنسبة� �االستالم �حماضر �على �بناءا �البطاقات �هذه �تعديل �يتم �أن �على �املستمر �اجلرد نظام

 للواردات�،بناءا�على�أذونات�الصرف�بالنسبة�للمنصرف�للبيع�أو�االستخدام�يف�اإلنتاج�

�للمخازن�و�مقارنة�مع�ما�هو�مسجل�بالدفاتر�و�من�مث�عمل�أي�تسويات�ألي�إجراء�جرد�فعلي -�11

 فروقات�قد�تظهر�

 عدم�صرف�أي�كميات�بضاعة�من�املخازن�إال�بناءا�على�إذن�تصريف�مصادق�عليه� -�12

�و�تصريف�ألصناف�بضاعة�جيب�أن�يكون�قسم� -�13 �باملخزون�من�استالم كل�العمليات�املتعلقة

 �إلثباا�يف�الدفاتر�أوال�بأول�احلسابات�على�علم�ا�و�ذلك

 املنصرف�من�املخازن�سواء�للبيع�أو�لإلنتاج�يقيم�بطريقة�من�الطرق�املقبولة�و�املتعارف�عليها� -�14

فصل�االختصاصات�و�حتديد�املسؤوليات�و�تقسيم�العمل�يف�مجيع�العمليات�املتعلقة�باملخزون�و� -�15

��املخازن

يقوم�مدقق�احلسابات�بالتحقق�من�صحة�رقم�بضاعة�آخر�املدة�:�)1(�إجراءات�مراجعة�بضاعة�آخر�املدة�-ثانيا

��:بقائمة�املركز�املايل�،فانه�يقوم�باإلجراءات�التالية�

��:��التحقق�احلسايب�و�املستندي�-1

 االطالع�على�مسودة�قوائم�اجلرد�ملالحظة�أية�تغريات�لالستفسار�عنها��-�أ�

�اجل�-�ب� �يف�قوائم �الواردة �لألرقام �العمليات�احلسابية �مع�مراجعة �اجلرد �قوائم �جماميع �كذلك�مقارنة �و ،� رد

 األرقام�الظاهرة�يف�قائمة�املركز�املايل

التأكد�من�قيام�جلنة�خاصة�بعملية�اجلرد�يتم�تشكيلها�بواسطة�اإلدارة�،�و�من�وجود�توقيعات�هذه�اللجنة��-�ج�

 على�قوائم�اجلرد�

تر�أستاذ�املخازن�و�االستفسار�مطابقة�بيانات�اجلرد�مع�بيانات�ألصناف�يف�بطاقات�األصناف�و�مع�دف��-د�

 عن�أساليب�االختالف�
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�من���-�ه� �غريها �و �االستالم �و �التسليم �مستندات �أو �اذون �إىل �بالرجوع �مستنديا �املخازن فحص�سجالت

 السجالت�و�التأكد�من�وجود�املستندات�املؤيدة�لكل�من�عمليات�الصرف�أو�االستالم�

 �نتيجة�هذه�العمليات�و�االستفسار�عن�االختالففحص�حماضر�اجلرد�اليت�أجريت�خالل�العام�،�و�معرفة��-و�

التحقق�من�معاجلة�نتائج�ما�أسفر�عنه�اجلرد�يف�الدفاتر�بقيود�حماسبية�صحيحة�و�ترحيلها�حلساباا�اخلاصة���-�ز�

��بدفتر�األستاذ�العام��

�يعترب�يتم�التحقق�من�وجود�البضاعة�باملخازن�عن�طريق�اجلرد�الفعلي�هلا�و�ال:�التحقق�من�وجود�البضاعة�-2

مدقق�احلسابات�مسئوال�عن�هذه�العملية�بل�تقوم�إدارة�املشروع�بعملية�اجلرد�بتشكيل�جلنة�خاصة�هلذا�الغرض�،�و�

��على�املدقق�أن�يعتمد�على�نتائج�التدقيق�و�أن�يقوم�ببعض�االختبارات�حىت�يزول�هذا�الشك�أو�يتأكد�

تأكد�من�امتالك�املشروع�للبضاعة�يف�اية�العام�،�بغض�يقوم�املدقق�بال:��التحقق�من�امتالك�املشروع�للبضاعة�-3

النظر�عن�مكان�وجودها�سواء�يف�خمازن�املشروع�و�لدى�الغري�كأمانة�أو�بالطريق�،�كما�أن�على�املدقق�أن�يتأكد�

من�عدم�إدراج�بضاعة�غري�ملموسة�للمشروع�ضمن�قوائم�اجلرد�،�مثل�بضاعة�األمانة�و�البضاعة�املباعة�و�اليت�ال�

��:�تزال�يف�خمازن�املشروع�و�مل�ترسل�بعد�للعمالء�لسبب�ما�و�لتحقيق�ذلك�يقوم�املدقق�باإلجراءات�التالية�

�-��أ �و�� �للمشتريات�و�املبيعات�و�مردوداا �اليوميات�املساعدة �املقارنات�بني�سجالت�املخازن�و�دفاتر إجراء

�أدخلت�املخازن�و�كذلك�مردودات�املبيع ات�،�و�من�أن�البضاعة�املباعة�قد�للتأكد�أن�البضاعة�املشتراة

خرجت�من�املخازن�و�كذلك�مردودات�املشتريات�و�مطابقة�هذه�البيانات�مع�بيانات�بطاقات�األصناف�و�

 مع�نتائج�عمليات�اجلرد�

�للمشروع�و�االطالع�على��-��ب احلصول�على�شهادات�من�املوردين�بامتالك�املشروع�للبضائع�مل�ترسل�بعد

 �الشراء�و�التأكد�من�صحتها�املستندات�اخلاصة�بعملية

التأكد�من�استبعاد�البضاعة�غري�اململوكة�للمشروع�و�لكنها�موجودة�يف�حيازته�من�قوائم�اجلرد�و�ذلك��-��ت

مبراجعة�املبيعات�و�اذون�صرف�املواد�من�املخازن�للتأكد�من�أن�البضاعة�املباعة�ال�تزال�يف�املخازن�و�مل�

��ترسل�للعمالء�بعد

التكلفة�أو�(�يتم�تقييم�بضاعة�آخر�املدة�يف�اية�العام�بإتباع�املبدأ�احملاسيب�:�ييم�البضاعة��التأكد�من�صحة�تق-��4

السوق�أيهما�أقل�،�حيث�أن�سعر�التكلفة�يف�الغالب�هو�األقل�،�لذا�فان�التقييم�يكون�دائما�على�أساس�هذا�السعر�

��يف�اية�العام�يتم�على�أساس�سعر�الرصف��،�أما�إذا�أخنفض�سعر�السوق�عن�سعر�التكلفة�،�فان�تقييم�البضاعة�

و�تطبيقا�ملبدأ�الثبات�فان�األساس�الذي�جيب�استخدامه�دائما�هو�سعر�التكلفة�ألنه�يف�الغالب�سعر�األقل�،�أما�إذا�

اخنفض�سعر�السوق�يف�أية�سنة�عن�سعر�التكلفة�،�فان�تقييم�البضاعة�يتم�على�أساس�سعر�التكلفة�يف�حساب�

وين�خمصص�هبوط�أسعار�البضاعة�حيصل�على�حساب�األرباح�و�اخلسائر�و�اهلدف�من�ذلك�ثبات�املتاجرة�مع�تك

أساس�تقييم�آخر�املدة�و�عدم�تغيريه�من�سنة�ألخرى�و�هناك�عدة�طرق�يتم�على�أساس�تسعري�البضاعة�املنصرفة�

��:من�املخازن�و�من�هذه�الطرق�ما�يلي�

���طريقة�الوارد�أوال�الصادر�أوال-�أ
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��وارد�أوال�الصادر�أخريا�ب�طريقة�ال

���طريقة�متوسط�التكلفة�-�ج

���طريقة�سعر�التكلفة�املعياري�-د

���طريقة�التكلفة�املباشرة�-هـ

على�مدقق�احلسابات�التأكد�من�ثبات�إتباع�طريقة�تقييم�البضاعة�الباقية�يف�املخازن�و�من�عملية�التقييم�ذاا�و�

واد�املشتراة�،�كما�أن�على�املدقق�احلصول�على�شهادات�اجلرد�من�ذلك�بالرجوع�إىل�املستندات�اليت�تبني�أسعار�امل

اإلدارة�إلخالء�مسؤوليته�فيما�وجدت�معلومات�خاصة�باجلرد�مت�إخفائها�من�قبل�املوردين�و�مل�يكن�يف�استطاعة�

��املدقق�اكتشافها�أو�مل�تثر�لديه�أية�شكوك�يلجأ�مبوجبها�إىل�توسيع�نطاق�اختباراته�

��

��:�و�تتلخص�إجراءات�مراجعة�األوراق�املالية�فيما�يلي�:�)1(�إجراءات�مراجعة�األوراق�املالية�:الفرع�الثالث�

�أوال� �كل�تفاصيل�: �فيه �العميل�جدوال�حتليليا �العمليات�اليت�متت�على�حساب�االستثمارات�حيث�يقدم حتليل

�ا)�إن�وجدت(االستثمارات�أول�املدة�و�اإلضافات� لرجوع�إىل�حماضر�جلسات�مث�رصيد�آخر�املدة�و�جيب�هنا

��جملس�اإلدارة�و�عقود�الشراء�و�البيع�

��التحقق�من�صحة�سعر�البيع�أو�الشراء�و�ذلك�مبراجعة�أسعار�البورصة�يف�تاريخ�الشراء�أو�البيع�:�ثانيا�

من�طرف�)مصادقات(القيام�باجلرد�الفعلي�عن�طريق�جرد�حمفظة�االستثمارات�و�احلصول�على�تأييدات�ا�:�ثالثا�

��لثثا

� �رابعا �بنفس�الوقت�و�: �هدف�و�إجراء �التأكد�من�ملكية�حيث�أن�هذا �و �التسجيل�بالدفاتر التأكد�من�سالمة

كذلك�صحة�التقييم�هلذه�االستثمارات�و�الذي�جيب�أن�يكون�عن�طريق�املقارنة�بني�سعر�التكلفة�لالستثمارات�و�

��:جرد�األوراق�املالية�و�هي�بني�القيمة�السوقية�هلا�و�هناك�مالحظات�جديرة�باالهتمام�عند�

��ترتيب�موعد�جرد�االستثمارات�مع�نفس�موعد�جرد�النقدية���-�أ�

 احلصول�على�كشف�االستثمارات�اليت�سيتم�جردها�ملعرفة�نطاق�اجلرد��-�ب�

�أن�يتم�اجلرد�بوجود�مسؤولني�من�املؤسسة�لتفادي�لوم�املدققني�إن�ظهر�نقص�يف�االستثمارات��-�ج�

و�الذي�حيتوي�على�وصف�كامل�لالستثمارات�مث�يتم�إعداد�كشف�اجلرد�اخلاص�� القيمة�(ا

 أو�السند�و�العدد�و�تاريخ�استحقاق�القائمة�و�ما�إىل�ذلك�من�املعلومات�املفيدة�)�االمسية�للسهم

هناك�حاالت�يكون�اجلرد�فيها�صعبا�مثل�وجود�هذه�االستثمارات�لدى�طرف�آخر�كان�تودع���-د�

ن�تودع�كضمان�لغرض�معني�أو�احلصول�على�لدى�شخص�أو�البنك�حلفظها�من�الضياع�أو�أ

 تسهيالت�مصرفية�أو�أن�تودع�لدى�شخص�لغرض�بيعها�و�هنا�تلجأ�إىل�املصادقات�

��

��
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��

��الرقابة�الداخلية�على�أوراق�القبض�و�إجراءات�مراجعتها�:�الفرع�الرابع�

�الشروع�من�الغري�ألسباب�متعددة �و�يتم�االحتفاظ�ا�يف�أوراق�القبض�هي�األوراق�التجارية�اليت�حيصل�عليها

�للبنك� �إرساهلا �أو �تظهريها �أو ،� �االستحقاق �تاريخ �يف �بتحصيلها �ا �التصرف �حلني �التجارية �األوراق حمفظة

للتحصيل�أو�اخلصم�و�تتمثل�القواعد�املتعلقة�بنظام�الرقابة�الداخلية�على�األوراق�التجارية�الواردة�للمشروع�من�

��:�)1(العمالء�أو�املدينني�فيما�يلي�

��جيب�أن�يعهد�إىل�موظف�مسؤول�مبهمة�سحب�األوراق�التجارية�على�العمالء�أو�جتديدها�:�أوال

جيب�الفصل�بني�من�بعهدته�األوراق�التجارية�و�بني�االختصاصات�األخرى�اليت�تتعارض�مع�طبيعة�عمله�مثل�:�ثانيا

��عمليات�اخلزينة�أو�التسجيل�يف�حسابات�العمالء

وراق�التجارية�يف�املشروع�خبزينة�خاصة�حبيث�يتم�ترتيبها�وفقا�لتواريخ�استحقاقها�يف�حمفظة�احملافظة�على�األ:�ثالثا

��األوراق�التجارية�

يتضمن�مجيع�)�دفتر�يومية�أوراق�القبض(ختصيص�دفتر�يومية�خاص�باألوراق�التجارية�الواردة�للمشروع�:�رابعا

��يت�تقع�عليها�فيما�بعد�من�حتصيل�أو�تأجيل�أو�خصمالبيانات�املتعلقة�بتلك�األوراق�مع�متابعة�اإلجراءات�ال

القيام�جبرد�دروس�حملفظة�األوراق�التجارية�و�مقارنة�ذلك�ببيانات�دفتر�يومية�أوراق�القبض�و�دفتر�يومية�:�خامسا

��النقدية�للتأكد�من�قبض�هذه�األوراق�يف�تاريخ�استحقاقها�أو�تأجيلها�أو�خصمها�يف�البنك�

جراءات�القانونية�الالزمة�يف�حالة�رفض�تسديد�أوراق�جتارية�برفع�احتجاج�عدم�الدفع�و�ضرورة�اختاذ�اإل:�سادسا

��الرجوع�إىل�املسحوب�عليه�

من�األفضل�أن�يتم�حتصيل�قيمة�األوراق�التجارية�بواسطة�البنك�و�إضافتها�إىل�حساب�املشروع�لديه�،�و�:�سابعا

��يف�تاريخ�االستحقاق�بواسطة�البنك�نفسه�اختاذ�كافة�اإلجراءات�الالزمة�يف�حالة�عدم�التسديد�

��:لتدقيق�األوراق�التجارية�جيب�أن�يقوم�املدقق�بتدقيق�حسايب�و�مستندي�هلذه�األوراق�على�النحو�التايل�

تدقيق�القيود�احملاسبية�املسجلة�بدفتر�يومية�أوراق�القبض�من�حيث�ااميع�األفقية�و�الرأسية�و�تدقيق�ترحيل�:�أوال

��ىل�احلسابات�الشخصية�للعمالء�لدفتر�أستاذ�مساعد�العمالء�هذه�القيود�إ

�ثانيا �إىل�حساباا�: �و�ترحيلها �املركزية �اليومية �بدفتر �املركزية �أوراق�القبض�مع�القيود �يومية تدقيق�جماميع�دفتر

��بدفتر�األستاذ�العام�

أرسلت�للبنك�للتحصيل�و�مل�يتم�طل�كشوف�تفصيلية�باألوراق�التجارية�املوجودة�حبوزة�املشروع�أو�اليت�:�ثالثا

حتصيلها�بعد�و�مطابقة�ذلك�مع�البيانات�املسجلة�بدفتر�يومية�أوراق�القبض�اليت�تبني�األوراق�التجارية�اليت�حصل�

�ضمن�حمفظة� �يف�البنك�أو�وجودها �األوراق�أو�خصمها �التأكد�من�حتصيل�هذه �و �املشروع�خالل�الفترة عليها

��و�إرساهلا�للبنك�للتحصيل�األوراق�املالية�يف�املشروع�أ
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التأكد�من�صحة�و�سالمة�األوراق�التجارية�من�الناحية�القانونية�و�من�أا�ليست�صورية�و�ذلك�باحلصول�:�رابعا

��على�مصادقات�من�العمالء�فيما�يتعلق�ذه�األوراق�

�خامسا �املشروع�باختاذ: �قيام �من �التأكد �و �برفض�األوراق�التجارية �اخلاصة �القيود �اإلجراءات�القانونية�مراجعة

��الالزمة�بشأا�

�سادسا �أو�: �البنك �بواسطة �مبصاريف�التحصيل �املتعلقة �الالزمة �املخصصات �بتكوين �املشروع �قيام �من التحقق

��مصاريف�اخلصم�

�احلساب�و�ظهوره�بشكل�صحيح�يف�قائمة�املركز�املايل�مطروح�منه�قيمة�:�سابعا التأكد�من�صحة�الترصيد�هلذا

���مت�تكوينهااملخصصات�اليت

��

��الرقابة�الداخلية�على�العمليات�النقدية�و�إجراءات�مراجعتها�:�الفرع�الرابع�

�و�هي�النقود�املوجودة�يف�خزينة�املشروع�أو�يف�صندوق�النشرية�أو�صناديق�الفروع�،�:�تعريف�النقدية�-أوال

���)1(كما�تشمل�أيضا�النقدية�يف�البنوك�اليت�يتعامل�معها�املشروع�

روف�أن�أي�عملية�من�العمليات�املالية�للشركة�تتمخض�يف�النهاية�عن�قبض�أو�دفع�نقدية�،�و�هذا�حيتم�و�من�املع

وجود�نظام�دقيق�للرقابة�على�هذا�البند�و�لذلك�فأي�نظام�للرقابة�الداخلية�على�النقدية�جيب�أن�يتوفر�على�األقل�

��:��)2(علي�ما�يلي�

�االحتياج -1 �ملواجهة �املنظم �و �الدقيق �امليزانيات�التقديرية�التخطيط �ذلك�باستخدام �و �املستقبلية ات�النقدية

 للنقدية�

 فصل�االختصاصات�فيما�خيص�املتحصالت�النقدية�من�استالم�و�تسجيل�يف�الدفاتر�و�إيداع�يف�املصارف� -2

 كل�املدفوعات�جيب�أن�تتم�عن�طريق�الصكوك�باستثناء�املصروفات�النثرية� -3

 �من�مدفوعات�و�مقبوضات�أوال�بأول�جيب�تسجيل�مجيع�العمليات�النقدية -4

 االحتفاظ�بالنقدية�و�الصكوك�غري�احملررة�يف�أماكن�آمنة� -5

�يقوم� -6 �أن �باملصاريف�على �النقدية �رصيد �و �بالدفاتر �النقدية �بني�رصيد �للمطابقة إتباع�مذكرات�التسوية

 بإعدادها�شخص�ليست�له�عالقة�بالتسجيل�أو�االحتفاظ�بالنقدية�

�ال -7 �املقبوضات �اخلاصة�إيداع �بتلك �إال �الشركة �خزينة �يف �حيتفظ �ال �و �بأول �أوال �املصارف �يف نقدية

 باملصروفات�النثرية�

 عدم�استعمال�املتحصالت�النقدية�يف�أي�مدفوعات�إال�بعد�إيداعها�يف�املصارف� -8

 جيب�تعيني�شخص�على�األقل�للتوقيع�على�الصكوك�الصادرة�على�أن�تكون�توقيعام�معتمدة�يف�املصارف� -9
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�اذونات�الصرف�و�ال -�10 �جيب�ختم �الدفع �عملية �إمتام �عند �و �الدفع �عملية �اذونات�الصرف�قبل �من تحقق

حىت�تقدم�نفس�املستندات�مرة�أخرى�للصرف�إما�عن�طريق�القصد�"�دفع�"�املستندات�املؤيدة�هلا�بكلمة�

 أو�اخلطأ

�و�ذلك�منعا�ألي�تزوير�جيب�كتابة�مبلغ�الصكوك�باألرقام�و�احلروف�و�حيبذ�استعمال�آلة�كتابة�الصكوك -�11

 للمبالغ�املكتوبة�

��إتباع�نظام�اجلرد�املفاجئ�للخزينة�من�قبل�جلنة�مستقلة�متاما�عن�موظفي�اخلزينة�� -�12

و�)�اخلزينة�و�البنك(�و�تتمثل�إجراءات�مراجعة�النقدية�يف�مراجعة�الصندوق�:إجراءات�مراجعة�النقدية�–ثانيا�

��:هي�على�النحو�التايل�

يتم�تدقيق�األهداف�اخلاصة�بتدقيق�النقد�يف�الصندوق�بإتباع�:�)1()�اخلزينة(�النقد�بالصندوق��إجراءات�تدقيق-1

��:اإلجراءات�التالية�

�القيام�بعملية�اجلرد�و�يقوم�ا�احملاسب�مع�املدقق�و�حيضر�حمضر�عملية�اجلرد�يتضمن�فئات�النقد�و�كمياا�و�-�أ

��)عجز(قد�يتساوى�اجلرد�الفعلي�مع�الدفاتر�أو�يق�

�إىل�إمهال�تسجيل� �العجز �قد�يعود �الصندوق�يتأكد�أوال�من�أن�مجيع�العمليات�قد�سجلت�إذ و�يف�حالة�عجز

��مستند�صرف�باملبلغ�الناقص�أو�عدم�ترحيله�إىل�دفتر�الصندوق�

��:أما�إذا�مل�يكتشف�سبب�العجز�فتتم�معاجلته�حماسبيا�بإحدى�الطرق�الثالث�اآلتية�

��العجز�أن�يتحمل�املشروع�كامل�قيمة� -

 أن�يتحمل�املشروع�مبلغا�معينا�على�أن�يتحمل�أمني�الصندوق�ما�يزيد�على�ذلك� -

 )التامني�ضد�خيانة�األمانة(تدارك�العجز�بالتامني� -

��غري�عادي�و�تعاجل�على�هذا�األساس�)�ربح(أما�يف�حالة�الزيادة�فتعترب�الزيادة�حماسبيا�على�أا�عنصر�إيراد�

ا�أي�مجع�اخلانات�الفرعية�يف�هذا�الدفتر�و�خاصة�ببنود�املقبوضات�و�املدفوعات��تدقيق�دفتر�النقدية�حسابي-�ب

��للمقارنة�مع�ااميع�املختلفة�هلا�

�و�-��ج �املوضوعية �و �الصرف�من�النواحي�الشكلية �أي�تدقيق�مستندات�القبض�و �مستنديا �النقدية �تدقيق�دفتر

�بالقوانني�املر �يتطلب�من�املدقق�اإلملام �فيه�و�القانونية�مما �الداخلية �الرقابة عية�و�النظام�احملاسيب�للمشروع�و�نظام

�تدقيق�املستندات�و�الوثائق�األخرى�املؤيدة�ملستند�القبض�أو�الصرف�كالفواتري�و�املكشوفا �أيضا �و�تجيب�هنا

��اإلشعارات�و�البوالص�و�ما�إىل�ذلك�

و�على�املدقق�هنا�إثبات�أرقام�و�قيم�)�حصائية�تباع�أسلوب�العينة�اإل(و�غالبا�ما�يكون�املدقق�املستندي�إختباريا�

املستندات�اليت�قام�بتدقيقها�مع�أية�مالحظات�له�إلثبات�ما�قام�به�من�عمل�،�حيث�يعتد�ا�يف�احملاكم�للدفاع�عن�

��نفسه�و�إثبات�ممارسته�للحذر�املهين�املعقول�يف�حالة�نشوب�أي�منازعات�بينه�و�بني�العميل�أو�أي�طرف�آخر�

��
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��:راءات�تدقيق�النقدية�بالبنك��إج-2

���احلصول�على�كشف�لدى�البنك�-�أ

���إجراء�قيود�التسوية�الالزمة�حلساب�البنك�يف�دفاتر�املشروع-�ب

���إعداد�مذكرة�تسوية�البنك�-�ج

���التدقيق�احلسايب�و�املستندي�حلساب�البنك�يف�دفاتر�املشروع-د

��:هنا�و�ختدم�مذكرة�التسوية�وضيفتني�أساسيتني�مها�

�يف�التأ - �العمليات�الواردة �مع �عن�طريق�مقارنتها �بالدفاتر �املثبتة �بالبنك�و �العمليات�املتعلقة كد�من�صحة

 الكشف�

��التوصل�إىل�الرصيد�احلقيق�الواجب�إظهاره�يف�امليزانية�العامة� -

��
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��

��مراجعة�حسابات�اخلصوم�:�املبحث�الثاين�

��

سابات�جمموعة�اخلصوم�أو�املطلوبات�أي�كافة�االلتزامات�اليت�على�املؤسسة����سنتناول�يف�هذا�املبحث�مراجعة�حل

��:سواء�ألصحابه�أو�الغري�و�يتم�تصنيف�عناصر�هذه�اموعة�إىل�اموعات�التالية�

��)املرحلة�(�األرباح�احملتجزة�-��االحتياطات�بأنواعها�املختلفة������-�رأس�املال�������-�

���ديون�قصرية�األجل�-�ديون�طويلة�األجل������-�

��

��مراجعة�األموال�اململوكة�:�املطلب�األول�

��

��:�)1(و�تضم�هذه�اموعة�مصادر�التمويل�الذاتية�اململوكة�ألصحاب�املشروع�و�تشمل����

�األشخاص�رأس�املال�املستثمر�مبعرفة�صاحب�املشروع�الفردي�أو�احلصص�املقدمة�من�الشركاء�يف�شركات�:�أوال

��أو�قيمة�األسهم�اليت�اكتتب�فيها�املسامهون�يف�شركات�األموال�و�أمهها�الشركات�املسامهة�

�ثانيا �أو��: �سياسات�إدارية �ملقابلة �أو �املايل�للمشروع�، �املركز �من�األرباح�لتدعيم االحتياطات�اليت�مت�حجزها

��و�االحتياطي�املتعلقة�بالتحديات�و�غريها�حكومية�معينة�،�مثل�االحتياطي�اإلجباري�،�االحتياطي�االختياري�

��األرباح�غري�املوزعة�و�املرحلة�من�سنوات�سابقة�:�ثالثا

�تتمثل�يف�رأس�املال�و�االحتياطات�و� �من�البنود �يف�جمموعة �سابقا �ذكرنا تتمثل�حقوق�أصحاب�املشروع�كما

��:�البنود�بشكل�عام�فيما�يلي�األرباح�غري�املوزعة�و�املرحلة�من�سنوات�سابقة�و�تتمثل�أهداف�تدقيق�هذه

��التأكد�من�قانونية�مجيع�العمليات�اليت�أثرت�على�أي�بند�منها��:�أوال

��التأكد�من�صحة�أرقام�هذه�البنود�يف�الدفاتر�و�أن�مسمياا�تعرب�تعبريا�حقيقيا�عن�طبيعة�كل�بند�منها�:�ثانيا�

��

��مراجعة�رأس�املال�:�الفرع�األول�

�باختالف�الشكل�القانوين�للمشروع�،�ففي�املشروعات�الفردية�يتكون�رأس�املال�من�ختتلف�مكونات�رأس�املال��

املبلغ�الذي�خصصه�صاحب�املشروع�الستثماره�يف�املشروع�بينما�يتكون�رأس�املال�يف�شركات�األشخاص�من�

��سامهني�حصص�الشركاء�و�يف�شركات�املسامهة�يتكون�رأس�املال�من�جمموعة�األسهم�املكتتب�فيها�من�قبل�امل

�يتغري�رأس�املال�يف�املشروع�الفردي�تبعا�ملؤثرات�متعددة�منها�:�مراجعة�رأس�املال�يف�املشروع�الفردي�-أوال

�يف�املشروع�أو� �استثمارها �و�إعادة �األرباح�احملققة �زيادة �نتيجة �أو �أو�ختفيضه رغبة�صاحب�املشروع�يف�زيادته
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�أو�بسبب�املسحوبات�الشخصية�لصاحب�املشروع�،�و�نتيجة�اخنفاض�رأس�املال�بسبب�اخلسائر�اليت�حتقق ت�،

��:على�املدقق�عند�تدقيق�هذا�البند�مراعاة�ما�يلي�

التأكد�من�صحة�رصيد�حساب�رأس�املال�و�انه�يطابق�الرقم�الظاهر�بقائمة�املركز�املايل�يف�اية�الفترة� -1

 املالية�السابقة

الفترة�و�االطالع�على�املستندات�املؤيدة�هلا�تتبع�ما�حدث�من�زيادة�أو�ختفيض�على�رأس�املال�خالل� -2

 للتأكد�من�صحة�و�سالمة�هذه�املتغريات�

فحص�حساب�املسحوبات�الشخصية�و�التأكد�من�صحة�هذه�املسحوبات�و�اعتمدها�من�قبل�صاحب� -3

 املشروع�

فحص�حساب�األرباح�و�اخلسائر�دف�التأكد�من�صحة�األرباح�اليت�ستؤدي�إىل�زيادة�رأس�املال�أو� -4

��صحة�اخلسائر�اليت�ستؤدي�إىل�ختفيض�رأس�املال

�تنشأ�شركات�األشخاص�نتيجة�عقد�يلتزم�به�شخصان�أو�:�مراجعة�رأس�املال�يف�شركات�األشخاص�-ثانيا

أكثر�بان�يقدم�كل�منهم�حصة�من�مال�أو�عمل�على�أن�يقتسم�الشركاء�ما�ينتج�عن�أعمال�الشركة�من�ربح�أو�

قدمة�فقد�تكون�نقدية�أو�عينية�تتمثل�يف�جمموعة�من�األصول�،�أو�قد�تكون�خسارة�و�ختتلف�طبيعة�احلصص�امل

�مسامه �العقد�ةاحلصة �حيدد �و ،� �تتساوى�احلصص�يف�القيمة �الضروري�أن �ليس�من �و �عمله �و �الشريك�جبهده

نسبة�املكتوب�بني�الشركاء�طبيعة�حصة�كل�شريك�و�مقدارها�و�كيفية�سدادها�و�مقدار�الفوائد�احملسوبة�عليها�و�

��:األرباح�الصافية�املوزعة�و�على�مدقق�احلسابات�عند�تدقيق�رأس�املال�مراعاة�ما�يلي�

االطالع�على�عقد�الشركة�للتعرف�على�مقدار�رأس�املال�املستثمر�و�على�حصة�كل�شريك�و�طبيعة� -1

�نصيب�كل� �احلصص�و �على�هذه �الواجب�احتساا �الفوائد �مقدار �و �سدادها �كيفية �احلصص�و هذه

��من�األرباح��الصافية�شريك�

التأكد�من�النسب�املقررة�ملسحوبات�كل�شريك�و�التأكد�من�عدم�جتاوز�احلد�األقصى�املنصوص�عليه� -2

 يف�العقد�للمسحوبات�

�أو�نسب�الفائدة�على�املسحوبات�أو�الفائدة�على�رأس� -3 مطابقة�نسب�توزيع�صايف�الربح�بني�الشركاء

��اعاة�ذلك�يف�حساب�التوزيع�املال�مع�نصوص�عقد�الشركة�و�التأكد�من�مر

�-ثالثا �من�حصص�متساوية�:�مراجعة�رأس�املال�يف�شركات�املسامهة �يتكون�رأس�املال�يف�شركات�املسامهة

يسمى�كل�منها�سهما�يف�الغالب�تكون�قيمة�كل�سهم�منها�ضئيلة�و�ميكن�االكتتاب�يف�تلك�األسهم�أو�شرائها�

��أس�املال�على�اكرب�عدد�ممكن�من�املسامهني�من�قبل�مجيع�فئات�الشعب�دف�توزيع�ملكية�ر

و�تنقسم�شركات�املسامهة�إىل�شركات�مسامهة�عامة�و�شركات�مسامهة�خصوصية�،�و�تتميز�هذه�األخرية�بعدم�

�تدقيق�رأمسال� �على�مدقق�احلسابات�عند �و ،� �العامة �بعكس�شركات�املسامهة ،� �لالكتتاب�العام طرح�أسهمها

��:ي�شركات�املسامهة�مراعاة�ما�يل
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�كانت�عملية�-1 �،إذا �التأسيسية �قرارات�اهليئة �على �الداخلي�و �نظامها �و �تأسيس�الشركة �عقد �االطالع�على

التدقيق�تتم�يف�السنة�املالية�األوىل�للشركة�،�أو�االطالع�على�قرارات�اهليئة�العامة�خالل�حياة�املشروع�،�للتعرف�

ال�املصدر�و�املكتتب�فيه�و�نوع�األسهم�املكونة�لرأس�على�شروط�عملية�االكتتاب�و�التخصيص�و�مقدار�رأس�امل

��املال

�ختصيص�-2 �إجراءات�عملية �التأكد�من�صحة �خطابات�التخصيص�و �االكتتاب�و�صور �االطالع�على�قوائم

��األسهم�

�االطالع�على�حماضر�جلسات�اهليئة�العامة�غري�العادية�و�على�حماضر�جلسات�جملس�اإلدارة�دف�التعرف�-3

��رات�اليت�صدرت�عنها�على�القرا

�تدقيق�املتحصالت�من�عملية�االكتتاب�يف�األسهم�مع�إشعارات�البنوك�و�مع�ما�مت�تسجيله�بدفاتر�النقدية�و�-4

��سجل�املسامهني�

�فحص�األقساط�املتأخرة�على�املسامهني�و�التأكد�من�اختاذ�املشروع�لإلجراءات�القانونية�الكفيلة�باحملافظة�على�-5

��حقوقه�

د�من�أن�القرارات�اخلاصة�بزيادة�رأس�املال�قد�صدرت�وفقا�للنظام�الداخلي�للشركة�و�للقوانني�املعمول��التأك-6

��ا�يف�الدولة�و�أن�عالوة�اإلصدار�قدت��مت�ترحيلها�إىل�احلسابات�اخلاصة�ا�

���حتت�إشرافه��التأكد�من�أن�عمليات�التنازل�عن�األسهم�قد�متت�يف�السوق�املايل�،�الذي�تتم�هذه�العمليات-7

���التأكد�ممن�أن�البيانات�اخلاصة�برأس�املال�قد�ظهرت�بشكل�واضح�و�دقيق�يف�قائمة�املركز�املايل�-8

��

��مراجعة�االحتياطات�:�الفرع�الثاين�

هو�املبلغ�الذي�خيصم�ن�صايف�الربح�ملقابلة�غرض�معني�أو�حتقيق�هدف�تسعى�إليه��:��تعريف�الحتياطي-أوال

حكام�قانون�الشركات�و�من�هنا�يعترب�االحتياطي�توزيعا�لألرباح�على�العكس�من�املخصص�املؤسسة�أو�تطبيقا�أل

يستعمل�للداللة�"�االحتياطي�"�الذي�يعترب�عبئا�على�األرباح�و�يرى�معهد�احملاسبني�القانونيني�األمريكي�أن�لفظ�

���)1(أهداف�حمددة�على�املبالغ�اليت�حتتجز�من�األرباح�الصافية�ملقابلة�أغراض�معينة�أو�حتقيق�

��:�على�مدقق�احلسابات�يف�هذا�اال�القيام�باآليت�:�)2(�إجراءات�راجعة�االحتياطي�اإلجباري�-ثانيا

1- � �القانوين�بنسبة �االحتياطي �من�حجز �إىل�10%التأكد �االحتياطي �من�صايف�األرباح�حىت�يصل�هذا

��)�ختتلف�باختالف�القانون(�من�رأس�املال�%25

�أو�نقص�يف�رأس�املال�جيب�التأكد�من�أن�الشركة�قد�عاجلت�التغريات�اليت�تطرأ�يف�حالة�حدوث�زيادة -2

 على�االحتياطي�اإلجباري�حسب�النصوص�القانونية�و�النظام�الداخلي�للشركة�
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�من�رأس�املال�يقوم�25%�أو�زيادة�االحتياطي�عن�10%يف�حال�قيام�الشركة�باقتطاع�نسبة�أعلى�من� -3

قرار�من�جملس�اإلدارة�بذلك�و�يتم�هذا�عن�طريق�االطالع�على�نص�قرار�املدقق�بالتأكد�من�أن�هناك�

 جملس�اإلدارة�

يف�حالة�إصدار�الشركة�أسهما�جديدة�بعالوة�إصدار�يقوم�بالتأكد�من�أن�هذه�العالوة�قد�أضيفت�إىل� -4

 االحتياطي�اإلجباري�حىت�و�لو�بلغ�االحتياطي�حده�األعلى�

�استخدام -5 �عدم �من �بالتأكد �املدقق �ذلك�يقوم �و �املسامهني �على �األرباح �لتوزيع �اإلجباري �االحتياطي

 بالرجوع�إىل�قائمة�األرباح�و�اخلسائر�و�قائمة�توزيع�األرباح�و�اخلسائر�و�حساب�االحتياطي�اإلجباري�

�تستخدم� -6 �عندما �الداخلية �األنظمة �ختالف �ال �االمتياز �ذات �الشركات �أن �من �بالتأكد �املدقق يقوم

�ل �اإلجباري �العادية�االحتياطي �األرباح �كفاية �عدم �من �جيب�التأكد �اذ �املسامهني�كأرباح �على لتوزيع

 املتحققة�و�أن�االحتياطي�قد�استخدم�للوصول�إىل�احلد�األدىن�من�األرباح�

�السابقة�و�ذلك�عن� -7 �اخذ�منه�يف�السنة التأكد�من�أن�الشركة�قد�أعادت�إىل�االحتياطي�اإلجباري�ما

��رباح�يف�السنة�التالية��طريق�خصم�املبلغ�من�صايف�األ

��:�على�املدقق�القيام�باإلجراءات�التالية�:�إجراءات�مراجعة�االحتياطي�االختياري�-ثالثا

��التأكد�من�أن�االحتياطي�االختياري�ال�يتعدى�النسبة�القانونية�من�األرباح� -1

�ال�يتعدى� -2 �شركات�ا50%التأكد�من�جمموع�االحتياطات�االختيارية �عدا لتامني�و��من�رأس�املال�ما

 املصارف�و�اليت�ال�حدود�له�فيها�

التأكد�من�االحتياطي�االختياري�قد�استخدم�يف�إطار�اهلدف�الذي�وضع�من�اجله�و�على�املدقق�القيام� -3

��:باآليت�

�من� - �القانونية �النسبة �على �تزيد �اختياري�ال �األرباح�كاحتياطي �اليت�حجزت�من �النسبة �أن �من التأكد

�العمل �ذه �يقوم �األرباح�و�األرباح�و �توزيع �قائمة �و �اخلسائر �عن�طريق�فحص�حساب�األرباح�و ية

�الشركة� �يتطلب�الرجوع�إىل�قانون�الشركات�و�نظام اخلسائر�و�حساب�االحتياطي�االختياري�و�هذا

 الداخلي�و�قرارات�جملس�اإلدارة�هذا�الشأن

- � �مل�يتعدى�احلد�األعلى�كنسبة من�رأس�املال�ع�ضرورة�التأكد�من�أن�جمموع�االحتياطات�االختيارية

االنتباه�إىل�أي�زيادة�و�ختفيض�يف�رأس�املال�مما�قد�يؤثر�على�مبلغ�االحتياطي�و�يتم�ذلك�بالرجوع�إىل�

 قائمة�األرباح�و�اخلسائر�و�قائمة�توزيع�األرباح�و�اخلسائر�و�حسابات�االحتياطات�االختيارية�

االطالع�على�نسبة�األرباح�احملجوزة�كاحتياطي�أما�بالنسبة�لشركات�التامني�و�املصارف�فيقوم�املدقق�ب -

اختياري�و�إذا�اعتقد�أن�هذه�النسبة�مبالغ�فيها�وجب�عليه�أن�يقدم�نصائحه�لس�اإلدارة�و�أن�يورد�

 ذلك�يف�تقريره�إىل�اهليئة�العامة�و�قبل�كل�ذلك�عليه�أن�يطلع�على�قرار�جملس�اإلدارة�ذا�الشأن
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خدم�يف�الغرض�الذي�وافق�جملس�اإلدارة�عليه�و�ذلك�باالطالع�على�التأكد�من�أن�االحتياطي�قد�است -

األوراق�و�املستندات�املؤيدة�هلذا�االستثمار�و�إذا�وجد�أي�خمالفة�يف�ذلك�فانه�يطلب�من�جملس�اإلدارة�

 أما�حتويل�االحتياطي�االختياري�إىل�احتياطي�إجباري�أو�توزيع�هذا�االحتياطي�على�املسامهني�كأرباح

��

��مراجعة�األرباح�احملتجزة�:�الثالث�الفرع�

األرباح�احملتجزة�أو�املرحلة�من�األرباح�اليت�يتقرر�عدم�توزيعها�على�الشركاء�أو�املسامهني�حتقيقا�لعدة�أهداف�منها�

ثبات�نسبة�صايف�الربح�املوزع�على�الشركاء،�أو�توزيع�أرباح�مرحلة�من�سنوات�سابقة�يف�سنوات�ينخفض�فيها�

� �الربح �صايف �الداخلي�رقم �النظام �يف �حمددة �إدارية �لسياسات �تنفيذا �أو ،� �للمشروع �املايل �للمركز �تدعيما أو

للمشروع�،�و�تقوم�إدارة�املشروع�أو�جملس�اإلدارة�يف�شركات�املسامهة�بتحديد�قيمة�األرباح�اليت�سيتم�ترحيلها�

ئة�العامة�للمسامهني�يف�شركات�املسامهة�،�و�للفترة�أو�الفترات�املالية�التالية�،�و�يتم�املوافقة�على�ذلك�من�قبل�اهلي

��:�)1(على�مدقق�احلسابات�مراعاة�النقاط�التالية�عند�تدقيق�هذا�البند�

��التأكد�من�رصيد�األرباح�املرحلة�يف�اية�العام�السابق�و�الظاهر�بقائمة�املركز�املايل�للسنة�السابقة�:�أوال

�ثانيا �احل: �السنة �يف �احملتجز �املبلغ �من �أسباب�حجز�التأكد �معرفة �و �قرارات�جملس�اإلدارة �باالطالع�على ،� الية

��األرباح�و�اتفاق�ذلك�مع�النظام�الداخلي�للمشروع�

�ثالثا �ميثل�: ،� �التدقيق �لعملية �اخلاضعة �املايل�للسنة �املركز �بقائمة �الظاهر �و �األرباح�املرحلة �رصيد �أن �من التأكد

��باح�اليت�تقرر�احتجازها�يف�السنة�اخلاضعة�لعملية�التدقيق�جمموع�األرباح�املرحلة�من�العام�السابق�و�األر

��

��مراجعة�الديون�الطويلة�و�قصرية�األجل�:�املطلب�الثاين�

��

بعد�تناولنا�يف�املطلب�األول�مراجعة�حقوق�امللكية�سنعرض�يف�هذا�املطلب�مراجعة�حقوق�الغري�و�هي�االلتزامات�

�اال �و�يتم�تبويب�هذه �القصرية�اليت�على�املشروع�للغري�، �و �الديون�الطويلة ،� لتزامات�ضمن�بندين�رئيسيني�مها

��األجل

��

��مراجعة�ديون�طويلة�األجل�:�الفرع�األول�

�و�هي�االلتزامات�اليت�يقوم�املشروع�بتسديدها�خالل�عدة�أعوام�،�و�أفضل�:�تعريف�ديون�طويلة�األجل�-أوال

مع�البنوك�و�مؤسسات�اإلقراض�املتخصصة�و�إسناد�مثال�على�ذلك�القروض�طويلة�األجل�،�اليت�يعقدها�املشروع�

القرض�الذي�يعترب�قرضا�طويل�األجل�يتم�احلصول�عليه�باالكتتاب�العام�أو�اخلاص�،�بإجراءات�نص�عليها�قانون�

��الشركات�����

��
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�طويل�األجل�يف�بعض�احلاالت�،�كمصدر�متويل�ض�يقوم�املشروع�باالقترا:�مراجعة�الديون�طويلة�األجل�-ثانيا

خارجي�لتمويل�عملية�التوسع�أو�شراء�األصول�الثابتة�،�على�أن�يتم�تسديد�القرض�و�فوائده�خالل�عدة�سنوات�،�

��:�و�تتمثل�إجراءات�تدقيق�القروض�طويلة�األجل�فيما�يلي

التأكد�من�صحة�اإلجراءات�القانونية�اليت�متت�عند�عقد�القرض�،�ومن�اعتماد�ذلك�من�شخص�أو�جهة� -1

��مسؤولة�

للتعرف�على�شروطه�مثل�قيمة�القرض�و�مدته�و�)�البنك(على�العقد�املوقع�من�اجلهة�املقرضة�االطالع� -2

 سعر�الفائدة�و�طريقة�التسديد�و�مواعيدها�و�غري�ذلك�

�أو� -3 �الرهن �هذا �وجود �القرض�و�يف�حالة �أو�ضمان�معني�هلذا �رهن �وجود �عدم �أو �من�وجود التأكد

 ر�املرفقة�بقائمة�املركز�املايل�قد�أشارت�إىل�ذلك�صراحة�الضمان�على�املدقق�أن�يتأكد�من�أن�التقاري

 تدقيق�القيود�اخلاصة�باستالم�القرض�و�دفع�فوائد�و�تسديد�أقساطه�و�املستندات�املؤيدة�هلا� -4

 احلصول�على�مصادقة�من�اجلهة�املقرضة�،�يبني�فيها�قيمة�القرض�وو�ما�مت�تسديده�منه�و�الرصيد�الباقي� -5

�التحري�عن�أسباب�أي�اختالف�التأكد�من�تطبيق�املش -6 �و روع�للشروط�الواردة�يف�عقد�القرض�بدقة

�اال�و�كذلك�التأكد�من�صحة�ظهور�أرصدة�هذه�القروض�يف�قائمة�املركز�املايل�يف� حدث�يف�هذا

��اية�العام�ضمن�بند�االلتزامات�طويلة�األجل��

��:��)1(�إجراءات�مراجعة�السندات�-ثالثا

��اخلي�للشركة�ملعرفة�األحكام�اخلاصة�بإصدار�السندات�و�استهالكها�االطالع�على�النظام�الد -1

 االطالع�على�حماضر�جلسات�جملس�اإلدارة�و�اجلمعية�العمومية�للمسامهني�للتأكد�من�صحة�اإلجراءات� -2

التأكد�من�شروط�اإلصدار�إذ�قد�تصدر�السندات�بقيمتها�االمسية�أو�بعالوة�إصدار�أو�خبصم�إصدار�،� -3

ى�أن�يكون�السداد�بعالوة�أو�خبصم�و�تعترب�عالوة�اإلصدار�إيراد�رأمساليا�يستخدم�يف�كما�قد�ينص�عل

�اإلصدار� �خصم �الباقي�إىل�حساب�احتياطي�قانوين�أم �يرحل �السندات�و استهالك�مصروفات�إصدار

 فينبغي�استهالكه�إما�على�مدة�قصرية�أو�مبقدار�انتفاع�السنة�املالية�بالقرض

 وط�القانونية�الواردة�يف�القوانني�املرعية�التأكد�من�استيفاء�الشر -4

�استهالك� -5 �عمليات �إىل �باإلضافة �الفوائد �و �األقساط �سداد �و �باالكتتاب �اخلاصة �العمليات مراجعة

السندات�و�معاجلة�خصم�عالوة�اإلصدار�مع�القيود�الواردة�بالدفاتر�و�املستندات�املؤيدة�هلا�و�اعتمادها�

 �العمومية�اخلاص�من�جملس�اإلدارة�و�اجلمعية

مراعاة�شروط�اإلصدار�من�حيث�الفائدة�و�مواعيد�سدادها�و�أي�نص�خاص�بتكوين�احتياطي�سداد� -6

 السندات�و�احتساب�الفائدة�املستحقة�يف�اية�السنة�املالية�مع�مراعاة�حجز�احتياطي�برد�السندات�

ن�أمواهلا�يف�سنداا�نفسها�مراعاة�جواز�إفادة�الشركة�من�سعر�فائدة�سنداا�املرتفع�و�استثمار�جانب�م -7

 ،و�على�املدقق�هنا�التأكد�من�عملية�شراء�السندات�و�إضافة�الفائدة�إىل�حساب�إيراد�فائدة�السندات�
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 التأكد�من�إظهار�السندات�كبند�مستقل�ضمن�اخلصوم�طويلة�األجل�جبانب�املطلوبات�بامليزانية�العامة� -8

خاصة�إعداد�السندات�و�االطالع�على�احملضر�اخلاص�التأكد�من�صحة�االستهالك�و�إجراءاته�و�بصورة� -9

��بذلك�و�مراجعة�سداد�قيمتها�ألصحاا�

��

��:مراجعة�ديون�قصرية�األجل�:�الفرع�الثاين�

�و�هي�عبارة�عن�حقوق�الغري�قصرية�األجل�و�اليت�تتغري�كثريا�خالل�العام�:�)1(�تعريف�ديون�قصرية�األجل�-أوال

�أيض �العام �خالل �تسديدها �يتم �و ،� �الدائنة �االلتزامات�الذمم �هذه �أمثلة �من �و �الدائنون(ا �التجارية�) �األوراق و

و�كذلك�القروض�قصرية�األجل�اليت�يعقدها�املشروع�و�يتعهد�بسدادها�)�أوراق�الدفع(املسحوبة�على�املشروع�

��خالل�فترة�قصرية�قد�متتد�لعدة�أشهر�

�-ثانيا �الدائن:�تدقيق�الذمم�الدائنة �أو �احلسابات�الشخصية��الذمم�الدائنة �من�أرصدة �عن�جمموعة ون�هم�عبارة

الدائنة�تظهر�يف�دفاتر�املشروع�غالبا�نتيجة�لعمليات�الشراء�على�احلساب�و�يتم�ختصيص�دفتر�أستاذ�مساعد�لتحليل�

حسابات�هذه�اموعة�على�أن�خيصص�هلا�حساب�امجايل�بدفتر�األستاذ�العام�،�و�تتمثل�إجراءات�تدقيق�الدائنني�

��:ا�يلي�فيم

�الدائنني�أو�املوردين�يف�اية� -1 على�املدقق�أن�يطلب�من�اإلدارة�تزويده�بنسخ�من�كشوف�تبني�أرصدة

��السنة�املالية�

مطابقة�بيانات�هذه�الكشوف�مع�جمموع�أرصدة�املوردين�بدفتر�األستاذ�املساعد�دائنني�و�التحري�عن� -2

 أسباب�االختالف

�الكشوف�،جمموع� -3 �هذه �جمموع�أرصدة �املساعد�و�مع�احلساب�مقارنة �األستاذ �املوردين�بدفتر أرصدة

 اإلمجايل�هلا�بدفتر�األستاذ�العام�

تدقيق�اختباري�ملستندات�عمليات�الشراء�اآلجل�و�مردوديتها�،�و�عمليات�التسديد�للموردين�و�أوراق� -4

 املساعدالدفع�الصادرة�و�الشيكات�و�مقارنة�ذلك�مبا�مت�تسجيله�يف�حساب�املوردين�بدفتر�األستاذ�

احلصول�على�مصادقات�من�املوردين�عن�صحة�أرصدة�حسابام�الظاهرة�بدفاتر�املشروع�و�التحري� -5

 عن�أسباب�االختالف�

تتبع�التغريات�ليت�تطرأ�على�أرصدة�املوردين�بعد�اية�السنة�املالية�فقد�يظهر�فيها�ما�يؤيد�صحة�أرصدة� -6

��املوردين�أو�ما�ينفي�ذلك�

�ال-ثالثا �أوراق ��تدقيق �مثل�:دفع �الغري �لصاحل �املشروع �عن �الصادرة �التجارية �األوراق �هي �الدفع �أوراق

املسحوبة�على�املشروع�من�الغري�و�تتمثل�إجراءات�تدقيق�هذا�)�سندات�السحب(الكمبياالت�و�السندات�االذنية�

��:البند�فيما�يلي�

��

                                                 
1

 �ذآ���،�ص��:� ��!"���،����ت�:�2ا��=�و�ت�ا�78ر��4و�ا��6%
	�ا��34�5���Mا����1�،�2	�0 �ا��&�311>310��



 108 �ب��������������������������������������������������������������������������مراجعة�احلسابات:�الفصل�الثالث�

��

1- من�حيث�ا� �أوراق�الدفع �يومية �بدفتر �املسجلة �احملاسبية �القيود �تدقيق�تدقيق �و �الراسية �و �األفقية اميع

��ترحيل�هذه�القيود�إىل�احلسابات�الشخصية�للموردين�بدفتر�األستاذ�املساعد�للدائنني

تدقيق�جماميع�دفتر�يومية�أوراق�الدفع�مع�القيود�املركزية�بدفتر�اليومية�املركزية�و�ترحيلها�إىل�حساباا� -2

 بدفتر�األستاذ�العام�

�ال -3 �بأوراق �بيان�طلب�كشف�تفصيلي �مع �الفترة �خالل �بإصدارها �قام �أو �املشروع �على �املسحوبة دفع

اإلجراءات�اليت�متت�عليها�من�حيث�تسديدها�أو�تأجيلها�مع�حتديد�أوراق�الدفع�اليت�مل�تسدد�حىت�اية�

 السنة�املالية�بسبب�عدم�استحقاقها�و�مقارنة�ذلك�مبا�هو�مقيد�بدفتر�يومية�أوراق�الدفع�

�عمل -4 �من�التأكد�من�صحة �على�أن�تكون�عمليات�اإلصدار�معتمدة �أو�قبوهلا �أوراق�الدفع يات�إصدار

 شخص�مسؤول�

االطالع�على�األوراق�التجارية�اليت�يتم�تسديدها�خالل�العام�و�التأكد�من�ختمها�مبا�يفيد�تسديدها�و� -5

 مقارنة�ذلك�بالقيود�اخلاصة�ا�يف�الدفاتر�

املؤجلة�و�التأكد�من�اعتماد�عمليات�اإللغاء�أو�التأجيل�من�قبل�االطالع�على�األوراق�التجارية�امللغاة�أو� -6

 شخص�مسؤول�مع�االطالع�على�القيود�اخلاصة�ذه�العمليات�يف�الدفاتر�

 التأكد�من�صحة�ترصيد�هذا�احلساب�يف�اية�العام�و�نقله�لقائمة�املركز�املايل�بشكل�صحيح�أيضا� -7

��

�لعمالئه�بشروط�معينة�منها��يقو:�تدقيق�حسابات�البنوك�الدائنة�-رابعا �بتقدمي�تسهيالت�بنكية �البنك�أحيانا م

� �حساب �مدين" �"جاري �املكشوف" �على �سحب �هذه�" �على �شيكات �بإصدار �العميل �يقوم �حبيث ،� للعميل

احلسابات�مببالغ�أعلى�من�رصيده�يف�البنك�،�أو�دون�أن�يكون�رصيد�يف�البنك�و�يقوم�العميل�فيما�بعد�بتسديد�

ئدها�طبقا�لتلك�الشروط�،�و�تعترب�تلك�العملية�قرضا�للعميل�و�لكن�بشروط�أفضل�،�تتمثل�يف�حصوله�املبلغ�و�فوا

��على�املبلغ�الذي�يؤديه�يف�الوقت�الذي�يؤيده�،�مما�يؤدي�لتحقيق�الفوائد�املستحقة�عليه�

��:راءات�التالية�و�تتشابه�إجراءات�تدقيق�تلك�احلسابات�مع�إجراءات�تدقيق�القروض�حيث�يقوم�املدقق�باإلج��

�االطالع�على�شروط�االتفاق�بني�املشروع�و�البنك�،�للتعرف�على�احلد�االعلى�املسموح�بسحبه�و�الفوائد�-1

��املتفق�عليها�و�شروط�التسديد�على�أن�يكون�االتفاق�معتمد�من�شخص�مسؤول�

يا�و�حسابيا،�للتحقق�من��طلب�كشوف�من�اإلدارة�باحلسابات�البنكية�الدائنة�و�تدقيق�تلك�احلسابات�مستند-2

��صحة�عمليات�السحب�و�التسديد�و�دفع�الفوائد�املستحقة�يف�مواعيدها�طبقا�لشروط�االتفاق�

�االستفسار�فيما�إذا�كانت�هذه�التسهيالت�برهن�أو�بضمانات�معينة�،�و�فيما�إذا�مت�اإلشارة�يف�تقرير�جملس�-3

��اإلدارة�عن�امليزانية�

البنوك�عن�طريق�إدارة�املشروع�،�بأرصدة�تلك�احلسابات�يف�اية�السنة�املالية��احلصول�على�مصادقة�من�تلك�-4

��،�و�مطابقتها�مع�دفاتر�املشروع�و�االستفسار�عن�أسباب�أي�اختالف
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���التأكد�من�صحة�ظهور�أرصدة�تلك�احلسابات�يف�قائمة�املركز�املايل�ضمن�اخلصوم�قصرية�األجل�-5

و�لكنها�مل�)�أي�ختصها(هي�تلك�املصروفات�اليت�تعترب�على�الفترة�احلالية�و�:�)1(�املصروفات�املستحقة�-خامسا

��:تدفع�و�من�أهداف�تدقيق�هذه�املصروفات�ما�يلي�

��التأكد�من�أن�الفترة�املالية�قد�محلت�بنصيبها�من�هذه�املصروفات� -1

 التأكد�من�صحة�تقييم�هذه�االلتزامات -2

��التأكد�من�صحة�أرصدة�هذه�احلسابات� -3

��:اءات�تدقيق�املصروفات�املستحقة�يف�اآليت�و�تتلخص�إجر

 طلب�كشف�تفصيلي�ذه�املصروفات�املستحقة�الدفع� -1

 تدقيق�هذه�املستحقات�مع�املستندات�املؤيدة�هلا�للتأكد�من�صحة�تقييمها� -2

��القيام�براجعة�قيود�التسوية�اخلاصة�ا،�و�تتبع�ما�يطرأ�على�هذه�األرصدة�و�جديتها� -3

��اإليرادات�املق-�سادسا �مقدما �املشروع�):غري�املكتسبة�أو�املؤجلة�(بوضة �و�هي�تلك�اإليرادات�اليت�يقبضها

��)غري�مستحقة�بعد�ألا�ال�ختص�الفترة�احلالية(مقدما�من�الغري�

��:و�تتمثل�أهداف�املراجعة�اإليرادات�املقبوضة�مقدما�فيما�يلي�

 التأكد�من�صحة�رقم�اإليرادات�بالقوائم�املالية -1

 �هذه�اإليرادات�التأكد�من�جدية -2

��التأكد�من�التوجيه�احملاسيب� -3

��:�و�تتلخص�إجراءات�مراجعة�املصروفات�املقبوضة�مقدما�يف�اآليت�

 طلب�كشف�تفصيلي�من�إدارة�املشروع�بأرصدة�هذه�اإليرادات�املقبوضة�سلفا -1

 مراجعة�قيود�التسوية�اخلاصة�ا� -2

 �للتأكد�من�جدية�أرصدا�تتبع�ما�يطرأ�على�هذه�املقدمات�يف�بداية�الفترة�املالية -3

تدقيق�هذه�املقدمات�مع�املستندات�املؤيدة�هلا�و�للتأكد�من�أن�السنة�املالية�قد�محلت�بنصيبها�الكامل�من� -4

��اإليرادات�

�و�ميثل�هذا�البند�التأمينات�النقدية�اليت�تطلب�املنشأة�من�):كوكالء(�مراجعة�التأمينات�املودعة�من�الغري�-سابعا

��ا�ضمانا�للتعامل�معهم�،�و�يعترب�هذا�التأمني�ثابتا�مادام�التعامل�مستمرا�مع�الوكيلوكالئها�إيداعه

��التأكد�من�مبلغ�التأمينات�حسابيا -1

 التأكد�من�جدية�املبلغ�مستنديا -2

��التأكد�من�مبلغ�الدقة�احلسابية�و�صحة�التوجيه�احملاسيب�يف�اإلثبات�و�الترحيل�و�التسوية� -3

��:ات�املودعة�من�الغري�فيما�يلي�و�تتمثل�إجراءات�تدقيق�التأمين
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�رصيد� -1 �مع �مقارنتها �التأمينات�و �ذه �املؤسسة �من �الكشف�املعد �يف �البيانات�الواردة �مبراجعة القيام

 حساب�التأمينات�املودعة�من�الغري�يف�األستاذ�العام

��إتباع�نظام�املصادقات�و�احلصول�على�البيانات�من�الوكالء�و�اخلاصة�ذه�التأمينات�� -2

��
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��

��مراجعة�حسابات�التسيري�:�املبحث�الثالث�

��

�كل�على���� �مراجعتها �لذلك�سنتناول�كيفية �النفقات�املكونات�األساسية�حلسابات�التسيري�و تعترب�اإليرادات�و

��حدى�يف�مطلبني�منفصلني�

��

��مراجعة�اإليرادات�:�املطلب�األول�

��

��:�)1(دخل��تبويب�اإليرادات�يف�قائمة�ال-أوال

��جيب�الفصل�بني�اإليرادات��الناجتة�عن�النشاط�املعتاد�للشركة�و�اإليرادات�غري�العادية�و�املتكررة� -1

 جيب�إظهار�صايف�رقم�املبيعات�دون�عمل�املقاصة�بينه�و�بني�تكلفة�املبيعات� -2

 يف�حالة�كرب�بلغ�مردودات�املبيعات�،�فيستحسن�إظهارها�على�وجه�القائمة� -3

هوم�دخل�النشاط�اجلاري�عند�إعداد�قائمة�الدخل�كما�يستحسن�إعدادها�على�أساس�يفضل�إتباع�مف -4

 اخلطوات�املتعددة

���

��الرقابة�الداخلية�على�املبيعات�:�الفرع�األول�

�أو�اخلدمات(���تعترب�املبيعات� �للسلع �الرئيسي�لإليرادات�يف�أي�مشروع�،لذلك�جيب�أن�يتأكد�)�سواء املصدر

ت�رقابة�داخلية�حمكمة�على�املبيعات�و�مجيع�ما�يتصل�ا�من�عمليات�و�من�بني�أهداف�املراجع�من�وجود�إجراءا

��:الرقابة�الداخلية�على�املبيعات�ما�يلي

��أن�كل�الطلبيات�املستلمة�من�العمالء�قد�سجلت�و�حفظت�يف�ملفات�خاصة�استعدادا�للبت�فيها:�أوال

كون�قد�صدق�عليها�شخص�مسؤول�بذلك�قبل�إمتام�جيب�أن�ي"�حلى�احلساب"أن�كل�عملية�بيع�باآلجل�:�ثانيا

��عملية�شحن�السلع�أو�سداد�اخلدمات�

�ثالثا �املبالغ�: �على �حتتوي�املطالبة �أن �على ،� �احملدد �املوعد �يف �مطالب�العمالء �احلسابات�بإرسال �قسم �يقوم أن

��املستحقة�و�الواجبة�الدفع�

��قد�سجل�و�أودع�املصرف�أوال�بأول�)�يننيمدفوعات�من�املد(أن�اإليراد�املستلم�من�العمالء�:�رابعا

��أن�هناك�تقارير�دورية�لبيان�نشاط�املبيعات�اليومي�أو�األسبوعي�و�اإليراد�املتحصل�:�خامسا

��

��
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��

��االيراداتأهداف�و�إجراءات�مراجعة�:�الفرع�الثاين�

ن�بعض�اإلجراءات�اليت��و�فيما�يلي�نستعرض�األهداف�اليت�يرمي�إليها�املراجع�من�وراء�حتقيق�اإليرادات�مع�بيا

��:يستخدمها�لتحقيق�هذه�األهداف�

��:التأكد�من�صحة�التسجيل�احملاسيب�للعمليات�اخلاصة�باملبيعات�،�و�لتحقيق�ذلك�يتبع�اآليت�:�أوال

فحص�عينة�من�العمليات�مستنديا�أو�حسابيا�من�أول�قيدها�يف�اليومية�و�مرورا�بترحيلها�إىل�احلسابات� -1

 .وصوال�للترصيد�

�البيع�تتبع� -2 �لعملية �أو�إىل�املستندات�املؤيدة العمليات�النقدية�إىل�شريط�املبيعات�بآالت�تسجيل�النقدية

��.مثل�إيصاالت�البيع�النقدي

تتبع�املبيعات�اآلجلة�إىل�اإلشعارات�الصادرة�من�قسم�االئتمان�و�إىل�إيصاالت�البيع�اآلجل�الصادرة�من� -3

 .قسم�احلسابات�

 .ع�و�كذلك�كشوف�اإليصاالت�الصادرةالتسلسلي�إليصاالت�البيفحص�و�اختبار�نظام�الترقيم� -4

�ذلك�لتاليف�إدخال� -5 �و �الفترة �تلك�املبيعات�اليت�متت�يف�اية �خاصة �للمبيعات�و �الفاصل �احلد اختبار

��.بيعات�فترة�معينة�يف�فترة�أخرىم

�ثانيا �اإليرادات��: �رصيد �من �تبو-�املبيعات–التحقق �تصنيف�و �الثبات�يف �مدى �اختيار �تسجيل�و �و يب�البنود

��:العمليات�املختلفة�لإليرادات�و�ذلك�بعمل�اآليت�

�تلك�اختبار�التبويب�السليم�لإليرادات�و�التحقق�من�أن�اإليرادات�اخلاصة�بالنشاط�املعتاد�قد�فصلت�عن -1

��.اخلاصة�بالنشاط�غري�املعتاد

 .ى�إن�وجدترالتحري�عن�األسباب�وراء�التغريات�الكبرية�يف�رقم�املبيعات�من�فترة�ألخ -2

��.من�اإليرادات�و�التحقق�من�نشأاالبحث�و�االستقصاء�عن�أية�بنود�غريبة�تكون�قد�أدرجت�ض -3

��.فعال–اكتسبت�–التأكد�من�أن�مجيع�اإليرادات�اليت�سجلت�قد�حققت�:�ثالثا

�لذلك�و،�يلحيث�أن�كثريا�من�الشركات�تغايل�يف�بند�اإليرادات�دف�حتسني�نتائج�أعماهلا�و�بالتايل�مركزها�املا

�البيع�و�التأكد�جيب�على�املراجع�التحقق�من�سياسة�الشركة�خبصوص�نقطة�حتقق�اإليرادات�و�اليت�هي�عادة�نقطة

��.من�ثبات�التطبيق

��

��مراجعة�املصروفات�:�املطلب�الثاين�

��

�مث�أ �الداخلية�عليها �الدخل�و�أهداف�الرقابة �املطلب�تبويب�املصروفات�على�قائمة هداف����سنستعرض�يف�هذا

��.مراجعتها�و�كذا�اإلجراءات�املتبعة�لتحقيق�هذه�األهداف

��
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��

��تبويب�املصروفات�على�قائمة�الدخل�و�الرقابة�الداخلية�عليها�:�الفرع�األول�

�����قبل�أن�نعرض�الرقابة�الداخلية�على�املصروفات�البد�من�تسليط�الضوء�على�تبويبها�ضمن�قائمة�الدخل�

��مة�الدخل��تبويب�املصروفات�على�قائ-أوال

�اخلسائ -1 �على�راملصروفات�أو �تلك�اخلاصة �عن �تبوب�منفصلة �جيب�أن �املعتاد �الشركة �بنشاط �املتعلقة

��النشاط�غري�املعتاد�

بعض�املصروفات�أو�التكاليف�املهمة�مثل�تكلفة�املبيعات�،�االستهالكات�،الديون�املعدومة�،�مصاريف� -2

أي�أا�غري�مدجمة�مع�–حدها�على�قائمة�الدخل�الضرائب�و�غريها�،�جيب�أن�تكون�موضحة�و�مبوبة�لو

 -بنود�أخرى

بضاعة�أول�–يف�حالة�إتباع�الشركة�لنظام�اجلرد�الدوري�،�جيب�تبيان�مكونات�تكلفة�املبيعات�بوضوح� -3

 املشتريات�و�بضاعة�آخر�املدة�–املدة�

�احتساب�تكلفة�يف�حالة�الشركات�الصناعية�جيب�أن�يكون�هناك�جدول�مرفق�بقائمة�الدخل�يبني�كيفية -4

��البضاعة�املصنعة�

���أهداف�الرقابة�الداخلية�على�املصروفات�-ثانيا

��-بشرط�ثباته–أن�املصروفات�قد�سجلت�و�بوبت�على�أساس�املسؤولية�أو�الوظائف�أو�أي�أساس�آخر� -1

 أن�هناك�مقارنة�دورية�بني�املصروفات�الفعلية�و�املعيارية� -2

��يها�أن�كل�املصروفات�مؤيدة�مبستندات�مصدق�عل -3

��

��أهداف�إجراءات�التحقق�من�املصروفات�:�الفرع�الثاين�

�كذلك�إجراءات�التحقق� �املصروفات�و �من �التحقق �وراء �من �املراجع �إليه �يرمي �بعض�األهداف�اليت �يلي فيما

��:للوصول�إىل�هذه�األهداف�

��:التحقق�من�صحة�تسجيل�املصروفات�بالدفاتر�ولتحقيق�ذلك�يتبع�اآليت��:�أوال

�ا -1 �و�املراجعة �يف�اليوميات�املختلفة�إىل�ترحيلها �من�املصروفات�من�أول�إثباا �لعينة ملستندية�و�احلسابية

��ترصيدها�يف�احلسابات�اخلاصة�ا�

 اختبار�و�فحص�القيود�اخلاصة�بتكلفة�املبيعات�و�مقارنتها�بأوامر�الشحن�الصادرة�حياهلا -2

 عات�حىت�الوصول�إىل�صايف�املدفوع�اختبار�و�فحص�كيفية�احتساب�تكلفة�العمل�و�تتبع�االستقطا -3

�مع� -4 �مدفوعات�العمالء �ذلك�مبراجعة �و �املسموح�به �باخلصم �املتعلقة �احملاسبية �القيود �من�صحة التأكد

 مراعاة�مدد�االئتمان�املمنوحة�

�للتفرقة�بني�املصروفات�االيرادية�و�املصروفات�الرأمسالية�و� -5 التأكد�من�وجود�و�تطبيق�سياسة�واضحة

 �الثبات�يف�تطبيقها�اختبار�مدى
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��:التحقق�من�أرصدة�حسابات�املصروفات�الظاهرة�بقائمة�الدخل�و�لتحقيق�ذلك�يتبع�اآليت�:�ثانيا

��اختبار�مدى�ثبات�يف�تبويب�و�تصنيف�املصروفات�املختلفة� -1

 �يف�أرصدة�بعض�املصروفات�من�فترة�ألخرى�-�إن�وجدت–التحري�عن�أسباب�االختالفات�الكبرية� -2

 اب�االحنرافات�بني�املصروفات�الفعلية�و�املصروفات�املعيارية�التحري�عن�أسب -3

��:التحقق�من�تطبيق�مبدأ�مقابلة�املصروفات�باإليرادات�و�ذلك�باتباع�اآليت�:�ثالثا

��حتديد�و�معرفة�احلد�الفاصل�للمبيعات�و�ذلك�للتحقق�من�مدى�حتقق�اإليراد� -1

تسجيل�املصروفات�اخلاصة�بالفترة�حتت�حتديد�و�معرفة�الفاصل�للمشتريات�و�ذلك�للتحقق�من�صحة� -2

 املراجعة�

 البحث�عن�أي�التزامات�مل�تثبت�بالدفاتر�و�ذلك�باستخدام�نفس�اإلجراءات�اليت�سبق�ذكرها� -3

اختبار�و�فحص�حسابات�األصول�الثابتة�للتحقق�من�انه�ليس�هناك�مصروفات�قد�رمسلت�و�اليت�كان� -4

��فترة�من�املفروض�اعتبارها�مصروفات�إرادية�لنفس�ال

التحقق�من�أن�هناك�سياسة�واضحة�و�ثابتة�للتفرقة�بني�املصروفات�اخلاصة�بالنشاط�غري�العادي�و�غري��:�رابعا

��املتكرر

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��

��:خالصة�

��

من�خالل�ماتقدم�يف�هذا�العمل�نستخلص�أن�مراجعة�احلسابات�هي�الركيزة�األساسية�اليت�جتعل�من�القوائم������

املصداقية�واملوضوعية�وهذا�يف�ظل�املعايري�املتعارف�عليها�وحىت�يصل�املراجع�إىل�هذه�النتيجة�يتبع�املالية�تتميز�ب

جمموعة�من�إجراءات�املراجعة�اخلاصة�بكل�بند�،�وذلك�من�أجل�حتقيق�أهداف�مسطرة�مسبقا�من�جراء�إتباع�هذه�

اض�علها�من�أي�سوء�إستغالل�أو�إختالس�اإلجراءات�مع�إحكام�الوقاية�الداخلية�على�بعض�البنود�،�من�أجل�احلف

تطرأ�عليها�وذلك�بغية�الوصول�إىل�نتيجة�هامة�هي�تزويد�كل�من�يهمه�األمر�من�مالك�،�أو�تالعبات�ميكن�أن�

�وإيراداا� �ونفقاا مسريين�،�متعاملني�مع�املؤسسة�وكذلك�إعالن�نتائج�التحقق�من�أصول�املؤسسة�وخصومها

��.ت�وترشيدهااحىت�متكن�من�إختاذ�القرار

��

��
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	:متهيد	 			

		

���بعد�أن�تعرضنا�يف�الفصول�السابقة�اإلطار�العام�ملراجعة�احلسابات�و�قد�حاولنا�أن�نسلط�الضوء�و�نسقط�كل�

�املالئمة�و�اجلو�املساعد�فاإلطار�على�وضعية�اجلزائر�و�مسارها�يف�سبيل�تنظيم�هذه�املهنة�العريقة�و�توفر�الظرو

�العلمية�حىت�يتمكن�حمافظ�احلسابات�أن�يؤدي�عمله �و �الشروط�العملية �من�توافر �انطالقا �و �على�أكمل�وجه

�الذي�يعترب�مثرة� �الفين�احملايد�و �للخروج�برأيه �يف�حمافظ�احلسابات�و�حتديد�اإلجراءات�الواجب�إتباعها الالزمة

�على�هذه�املراجعة�و�قد�نص�قانون�تنظيم�املهنة�و�القانون�التجاري�على�مهنة�حمافظ�احلسابات�يف�عدد�من�املواد

��اإلجراءات�و�قد�مت�استعراض�ذلك�يف�املباحث�التالية�

��

��تاريخ�حمافظة�احلسابات�:�املبحث�األول�

��ماهية�حمافظ�احلسابات:�املبحث�الثاين�

��اإلجراءات�العامة�املتعلقة�مبهنة�حمافظ�احلسابات:�املبحث�الثالث�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��

		يخ	اجلزائرتاريخ	حمافظة	احلسابات	يف	تار:	املبحث	األول	

��

�تاريخ�هذه� �كان�البد�من�دراسة �للحسابات�يف�اجلزائر �القانونية �للمراجعة �الواضحة �الصورة ���من�اجل�إعطاء

��اخلربة�و�معرفة�املراحل�اليت�مرت�ا�

��

		����حمافظ	احلسابات	قبل	:املطلب	األول	

		

� �يف�سنة �الشركات�الوطنية �تكريس�مراقبة �مت ����1970لقد �األمر -12-�31املؤرخ�يف�107-��69بواسطة

يكلف�وزير�املكلف�باملالية�و�"��منه�ما�يلي��39حيث�جاء�يف�املادة��1970املتعلق�بقانون�املالية�لسنة�1969

�و� �االقتصادي �الطابع �ذات �العمومية �املؤسسات ،� �الوطنية �الشركات �يف �للحسابات �احملافظني �بتعيني التخطيط

�الدولة �متلك�فيها �الشركات�اليت �يف �نزاهة�التجاري�و �و �انتظامية �ضمان �بغية �رأمساهلا �يف �حصة �عامة �هيئة �أو

��1"حساباا�و�حتليل�حالتها�األصولية�و�اخلصوصية�

� �املرسوم �يف �173-����70و �يف �يف�1970-�12-��16املؤرخ �احلسابات �حمافظي �مهام �و �واجبات �حتديد �مت

�حلسابات�بصف �قد�كرس�النص�حمافظية �و �العمومية �شبه �و �للتسيري�يف�هذه�املؤسسات�العمومية �دائما �مراقبا تها

املؤسسات�مسندا�مهمة�حمافظي�احلسابات�يف�مادته�األوىل�إىل�موظفي�الدولة�الذين�يتم�تعيينهم�من�قبل�وزير�املالية�

��:من�بني�

���مراقبة�عاملون�املالية�-�

��مراقبوا�املالية�

��مفتشون�ماليون

���موظفون�مؤهلون�من�وزارة�املالية�بصفة�استثنائية�

�يتبني�مما�سبق�أن�حمافظ�احلسابات�يف�شركات�القطاع�العام�و�شبه�العام�اعترب�كموظف�عام�يف�الدولة�خيضع����و

يف�تعيينه�و�ترقيته�و�عالوته�لقوانني�الدولة�و�هذا�الوضع�ينسجم�يف�الواقع�مع�التوجه�االقتصادي�الذي�كان�سائدا�

��:�ضا�يف�املهام�املوكلة�ملوظفي�احلسابات�املتمثلة�يف�آنذاك�و�املتمثل�يف�منط�التسيري�املوجه�و�الذي�تكرس�أي

�انعكاسات�اقتصادية�و�مالية�مبشرة�و�غري�-� �أن�تكون�هلا �املراقبة�البعدية�لشروط�اجناز�العمليات�اليت�من�شاا

��مباشرة�،�على�تسيري�اهليئة�موضوع�املراجعة�

��مؤسسة�،�وفقا�ملقتضيات�اخلطة��متابعة�تنفيذ�احلسابات�و�املوازنات�أو�الكشوف�التقديرية�لل-�

���فحص�شروط�تطبيق�األحكام�القانونية�أو�التنظيمية�ذات�االنعكاسات�االقتصادية�أو�املالية�-�

���ضمان�انتظام�و�نزاهة�اجلرد�و�حسابات�النتائج�املتضمنة�يف�احملاسبة�العامة�و�احملاسبة�التحليلية�لكل�مؤسسة�-�
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�يف�تقييم�انتظام�و�نزاهة�املعلومات�احملاسبية�إذ�ينبغي�أيضا�أن�تربز�أخطاء����فمهمة�حمافظ�احلسابات�هنا�ال�تنحصر

التسيري�و�تقييم�نوعية�التسيري�املايل�و�التجاري�للهيئة�اليت�متت�مراجعتها�و�هو�ما�يتناىف�مع�املهام�املوكلة�حملافظ�

��احلسابات�على�الصعيد�الدويل�

��:و�مما�متيزت�به�هذه�املرحلة�أيضا�جند�ما�يلي

�عدم�كفاية�املوظفني�املؤهلني�ملمارسة�هذه�املهمة�مما�أدى�إىل�تراكم�األعمال�املوكلة�لكل�منهم�من�جهة�و�عدم�-�

�استخدام� �و �ثانية �جهة �من �حجمها �تنامي �و �الوطنية �الشركات �عدد �تزايد �بفعل �املراجعة �ضمان �على القدرة

��أشخاص�اقل�كفاءة�

�املهنة�إذ�يعد�حمافظ�احلسابات�شخص�مهنيا�مستقال�له�قواعد�و�معايري��اإلدارة�هي�اليت�حتدد�معايري�الدخول�إىل-�

��حتكمه

�إعادة�اهليكلة�العضوية�و�املالية�للمؤسسات�الوطنية�يف�مطلع�الثمانينات�أدى�إىل�زيادة�معتربة�يف�عدد�املؤسسات�-�

�املالية�للدولة�و�منها�جملس�احملاسبة�الذي�أوكلت�إليه�صالحية�رقابة�املؤسسات�العامة�اليت�تستفيد�من �املساعدة

�من�األمر��39و�الذي�ألغى�صراحة�ملادة�1980-�03-�01املؤرخ�يف�05-�80الذي�انشأ�مبقتضى�القانون�رقم�

�اخلاص�مبحافظية�احلسابات�و�املشار�إليهما�أعاله�حيث�أعطى�القانون�173-��70و�ضمنيا�املرسوم�79�-107

�القض80�-05 �و �اإلداري �االختصاص �احملاسبة �و��لس �املرافق �و �اجلماعات �على �شاملة �رقابة �ملمارسة ائي

��املؤسسات�و�اهليئات�اليت�تسري�األموال�العمومية�أو�تستفيد�منها�مهما�يكن�وضعها�القانوين�

��

		����حمافظة	احلسابات	بعد	سنة	:	املطلب	الثاين	

		

�إىل�غاية����من�خالل�التحليل�السابق�نستنتج�أن�تطور�مهنة�حمافظ�احلسابات�يف�اجلزائر�كا نت�متذبذبة�و�هذا

1988� �قانون �صدور �01-�88تاريخ �يف �املؤسسات�1988-01-�12املؤرخ �توجيه �لقانون �املتضمن �و

��1العمومية�من�مجيع�العوائق�اإلدارية�و�البريوقراطية�اليت�كانت�تتخبط�ا�يف�املاضي

�لتجنب�كل�املعوقات �املراقبة �املعمق�ملهمة �التنظيم �إعادة �ضرورة �التوافق�مع�األشكال����و�ذا �و�عدم �اخلطرية

��الصادرة�من�السلطات�العمومية�

�التدقيق� �إنشاء �احلسابات�و �حملافظة �االعتبار �املخطط�القضائي�إلعادة �من �نقله �مت �املراقبة �ملهنة �التنظيم �إعادة إن

��الداخلي�يف�املؤسسات�العمومية�

قييم�يضع�املشرع�حدا�للفكرة�السابقة�للمراقبة�و�التقييم�و�بإعطائه�للمؤسسة�العمومية�هاتني�االدلتني�للمراقبة�و�الت

��و�النوعية�للمراقبة�بتعدد�أشكاهلا�و�من�جهة�أخرى�ختصيص�قانون�حملافظ�احلسابات�مبهمتني�جديدتني�

��ممارسة��هذه�املهنة�من�طرف�مهنيني�مستقلني�للمراجعة�لقانونية�:�أوال

                                                 
�1��:��،���2�����+����ا���،�ا���آ��ا�� 29ص2003�0>�;�ب�9��$��،�����5�8 ����،�ا���ا���ا�565�7�����4 ���ت�,+�ا�
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ال�تام�بني�املراجعة�اخلارجية�ملشروعية�و�مصداقية�احلسابات�اليت�عدم�التدخل�يف�التسيري�و�ذلك�جبعل�انفص:�ثانيا

�جملس�ةأصبحت�منذ�اآلن�من�اختصاص�حمافظ�احلسابات�الذي�يبني�وحده�تقدير�التسيري�الذي�هو�حتت�مسؤولي

��اإلدارة�

تخصصني�يف�نستطيع�تقسيم�املبادئ�األساسية�اليت�ضمت�إعادة�االعتبار�هلذه�املهنة�التامة�من�طرف�مهنيني�م���

��:القطاع�العام�االقتصادي�إىل�ما�يلي�

��ثقل�و�عدم�كفاية�املراقبات�الداخلية�املتعددة�األشكال��:�أوال

التشدد�يف�التسيري�اليت�مل�يكن�حقيقيا�من�دون�اعتبار�الدور�اخلاص�للمحاسبة�إىل�حالة�مثل�أداة�اإلعالم���:�ثانيا

��تصاص�جملس�اإلدارة�ضرورية�إلرشاد�و�توجيه�املؤسسة�الذي�هو�من�اخ

��مبدأ�الشفافية�يف�تسيري�املؤسسات�العمومية�املستقلة�ذاتيا�الذي�هو�متوقف�على�حتقيق�املراقبة�اخلارجية�احلرة��:�ثالثا

��

		����	إىل	����تنظيم	املهنة	من	:	املطلب	الثالث	

��

�مهنة�احملاسب�و��املتضمن�تنظيم1971-�12-�29ا�ملؤرخ��يف�72-��71مبرسوم�رقم����1975بعدد�إنشاءه��يف�

� � � �احملاسبة �لتقنيات �األعلى �الس ،� �احملاسب �"CSTC"اخلبري �احملاسيب �للضبط ��خصص�أساسا استخبار�"

��1"�احملاسبية�القطاعية�"املخططات�

��:إىل�جانب�هذا�النشاط�األساسي�يوجد�وصف�ملشاكل�أخرى�ملهن�احملاسبني�و�خرباء�احملاسبني�مثل�

��ى�مشاريع�النصوص�املتعلقة�باحملاسبة�أجوبة�االستثمارات�عل�:�أوال

��املخالفات�املهنية��:�ثانيا

��اخل..التنظيم�جد�حمدود�يف�العدد�يف�احلديث�عن�احملاسبة��:�ثالثا

��

�����و�يف�مجيع�هذه�النشاطات�مهنة�حمافظي�احلسابات�دائما�شبه�غائبة�

و��ال�تكون�اال�من�مؤسسات�فردية�غري�أن�املؤسسات�القطاع�اخلاص�يف�ذلك�الوقت�كانت�يف�مرحلة�التكوين�و�

��شركات�ذات��اسم�مشترك�و�هذان�النوعان�خارج�ميدان�تطبيق�حمافظة�احلسابات�

�هذا� �احلسابات�و �مصداقية �و �النتظام �القانونية �باملراقبة �مكلفني �الدولة �لدى �احلسابات�موظفني �حمافظي ���إن

يات�احملاسبة�بل�بوزارة�املالية�اليت�كانت�قائمة�على��و�مل�يكونوا�مرتبطني�بالس�األعلى�لتقن173-70باملرسوم�

��تعيينهم�مثلما�كانت�قائمة�على�عزهلم�

و�هذا�ما�يشرح�غياب�عدم�التسجيل�يف�قائمة�حمافظي�احلسابات�غري�أن�هذا�الوضع�انتهى�بإعادة�االعتبار�حملافظة�

��ري�املهنة�احلسابات�الذي�كان�السبب�يف�اخذ�عدة�تدابري�قانونية�يف�التنظيم�و�تأط

                                                 
،���A�B@?�ذآ�=>�;�ب�9��$��،�����5�8 ����،�ا���ا���ا�565�7�����4 ���ت�,+�ا:��1���2�����+����ا���،�ا���آ��ا�� 30ص��0
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�حمافظي� �و �املعتمدين �احملاسبيني �خلرباء �الوطين �املصنف �إنشاء �بالفعل �متوقعا �كان �السبب �ذلك �اجل �من ���و

احلسابات�و�قد�مشل�املصنف�الوطين�املهين�الثالثة�يف�نظام�واحد�و�منفرد�مكلف�أوال�مبلء�الفراغ�القانوين�الذي�

��تتخبط�فيه�املهنة
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��

		ماهية	حمافظ	احلسابات	:	املبحث	الثاين	

��

���خيتص�هذا�املبحث�بإعطاء�صورة�عن�التأهيل�العلمي�و�العملي�الذي�جيب�أن�يتحلى�به�حافظ�احلسابات�و�كذا�

��كيفية�ممارسة�مهامه�مع�عرض�تعريف�حمافظ�احلسابات�و�كل�هذا�يف�اإلطار�القانوين�املعمول�به�يف�اجلزائر�

��

		أهيل	العلمي	و	العملي	حملافظ	احلسابات	الت:	املطلب	األول	

��

���من�اجل�األداء�اجلدي�و�الكفء�حملافظ�احلسابات�جيب�أن�يتمتع�التأهيل�العلمي�و�العملي�الذي�عن�طريق�هذا�

التأهيل�ميكن�من�القيام�بواجباته�و�مهامه�على�أكمل�وجه�و�قبل�أن�نتعرض�له�سنتناول�تعريف�حمافظ�احلسابات�

��:مول�به�حسب�التشريع�املع

��1411شوال�عام��12املؤرخ�يف�08-91عرف�القانون�التنفيذي�رقم��:�)1(	تعريف	حمافظ	احلسابات	-أوال

��27يتعلق�مبهنة�اخلبري�احملاسيب�و�حمافظ�احلسابات�و�احملاسب�املعتمد�يف�مادته��1991ابريل�سنة�27املوافق�لـ�

م�هذا�القانون�كل�شخص�ميارس�بصفة�عادية�بامسه�يعد�حمافظ�احلسابات�يف�مفهو:"�حمافظ�احلسابات�كما�يلي�

اخلاص�و�حتت�مسؤوليته�مهنة�الشهادة�حبصة�و�انتظامية�حسابات�الشركات�و�اهليئات�املنصوص�عليها�يف�املادة�

��"األوىل�أعاله�مبوجب�أحكام�التشريع�املعمول�به�

���:�املهنة	اخلصائص	املهنية	و	املعنوية	حملافظ	احلسابات	و	شروط	االلتحاق	ب-ثانيا

���:)2(املؤهالت�و�اليت�ميكن�ترمجتها�بالتكوين�النظري�و�التطبيقي�حيث�تشمل�املعرفة�يف�ثالث�جماالت�أساسية

��معرفة�معمقة�يف�احملاسبة�و�التمكن�الكبري�بالتنظيم�احملاسيب�و�تقنيات�املراجعة� -1

يدا�ليس�فقط�من�الناحية�معارف�يف�االقتصاد�العام�و�املؤسسات�اليت�تساعده�على�فهم�املؤسسة�فهما�ج -2

 احملاسبية�و�لكن�على�مستوى�أنظمتها�و�تنظيمها�،�مسرييها�و�حميطها�اخلارجي�

معارف�كافية�يف�قانون�األعمال�حىت�يترف�حدود�مهنته�و�مسؤولياته�من�جهة�التدقيق�املعمق�يف�اجلانب� -3

 املالية�القانوين�و�التشريعي�للمؤسسة�و�مدى�تأثريه�على�صحة�و�انتظامية�القوائم�

�القانون�اجلنائي�املطبق�على�األعمال� �يف�القانون�التجاري�التشريعات�،الضريبني�، �املعمقة �املعرفة �يعين�هذا ���و

��التجارية�و�معرفة�القانون�املدين�

����)�3(�1991ابريل��27املؤرخ�يف�08-��91من�القانون�رقم�3و�حسب�املادة�

� �للشروط�ا" �القانون�رقم�ميكن�أن�يسجل�كمحافظ�حسابات�طبقا �يف�أحكام �أعاله�08-�91ملنصوص�عليها

��األشخاص�الذين�تتوفر�فيهم�املقاييس�التالية

                                                 
1
 �:�،�%D� 6رات�ا�E&��،��@A�4ا����&#��F@G���7���و�ا��������ا�565�7���E�6ص�ا�I&ا���6>�����11،ص�2002

2
�ا���،���A�B@?�ذآ�=�،�ص���:� ����,+�ا�����������98ا��ل�،�ا���ا���ا���
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��:�أجنبية�أخرى�معادلة�هلا�ت�احلائزون�على�شهادات�التعليم�العايل�اآلتية�أو�أي�شهادا-1

���ليسانس�يف�العلوم�املالية�-�أ

��)�فرع�مالية�و�حماسبة�(��شهادة�املدرسة�العليا�للتجارة��-�ب

���اجلزء�األول�و�الثاين�من�االمتحان�األويل�يف�اخلربة�احملاسبية�-�ج

��:و�جيب�عليهم�زيادة�على�ذلك�

��يتوج�بشهادة�التدريب�القانوين�)�2(�إما�متابعة�تدريب�مهين�كخبري�حماسب�مدته�سنتان�-�

���أشهر�6ين�مدته�يف�امليدانني�احملاسيب�و�املايل�و�متابعة�تدريب�مه)�10(�و�إما�إثبات�خربة�عشر�سنوات�-�

��:�احلائزون�على�شهادات�التعليم�العايل�املذكورة�أدناه�-2

���شهادة�املدرسة�العليا�للتجارة�لفروع�أخرى�غري�فروع�املالية�و�احملاسبة�-�أ

���شهادة�املدرسة�الوطنية�لإلدارة��فروع�املراجعة�و�املراقبة�و�فروع�االقتصاد�و�املالية�-�ب

��)النظام�القدمي�(�دية�����ليسانس�يف�العلوم�االقتصا-�ج

���ليسانس�يف�التسيري�-�د�

��)فرع�مراجعة�احلسابات�(��شهادة�املدرسة�العليا�لإلدارة�و�التسيري���-�هـ�

���شهادة�املعهد�الوطين�للمالية�����فرع�اخلزينة�و�الضرائب�-و

���شهادة�معهد�االقتصاد�اجلمركي�و�املايل�باجلزائر�-�ي

��ة�للمغرب�العريب�بتونس��شهادة�معهد�التمويل�و�التنمي-�ز

���شهادة�جامعة�لتكوين�املتواصل�يف�املالية�و�احملاسبة�-�ع

��:كما�جيب�أن�يكون�حبوزم�إحدى�الشهادات�املهنية�التالية�

 �شهادة�تقين�سامي�يف�احملاسبة���-��أ

 �شهادة�مهنية�يف�الدراسات�العلي�احملاسبية���-��ب

 �شهادة�مهنية�كاملة�يف�احملاسبة���-��ت

 �يف�احملاسبة��بكالوريا�تقين�سامي��-��ث

���شهادة�التحكم�يف�احملاسبة��-��ج

��:و�إثبات�ما�يأيت�

��يف�مكتب�خبري�حماسب�أو�حمافظ�حسابات��)�2(��إما�تدريب�مهين�مدته��سنتان�-�

���أشهر�6خربة�يف�امليدان�احملاسيب�و�املايل�و�تدريب�مدته�ستة��10و�إما�عشر�سنوات�-�

بة�الوطنية�عند�تاريخ�املدة�االنتقالية�املنصوص�عليها�يف��احملاسبون�املعتمدون�و�املسجلون�يف�جدول�النقا-3

� �يف�امتحانات�االندماج�ليت�تتضمنها��1991افريل��27املؤرخ�يف�08-01القانون�رقم �الذين�جنحوا �و

��سنوات��)�3(اللجنة�اخلاصة�يف�دورة�واحدة�كل�سنة�خالل�مدة�



 123 ي																																																													مراجعة	احلسابات	يف	اجلزائر			:			الرابعالفصل

مالية�مد�الدرجة�الثانية�أو�مفتش�عام�للمالية�على��أعوان�املفتشية�العامة�للمالية�احلاصلون�على�رتبة�مفتش�-4

��سنوات�من�النشاط�ضمن�هذه�اهليئة�)�10(األقل�و�املتمتعون�خبربة�قدرها�

��

		مهام	حمافظ	احلسابات:	املطلب	الثاين	

���

�يف� �للمهنة �التنظيمي �حسب�قانون �التجاري�و �حسب�القانون �مهام �بعدة �حمافظ�احلسابات�القيام ���يتوىل

��فيما�يلي�شرح�املهام�اليت�يضطلع�ا�اجلزائر�و�

�و�على� �و�االطالع�على�حسابات�الشركة �أعمال�اإلدارة �مندوب�احلسابات�تنحصر�يف�مراقبة ���إن�مهمة

�من�القانون�التجاري�لتفصيل�هذه��214املكرر�715دفاترها�و�التحقق�من�انضباطها�و�لقد�جاءت�املادة�

��)�1(املهام�على�النحو�التايل�

مهمتهم�الدائمة�باستثناء�أي�تدخل�يف�التسيري�يف�التحقيق�يف�الدفاتر�و�األوراق�املالية�للشركة�و�يف����تتمثل�

مراقبة�انتظام�احلسابات�للشركة�و�صحتها�كما�يدققون�يف�صحة�املعلومات�املقدمة�يف�تقرير�جملس�اإلدارة�أو�

��ل�الوضعية�املالية�للشركة�و�حساباا�جملس�املديرين�حسب�احلالة�و�يف�الوثائق�املرسلة�إىل�املسامهني�حو

��و�يصادقون�على�انتظام�اجلرد�و�حسابات�الشركة�و�املوازنة�و�صحة�ذلك� 0

 يتحقق�مندوبوا�احلسابات�إذا�ما�مت�احترام�مبدأ�املساواة�بني�املسامهني� 0

 و�جيوز�هلؤالء�أن�جيروا�طيلة�السنة�حتقيقات�أو�الرقابات�اليت�يروا�مناسبة� 0

��استدعاء�اجلمعية�العامة�لالنعقاد�يف�حالة�االستعجال��كما�ميكنهم� 0

��)�2(�من�قانون�تنظيم�املهنة�يف�نفس�السياق�على�ما�يلي�28و�قد�نصت�املادة�

�أوال �لنتائج�العمليات�اليت�متت�يف�السنة�: �متاما �و�هي�مطابقة �و�صحيحة �منتظمة �بان�احلسابات�السنوية تشهد

��ية�املالية�و�اهليئات�املنصوص�عليها�يف�املادة�األوىل�أعاله�يف�اية�السنة�املنصرمة�و�كذا�األمر�بالنسبة�للوضع

�ثانيا �املسريون��: �الذي�يقدمه �التسيري �تقرير �يف �للمعلومات�املبينة �مطابقتها �و �احلسابات�السنوية يفحص�صحة

ها�و�املؤسسات�او�اهليئات�للمسامهني�أو�الشركاء�أو�املشتركني�يقدر�شروط�إبرام�االتفاقيات�بني�الشركة�اليت�يراقب

�للقائمني�باإلدارة�او�املسريين�للشركة�املعنية�مصاحل�مباشرة�او�غري� اليت�تتبعها�او�بني�املؤسسات�اليت�يكون�فيها

��مباشرة�

يعلم�املسريين�و�اجلمعية�العامة�او�اهليئة�املداولة�املؤهلة�بكل�نقص�قد�يكتشفه�و�اطلع�عليه�و�من�طبيعته�أن��:�ثالثا

��ل�استمرار�استغالل�املؤسسة�يعرق

�للقواعد�املعمول�ا� �احملاسبية �و�املطابقة �املراقبة �اهليئة �او �عن�فحص�قيم�و�وثائق�الشركة �عبارة �املهام ���و�هذه

��باستثناء�كل�تدخل�يف�التسيري�
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��:�من�نفس�القانون�على�ما�يلي�29و�نصت�املادة�

�املادة�األوىل�حسابات�مدعمة�يشهد�حمافظ�احلسابات�أيضا����عندما�تعد�الشركة�و�اهليئة�كما�مت�النص�عليها�يف

أن�احلسابات�املدعمة�صحيحة�و�ذلك�بناءا�على�وثائق�حماسبية�او�تقرير�حمافظي�احلسابات�يف�املؤسسات�اليت�متلك�

��فيها�الشركة�أسهما�

��الوثائق�السنوية�و�يترتب�عن�املهمة�إعداد�تقرير�يتضمن�شهادة�بتحفظ�او�بدون�حتفظ�على�انتظامية�و�صحة�

���كما�أن�املشرع�اجلزائري�كلف�حمافظا�احلسابات�مبهام�متعددة�خاصة�حىت�جيعل�منه�احلارس�األمني�على�تطبيق�

��:��)1(القوانني�داخل�املؤسسة�،�هذه�املهام�اخلاصة�و�املتعددة�ميكن�ذكر�منها�ما�يلي�

��كتشفها�أخطار�اجلمعية�العامة�للمؤسسة�بكل�املخالفات�اليت�ا�:�أوال�

��)بالزيادة�او�بالتخفيض�(�التدخل�يف�حالة�تغيري�رأس�املال�االجتماعي��:�ثانيا

��)�من�القانون�التجاري��13مكرر�715املادة�(أخطار�وكيل�اجلمهورية�بالوقائع�اإلجرامية�اليت�علم�ا���:�ثالثا

��)723ملادة�ا(�املصادقة�على�امليزانية�اليت�تسمح�بتقدمي�تسبيقات�على�األرباح��:�رابعا

��715تقدمي�اقتراحات�تعديل�األشكال�و�الطرق�اخلاصة�حلسابات�النتائج�و�امليزانية������املادة��:�خامسا

��ممارسة�احلق�التفضيلي�لالكتتاب��:�سادسا

��)750املادة�(فحص�متطلبات�التنازل�و�الدمج�و�االنفصال�و�تصفية�الشركات��:�سابعا

��)621املادة�(حالة�سوء�تسيري�جملس�اإلدارة�استدعاء�اجلمعية�العامة�يف��:�ثامنا

املصادقة�على��:�عاشرا)�2(املصادقة�على�قائمة�املكافئات�خلمس�إىل�عشر�أشخاص�املكافئون�للمؤسسة���:�تاسعا

النشاط�الصايف�عن�طريق�األسهم�يساوي�على�األقل�الرأس�املال�االجتماعي�للمؤسسة�اجلديدة�عند�حتويل�األوىل�

��إىل�شكل�آخر����

���رأس�املال�االجتماعي�3/4التدخل�يف�حالة�ما�إذا�كانت�اخلسارة�تساوي��:�إحدى	عشر

���صياغة�تقرير�حول�وضعية�املؤسسة�ذات�املسؤولية�احملدودة�ذا�حولت�إىل�مؤسسة�باألسهم�:اثين	عشر	

��سهمصياغة�تقرير�حول�وضعية�املؤسسة�ذات�املسؤولية�احملدودة�إذا�حولت�إىل�مؤسسة�باأل�:�ثالثة	عشر

��يؤكد�احترام�املساواة�بني�املسامهني��:�أربعة	عشر

��

��

��

��

��

��
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��

		اإلجراءات	العامة	املعلقة	مبهنة	حمافظ	احلسابات	:	املبحث	الثالث	

��

���تتميز�مهنة�حمافظ�احلسابات�مبجموعة�من�امليزات�خصها�ا�املشرع�اجلزائري�من�إجراءات�العملية�اليت�يتبعها�

�تعيي �من �انطالقا �مهامه �اجل �إىل�من �باإلضافة �بإتعابه �متعلقة �إجراءات�مالية �و �التقرير �حىت�خيلص�إىل�صياغة نه

��:املسؤوليات�امللقاة�على�عاتقه�و�هذا�ما�سنورده�يف�املطالب�التايل�

��

		تعيني	و	أتعاب	حمافظ	احلسابات	:	املطلب	األول	

��

�كذا�كيفية�حتديد�أتعابه�من�خالل����سنعرض�يف�هذا�املطلب�تعيني�حمافظ�احلسابات�حسب�القوانني�املعمول�ا�و

��:الفرعني�التاليني�

��

		تعيني	حمافظ	احلسابات	:	الفرع	األول	

		:		شروط	التعيني	-أوال

�احلسابات����30حددت�املادة �حمافظ �تعيني �كيفية �احملاسبة �مهنة �بضبط �املتعلقة �النصوص�القانونية �جمموعة �من

هاز�املكلف�باملداوالت�حمافظي�احلسابات�بعد�موافقتهم�من�بني�تعني�اجلمعية�العامة�او�اجل:�"�بنصها�على�ما�يلي�

��"احملترفني�املسجلني�يف�جدول�املنظمة�الوطنية�حسب�الشروط�املنصوص�عليها�يف�القانون�

و�تدوم��وكالة�حمافظ�احلسابات�ثالث�سنوات�قابلة�للتجديد�مرة�واحدة�ال�ميكن�بعد�وكالتني�تعيني�نفس����"�

�أشارت�31و�هذا�حسب�املادة�"�بعد�ثالث�سنوات��ال�تحمافظ�احلسابا �من�القانون�األساسي�للمهنة�و�كما

على�انه�عندما�تعني�الشركة�حمافظ�احلسابات�كمحافظ�او�حمافظي�حسابات�يعملون�"�من�نفس�القانون�32املادة�

�شركة�واحدة�مثلما�بامسها�و�ال�ميكن�هلؤالء�األشخاص�أن�ميارسوا�مهنتهم�بصفة�سريك�او�مشترك�او�أجري�إال�يف

��"�من�نفس�القانون��13و�12هو�منصوص�عليه�يف�املادة�

�العامة� �إىل�اجلمعية �املسامهة �تعيني�املراقبني�يف�شركة �سلطة �القانون�التجاري�حيث�تعود �أكد�عليه �ما ���و�هذا

�املصنف �املهنيني�جدول �من �خيتارون �أكثر �او �مندوب �تعيني �صالحية �القانون �هلا �خول �فقد �و�العادية �الوطين

تعيني�اجلمعية�العامة�العادية�"��بقوهلا��4/1مكرر��715سنوات�،�هذا�ما�تقضي�به�املادة�3ميارسون�مهامهم�ملدة�

� �ملدة �أكثر �للحسابات�أو �من�بني�املهنيني�املسجلني�على�جدول�املصنف�3للمسامهني�مندوبا �سنوات�ختتارهم

���)�1(يعني�مندوب�احلسابات�لثالث�سنوات�مالية�"�جاري��من�القانون�الت�4/1مكرر715الوطين�و�تؤكد�املادة�

���و�يف�حالة�ما�إذا�مل�يتم�عملهم�ففي�هذه�احلالة�يتم�اللجوء�يف�تعيينهم�أو�استبداهلم�مبوجب�أمر�رئيس�احملكمة�

ر�،�التابعة�ملقر�الشركة�و�هذا�بناءا�على�طلب�من�جملس�اإلدارة�أو�جملس�املديرين�أو�من�كل�شخص�يهمه�هذا�األم
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و�يف�الشركات�اليت�يكون�تأسيسها�باللجوء�العلين�لالدخار�فيتم�تعيني�مندوب�أو�مندويب�احلسابات�من�طرف�

��)�من�القانون�التجاري��8و��4/7مكرر�715املادة�(السلطة�املكلفة�بتنظيم�عمليات�البورصة�و�مراقبتها�

معية�العامة�و�استبداله�مبندوب�آخر�،�فهذا����و�يف�حالة�تنحية�مندوب�للحسابات�و�الذي�يتم�تعيينه�من�طرف�اجل

��األخري�ال�يتم�يف�أداء�مهمته�إال�للمدة�املتبقية�لسلطة�أي�للمندوب�الذي�سبقه�

���و�لو�افترضنا�أن�اجلمعية�العامة�العادية�قد�أغفلت�عن�تعيني�مندوب�احلسابات�لكل�مساهم�اللجوء�إىل�القضاء�

�عندها�يبلغ�رئيس�جملس�اإلدارة�أو�جملس�املديرين�باحلضور�أمام�احملكمة�قصد�املطالبة�بتعيني�مندوب�للحسابات�و

�بتعيني�مندوب�أو� �العامة �اجلمعية �أن�تقوم �األخري�مبجرد �هذا �بتعيني�مندوب�للحسابات�و�تنهي�مهام اليت�تقوم

��)�من�القانون�التجاري��7/2مكرر�715املادة�(مندويب�احلسابات�

		):عينيحاالت	عدم	الت(	التنايف	–ثانيا	

���من�اجل�ضمان�استقاللية�و�حياد�حمافظ�احلسابات�و�من�اجل�توفري�مجيع�الظروف�حىت�يتمكن�أداء�مهامه�على�

أكمل�وجه�اخذ�املشرع�بعني�االعتبار�هذه�الظروف�و�اقر�جمموعة�من�الشروط�اليت�من�شاا�أن�ختل�بوظيفته�و�

�و�متاشيا�مع�القانون��1975سبتمرب�26املوافق�لـ��59-��75من�القانون�التجاري�و�األمر�679قد�نصت�املادة�

��:جيب�عدم�توفر�أية�

األقرباء�و�األصهار�حىت�الدرجة�الرابعة�،�مبا�يف�ذلك�القائمون�باإلدارة�و�أعضاء�جملس��:�)1(رابطة�فردية� -1

��املديرين�و�الشركاء�

بشكل�اكرب�من�املتفق�عليه�و�تشمل�مجيع�املكافآت�املتعلقة�مبحافظ�احلسابات�و�اليت�تكون�:رابطة�مالية� -2

 عمولة�،�أجرة�،�تعويض�:�مثل�

�متلك� �أي�مؤسسة �أو �املؤسسة �من�طرف�مدراء �مدفوعة �تكون�املكافأة �التنايف�عندما �10/1و�تقع�حتت�طائلة

��الرأس�املال�االجتماعي�يف�املؤسسة�

ايف�املنصوص�عليها�يف�عالوة�على�حاالت�التن:�"�)�2(�على�ما�يلي�08-�91من�قانون����23كما�نصت�املادة�

�أو� �أجور �السنوات�الثالث�األخرية �خالل �هيئة �أو �من�شركة �تقلو �لألشخاص�الذين �التجاري�ال�ميكن القانون

أتعابا�و�امتيازات�أخرى�ال�سيما�يف�شكل�قروض�و�تسبيقات�أو�ضمانات�أن�يعينوا�حمافظي�حسابات�يف�الشركة�

��"أو�اهليئة�نفسها�

��:فس�القانون�حاالت�أخرى�تقع�حتت�طائلة�التنايف�و�هي��من�ن34و�قد�أضافت�املادة�

���أن�يقوم�برقابة�شركات�ميلك�فيها�بصفة�مباشرة�أو�غري�مباشرة�مسامهات�-1

���أن�ميارس�وظيفة�مستشار�جبائي�أو�مهمة�خبري�قضائي�لدى�شركة�أو�هيئة�يراقب�حساباا�-2

��اقل�من�ثالث�سنوات�بعد�وكالته��أن�يشغل�منصبا�مأجور�يف�شركة�أو�هيئة�راقبها�من�قبل�-3

��:�)�3(�من�القانون�التجاري�لتشمل��6مكرر�715و�قد�نصت�املادة�
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�القائمون�باإلدارة�و�أعضاء�جملس�املديرين�أو�جملس�املراقبة�و�أزواج�القائمني�باإلدارة�و�أعضاء�جملس�املديرين�-1

� �متلك �اليت �للشركات �املراقبة �جملس �إ10/1أو �أو �الشركة �مال �متلك��رأس �نفسها �الشركة �هذه �كانت ذا

���رأس�مال�الشركات�10/1عشر

�من�-2 �إما �مرتبا �أو �أزواج�األشخاص�الذين�يتحصلون�حبكم�نشاط�دائم�غري�نشاط�مندوب�احلسابات�أجرة

��القائمني�باإلدارة�أو�أعضاء�جملس�املديرين�أو�من�جملس�الرقابة�

لس�املراقبة�أو�جملس�املديرين�يف�اجل�مخس�سنوات�ابتداء��األشخاص�الذين�كانوا�قائمني�باإلدارة�أو�أعضاء�جم-3

��من�تاريخ�إاء�وظائفهم�

��

		أتعاب	حمافظ	احلسابات	:	الفرع	الثاين	

�املؤرخ�يف� �القرار ����3حدد �عام �املوافق�لـ��1415مجادى�الثانية �أتعاب��1994نوفمرب�7م �املتعلق�بسلم �و

�كيفية�حساا�و�هذا�يف�إطار�املهام�العادية�املوكلة�إليه�حيث�نصت�حمافظ�احلسابات�و�مجيع�التفاصيل�املتعلق�ا�و

�يلي� �القرار�على�ما �القرار�نظام�األجور�الذي�يطبق�على�حمافظي�احلسابات�يف�:"املادة�األوىل�من�هذا حيدد�هذا

��)1("إطار�املهام�العادية�اليت�تسند�إليهم�طبقا�للتشريع�و�التنظيم�املعمول�ما�

�احلسابات�أتعابا�عن�األعمال�اليت�ينجزوا�خالل�السنة�املالية�يف�إطار�املهام�العادية�و�مع����و�يتقاضى�حم افظوا

���من�نفس�القرار2احترام�العينات�املهنية�و�حيسب�مبلغها�حسب�السلم�امللحق�ذا�القرار�هذا�حسب�املادة�

��امللحق�السلم�:�اجلدول�رقم���

��

االستثمارات�(السنوية�املبلغ�اإلمجايل�اخلام�عن�املوازنة�

��)غري�املعادة�التقومي�

�و�عائدات�االستغالل �

��العدد�العادي�

�لساعات�العمل� �

��دج/�األتعاب�حسب�كلم

(*)� �

��مليون�دج100حىت�اقل�من� ��240إىل�اقل�من�160من�� ��120إىل�اقل�من�80من�� �

�مليون�دج�200إىل�اقل�من�100من� ��340إىل�اقل�من�240من�� ��170إىل�اقل�من�120من�� �

��مليون�دج�400إىل�اقل�من�200من� ��460إىل�اقل�من�340من�� ��230إىل�اقل�من�170من�� �

��مليون�دج�800إىل�اقل�من�400من� ��600إىل�اقل�من�460من�� ��300إىل�اقل�من�230من�� �

�مليون�دج�1600إىل�اقل�من�800من� ��760إىل�اقل�من�600من�� ��380إىل�اقل�من�300من�� �

�ون�دجملي�3200إىل�اقل�من�1600من� ��1030إىل�اقل�من�760من�� ��515إىل�اقل�من�380من�� �

��مليون�دج��6400إىل�اقل�من�3200من� ��1400إىل�اقل�من�1030من�� ��700إىل�اقل�من�515من�� �

�مليون�دج�12800إىل�اقل�من�6400من� ��1800إىل�اقل�من�1400من�� ��900إىل�اقل�من�700من�� �

��مليون�دج�25600اىل�اقل�من�12800من� �2400إىل�اقل�من��1800من�� ��1200إىل�اقل�من�900من�� �

� �من �25600أكثر �يضاف�إىل �دج ��2400مليون

�ساعة�لكل�حصة�إضافية��2.8أي�2%ساعة�نسبة�

��4500مليون�دج�حىت�احلد�األقصى�5000:�ب �

��ساعة�4500حد�أقصى� �2250حد�أقصى�� �
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���دج500حيصل�عليها�بضرب�عدد�الساعات�يف�معدل�الساعات�مببلغ�*�:

���29جمموعة�النصوص�التشريعية�القانونية�املتعلقة�بضبط�مهنة�احملاسبة�،�مرجع�سبق�ذكره�ص:�املصدر

�على�املهام�العادية�حملافظ�احلسابات�اليت�حيددها�القانون�باستثناء����2و�يطبق�سلم�األتعاب�املذكور�أعاله�يف�املادة�

ابات�اليت�حيددها�القانون�باستثناء�املهام�اخلاصة�الدقيقة�املهام�اخلاصة�الدقيقة�اليت�توكلها�اجلمعية�العادية�حملافظ�احلس

��:اليت�توكلها�اجلمعية�العامة�للمسامهني�مثل�

��انقسام�املؤسسة�–�إدماج�-�

���إنشاء�شركات�فرعية�إلسهام�جزئي�يف�األصول�-�

���مهام�حمدودة�و�ظرفية�يف�مراقبة�احلسابات�-�

��ية�أو�شركات�املسامهني���أداء�مهام�خاصة�يف�رقابة�حسابات�الشركات�الفرع-�

اموع�اخلام�للموازنة�السنوية�ما�عدا�إعادة�تقومي�االستثمارات�مع�زيادة�جمموع�عائدات�االستغالل�كما��:�أوال

��)�78و�75احلسابان�رقم�(�حدده�املخطط�الوطين�للمحاسبة�باستثناء�حسابات�حتويل�األعباء�

��ة�اليت�طرأت�أو�اليت�ميكن�أن�تطرأ�الحقا�للتقوميات�القانونية�ال�تتضمن�االستثمارات�اخلاصة�املدرجة�يف�املوازن

عدد�الساعات�الضروري�املقدر�ألداء�مهمة�حمافظ�احلسابات�كما�ينص�عليه�القانون�و�اعتماد�على�الفقرة��:�ثانيا

���هذه�املادة�ناألوىل�م

�ثالثا �الساعات�يف�اجلز�: �احملصل�حبساب�ناتج�عدد �احملدد�يف�الفقرةمبلغ�األتعاب�املطابق�للجزء �يف�2ء �مضروبا

��)�من�نفس�القرار4املادة��(1994دج�ابتداء�من�السنة�املالية�500تكاليف�التوقيت�احملددة�مببلغ�

حيدد�اجلهاز�أو�املؤسسة�املؤهلة�عدد�الساعات�املخصص�حملافظ�احلسابات�،�يف�إطار�املهام�العادية�و�ضمن��:�رابعا

� �القرار، �ذا �الساعات�احمللق �احملاسبية�سلم �املراكز �أو �الوحدات�االقتصادية �عدد �و �اجلغرايف �حسب�التوزيع و

��)�من�نفس�القرار5املادة�(الواجب�التدقيق�فيها�

حيدد�اجلدول�املطبق�على�حمافظ�أو�حمافظي�احلسابات�عند�تدخله�أو�تدخلهم�سواء�باسم�املؤسسة�األم�و��:�خامسا

��:املؤسسة�الفرعية�مبلغ�األتعاب�كما�يلي�

عندما�يكون�حمافظان�أو�أكثر�للحسابات�يعمالن�أو�يعملون�ملؤسسة�نفسها�،�فان�مبلغ�أتعاب�هؤالء� -1

��(20%)يساوي�أتعاب�حمافظ�واحد�مع�زيادة�عشرين�يف�املائة�

�يكون�حمافظ�احلسابات�أو�حمافظو�احلسابات�يف�مؤسسة�فرعية�فهو�يتقاضى�زيادة�على�أتعام� -2 عندما

��)���6املادة(من�األتعاب�الناجتة�من�السلم�املطبق�على�املؤسسة�الفرعية��(70%)باسم�املؤسسة�األم�

�دج�2250.000األتعاب�احملددة�يف�السلم�امللحق�ذا�القرار�ال�تتضمن�الرسوم�وحدها�األقصى�البالغ��:�سادسا

��)�من�نفس�القرار7املادة�(�ساعة�4500يطابق�عدد�

��:لعادية�بناءا�على�تقييم�بيانات�األتعاب�كما�يأيت�تدفع�أتعاب�حمافظ�احلسابات�من�مهامه�ا:�سابعا

 �عند�بداية�األعمال%30 -1

 �بعد�تقدي�التقرير�املتعلق�باألعمال�املؤقتة�%20 -2
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 �عند�انتهاء�األعمال�اليت�تتوج�بتسليم�تقرير�إثبات�صحة�احلسابات%30 -3

���بعد�اجتماع�اجلمعية�العامة�العادية���%20 -4

�يف�إطار�مهامهم�كما�تقتضيها�العناية�املهنية�و�برنامج�العمل�تفظ�احلسابااملصاريف�اليت�ينفذها�حما�:�ثامنا

��:�كما�يلي�1994الذي�نستخلص�منه�،�يتم�التكفل�ا�ابتداء�من�السنة�املالية�

�هذه� -1 �ترد �الشخصية �استعمال�السيارة �و�يف�حالة �على�تقدمي�األوراق�املثبوتة �مصاريف�النقل�بناءا نرد

���دج�على�الكيلومتر�الواحد�3ض�كيلومتري�قدرة�املصاريف�على�أساس�تعوي

�تقدمي� -2 �على �بناءا �ترد �اخلاصة �بوسائلها �توفريها �املؤسسة �تستطيع �حني�ال �اإلطعام �و مصاريف�اإليواء

 :بيانات�النفقات�مدعمة�بالوثائق�الثبوتية�املطابقة�يف�حدود�ما�يأيت�

�-��أ ���دج�على�األكثر�يف�اليوم�عن�الشخص�الواحد�1.500

�-��ب ��ع�الساعات�املخصصة��من�جممو�%80

�كلم�عن�50ال�تدفع�املصاريف�املذكورة�أعاله�إال�يف�احلاالت�اليت�يربرها�قانونيا�بعد�املسافة�اليت�تبعد�أكثر�من�

��)�من�نفس�املقرر9املادة�(مراكز�املراقبة�و�مقر�حمافظ�احلسابات�

��:ابعة�لألصناف�التالية��أعاله�على�املؤسسات�الت2ال�يطبق�السلم�املنصوص�عليه�يف�املادة��:�تاسعا

��املؤسسات�املتخصصة�يف�القرض� -1

 شركات�االستثمار� -2

 شركات�البورصة� -3

 صناديق�املسامهة� -4

��املؤسسات�العمومية�ذات�الطابع�الصناعي�و�التجاري� -5

حيدد�هلذا�الصنف�مبلغ�األتعاب�باتفاق�مشترك�بني�حمافظ�احلسابات�و�األجهزة�املؤهلة�يف�املؤسسة�أو�اهليئة�و�يبلغ�

��ذا�املبلغ�إىل�جملس�النقابة�اليت�يكون�حمافظ�احلسابات�عضوا�فيها�ه

��

		حقوق	و	مسؤوليات	حمافظ	احلسابات	يف	اجلزائر:	املطلب	الثاين	

���

���حيضى�حمافظ�احلسابات�باجلزائر�مبجموعة�من�احلقوق�و�تلقى�على�عاتقه�جمموعة�من�املسؤوليات�و�قد�خصها�

��و�ذلك�بغية�إعطاء�صورة�واضحة�عن�هذه�احلقوق�و�املسؤوليات�املشرع�اجلزائري�مبجموعة�من�املواد�

��

			اجلزائر	حقوق	حمافظ	احلسابات	يف:	الفرع	األول	

���حىت�يتمكن�حمافظ�احلسابات�من�أداء�مهامه�على�أكمل�وجه�خصه�املشرع�اجلزائري�يف�نصوص�مبجموعة�من�

��درسها�بشيء�من�التحليل�النصوص�اليت�تكفل�ضمان�هذه�احلقوق�يف�عدد�من�املواد�و�اليت�سن
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�سلطة�االطالع�على�وثائق�املؤسسة�أو�أي�وثيقة�يراها�تلقد�منح�القانون�حملافظ�احلسابا:��احلق�يف�االطالع�-�أوال

-�91من�القانون�35ضرورية�لذلك�،�دون�أن�يكون�جمربا�على�إعالم�املؤسسة�بذلك�و�هذا�ما�نصت�عليه�املادة�

ت�يف�كل�وقت�أن�يطلع�على�السجالت�و�املوازنات�و�املراسالت�و�احملاضر�و�ميكن�حملافظ�احلسابا"��بقوهلا�08

بصفة�عامة�على�كل�الوثائق�و�كل�الكتابات�التابعة�للشركة�أو�اهليئة�دون�نقلها�،�و�ميكنهم�أن�يطلبوا�من�القائمني�

وموا�بكل�التفتيشات�اليت�باإلدارة�و�األعوان�املأمورين�يف�الشركة�أو�اهليئة�كل�التوضيحات�و�املعلومات�و�أن�يق

��∗"يروا�الزمة�

حيق�حلافظي�احلسابات�طلب�االستفسارات�عن�األمور�اليت�يروا�غامضة�و�:��احلق�يف�طلب�االستفسارات�-�ثانيا

و�كما�نصت�املادة�)�نص�املادة�املذكورة�أعاله�(�من�نفس�القانون�35الالزمة�ألداء�مهامه�هذا�حسب�نص�املادة�

حيدد�حمافظ�احلسابات�بكل�"�ن�على�حرية�احملافظ�يف�حتديد�املدة�الالزمة�ألداء�مهامه�بنصها��من�نفس�القانو39

��*"�حرية�كيفيات�و�مدى�مهمته�يف�الرقابة�مع�مراعاة�االلتزام�مبقاييس�التفتيش�و�الواجبات�املهنية�

سابات�احلق�يف�حضور�لقد�خول�املشرع�اجلزائري�حملافظ�احل:��احلق�يف�حضور�اجتماعات�جملس�اإلدارة�-�ثالثا

يستدعى�"��على�ما�يلي�40حيث�نصت�املادة�)�08-��91(�43و�املادة�40اجتماعات�جملس�اإلدارة�بنص�املادة�

�45حمافظ�احلسابات�إىل�اجتماع�جملس�اإلدارة�أو�املراقبة�الذي�يضبط�حساب�النتائج�و�موازنة�السنة�املنصرمة�

�يستدعى� �إىل�كل�مجعية�للمسامهني�أو�الشركاء�يف�اجل�أقصاه�تاريخ�يوما�على�األكثر�قبل�انعقاده�،�كما أيضا

��*"�استدعاء�هؤالء�و�ذلك�حتت�طائلة�العقوبات�املنصوص�عليها�يف�القانون�التجاري�

�من�نفس�القانون�احلق�يف�املشاركة�الفعالة�عن�طريق�تناول�الكلمة�يف�اجلمعية�و�ذلك���43كما�عززت�املادة� 

� �بوظائفه �من�اجل�القيام �و�ذلك�بنصها �على�" �للمداولة �تنعقد �عندما �احلسابات�اجلمعيات�العامة �حمافظوا حيضر

�� *"أساس�تقرير�أعده�هؤالء�احملافظون�و�هلم�احلق�يف�تناول�الكلمة�يف�اجلمعية�ارتباطا�بتأدية�مهمتهم�

��احلق�يف�احلصول�على�أتعاب�-رابعا �حصول�حمافظ�: �القانون�اخلاص�بتنظيم�املهنة�ضرورة احلسابات�على�اقر

�حسب�نص�املادة �هذا �44أتعاب�و �اليت�نصت�على ��و �للمسامهني�باالتفا" �العامة �اجلمعية �حمافظ�قحتدد �مع

احلسابات�أتعاب�حمافظي�احلسابات�طبقا�للسعر�الذي�حتدده�السلطات�العمومية�املختصة�مبساعدة�املنظمة�الوطنية�

��*يف�إطار�التشريع��������املعمول�به��

��*"�ن�أن�يتلقى�حمافظو�احلسابات�فضال�عن�األتعاب�أي�اجر�أو�امتياز�حتت�أي�شكل�كان����و�ال�ميك

أتاح�املشرع�اجلزائري�االستعانة�خبرباء�عند�االقتضاء�من�اجل�تأدية�مهامه�على�:��احلق�يف�االستعانة�خبرباء�-�خامسا

ممارسة�مهامهم�على�حسام�حتت�ميكن�حملافظي�احلسابات�أثناء�"��على�ما�يلي�42أكمل�وجه�و�قد�نصت�املادة�

��*"�مسؤوليتهم�أن�يستعينوا�بكل�خبري�مهين�آخر�
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يتعني�على�مندويب�احلسابات�ألداء�مهامه�أن�يطلب�توضيحات�من�:�)�1(�احلق�يف�استدعاء�اجلمعية�العامة�-�سادسا

ا�أن�تعرقل�استمرار�رئيس�اإلدارة�أو�من�جملس�املديرين�الذي�يستوجب�عليه�الرد�على�كل�الوثائق�اليت�من�شأ

��االستغالل�و�اليت�اكتشفها�املندوب�أثناء�ممارسة�مهامه�

���و�يف�حالة�عدم�الرد�أو�كان�الرد�رفضا�حيق�ملندوب�احلسابات�أن�يطلب�من�رئيس�الس�أو�جملس�الديرين�

�و�جيب�أن�يكون�امل �اليت�الحظها �يف�الوقائع �للمداولة �جملس�الرقابة �أو �جملس�اإلدارة �يف�استدعاء ندوب�حاضرا

��اجللسة�

��

		مسؤوليات	حمافظ	احلسابات	:	الفرع	الثاين	

���:�يف�إطار�تأديته�مهامه�و�ميكن�تقسيمها�إىل�ثالثة�أنواعت���تقع�على�عاتق�حمافظ�احلسابات�جمموعة�من�املسؤوليا

��املسؤولية�املدنية� 0

 املسؤولية�اجلزائية� 0

 املسؤولية�التأديبية� 0

يعد�حمافظو�احلسابات�:"��املتعلق�بتنظيم�املهنة�08-��91من�القانون�45وجب�املادة�مب:��املسؤولية�املدنية�-�أوال

�اجتاه� �تأدية�مهامهم�و�يتحملون�بالتضامن�سواء �أثناء �اليت�يرتكبوا �أو�اهليئة�عن�األخطاء �الشركة مسؤولني�جتاه

�الق انون�و�ال�يدرؤون�من�مسؤوليتهم�الشركة�أو�اهليئة�أو�جتاه�الغري�على�األضرار�النامجة�عن�خمالفة�أحكام�هذا

فيما�خيص�املخالفات�اليت�مل�يشتركوا�فيها�إال�إذا�برهنوا�على�أم�قاموا�باملتطلبات�العادية�ملهمتهم�و�أم�أعلنوا�و�

أدانوا�هذه�املخالفات�يف�جملس�اإلدارة�و�إن�مل�يتم�معاجلة�ذلك�بصفة�مالئمة�يف�اجلمعية�العامة�األقرب�انعقادا�بعد�

��*"�مهم�بذلك�إعال

��:يتضح�من�نص�املادة�أن�حمافظ�احلسابات�يكون�مسئوال�اجتاه�طرفني�

��هو�مسؤول�أمام�الشركة�أو�اهليئة�اليت�وضعت�فيه�ثقتها�انطالقا�من�إمضاء�العقد�إىل�البدا�يف�مهمته� -1

افظ�كما�يعترب�مسؤول�أمام�الغري�مثل�املسامهني�الشركاء�و�كل�من�يضرر�من�األخطاء�اليت�يرتكبها�حم -2

��احلسابات�

ميكن�أن�"��املتعلق�بضبط�املهنة�اليت�تنص�على��08-�91من�القانون�52طبقا�للمادة�:��املسؤولية�اجلزائية�-�ثانيا

�لقانون�اإلجراءات� �طبقا �اجلزائية �املسؤولية �املعتمدون �احملاسبون �احلسابات�و �حمافظوا �احملاسبون�و يتحمل�اخلرباء

��∗"�م�بالتزام�قانوين�اجلزائية�جتاه�كل�تقصري�يف�القيا

�دج�2000يعاقب�بالسجن�ملدة�سنة�إىل�مخس�سنوات�و�بغرامة�من�:"��نصت�على�ما�يلي�820و�طبقا�للمادة�

�أو�500000إىل� �معلومات�كاذبة �دج�أو�بإحدى�هاتني�العقوبتني�فقط�كل�مندوب�للحسابات�يتعمد�إعطاء
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تطبق�أحكام�–�عن�الوقائع�اإلجرامية�اليت�علم�ا�تأكيدها�عن�حالة�الشركة�أو�الذي�ل�يكشف�إىل�وكيل�الدولة

��*"�قانون�العقوبات�املتعلقة�بإفشاء�سر�املهنة�على�مندويب�احلسابات�

��:�مما�سبق�يتضح�لنا�ما�يلي�

��أن�حمافظ�احلسابات�مسؤول�عن�األخطاء�اليت�يرتكبها� 0

 أن�حمافظ�احلسابات�مسؤول�عن�إعطاء�معلومات�كاذبة�و�املصادقة�عليها� 0

���احلسابات�مسؤول�عن�إفشاء�سر�املهنة��ظحمافأن� 0

��

�-�ثالثا �التأديبية ��املسؤولية :� �يلي�08-��91من�القانون�53نصت�املادة ��على�ما ميكن�أن�يترتب�على�اخلرباء�"

احملاسبيني�و�حمافظي�احلسابات�و�احملاسبني�املعتمدين�،�مسؤولية�االنضباطية�جتاه�املنظمة�الوطنية�عن�كل�خمالفة�أو�

��∗"��يف�القواعد�املهنية�تقصري

��:بناء�على�نص�املادة�املذكورة�أعاله�نستنتج�أن�

�تطبق�عليهم�قواعد�املنظمة�الوطنية�للخرباء�احملاسبيني�و�حمافظي�احلسابات�و�احملاسبني�املعتمدين�فقد�يتلقى�إنذار�-�

��)قانون�من�نفس�ال10حسب�املادة�(أو�التوقيف�املؤقت�من�مزاولة�املهنة�إىل�شطب�من�السجل�

��

		مسلك	حمافظ	احلسابات	:	املطلب	الثالث	

��

���مير�حمافظ�احلسابات�بعدد�من�املراحل�و�اخلطوات�اليت�تكون�ضرورية�من�اجل�تأدية�مهامه�املوكلة�إليه�و�ميكن�

��:تقسيمها�إىل�ثالث�مراحل�أساسية�و�هي�

��قبول�التوكيل�و�الدخول�يف�الوظيفة�:�املرحلة�األوىل�

��منهجية�حمافظ�احلسابات�:�املرحلة�الثانية�

��صياغة�التقرير�:�املرحلة�الثالثة�

��

		:	قبول	التوكيل	و	الدخول	إىل	الوظيفة	:	الفرع	األول	

� �القانون �و�08-����91ضمن �التوكيل �قبول �إطار �يف �الدنيا �االجتهادات �وردت �املهنة �بتنظيم �املتعلق �القانون

��الدخول�إىل�الوظيفة�

ى�حمافظ�احلسابات�قبل�إبداء�قبوله�للتوكيل�الذي�يستشعر�به�،�أن�يضع�حيز�جيب�عل:�)�1(�قبول�التوكيل�-�أوال

��:التنفيذ�و�االجتهادات�التالية�
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يتأكد�حمافظ�احلسابات�من�عدم�وقوعه�حتت�طائلة�التنايف�و�املمنوعات�الشرعية�و�القانونية�املنصوص� -1

�يف�املواد� �ال�سيما �املؤرخ�يف�08-���93من�املرسوم�رقم�15مكرر��715و��14مكرر�715عليها

25�-04�-1993� �رقم �لألمر �املتمم �و �59-��75املعدل �يف �املتضمن�1975-�09-��26املؤرخ �و

�و�املتعلق�1991-�04-��27املؤرخ�يف�08-�91من�القانون��47و34القانون�التجاري�و�يف�املواد�

��مبهنة�اخلبري�احملاسيب�و�حمافظ�احلسابات�و�احملاسب�املعتمد�

�احل -2 �للشركة�يطالب�احملافظ�القائمة �جملس�الرقابة �جملس�املديرين�و �أعضاء �للمتصرفني�اإلداريني�أو الية

 املراقبة�و�الشركات�املنسوبة�و�إذا�اقتضى�األمر�قائمة�املسامهني�باملوال�العينية�

و�يف�حالة�استشعار�بتبديل�حمافظ�احلسابات�معزول�عليه�أن�يتأكد�أمام�الشركة�و�الزميل�املعزول�أن� -3

 يكن�تعسفيا�قرار��عزله�مل�

 و�يف�حالة�ما�إذا�خلف�عضو�آخر�للمنظمة�عليه�االستعالم�لدى�الشركة�بأسباب�ذهاب�سلفه� -4

�املغادر� -5 �بالزميل �االتصال �عليه �توكيله �رفض�جتديد �الذي �احلسابات �خلف�حمافظ �إذا �ما �حالة �يف و

 لالستعالم�عن�أسباب�عدم�قبول�جتديد�توكيله�

�يتأكد�من -6 �التوكيل�بطريقة�جيب�على�حمافظ�احلسابات�أن �بتنفيذ �بالتكفل�و �تسح�له �كفاءات�مكتبه

 جيدة�

��كما�جيب�عليه�أيضا�أن�يتأكد�من�انه�بإمكانه�تلبية�مهمته�بكل�حرية�ال�سيما�إزاء�مسريي�� -7

��:بعد�تلبية�االجتهادات�األولية�و�قبول�التوكيل�:��الدخول�إىل�الوظيفة�-�ثانيا

ة�تعيينه�حسب�احلالة�من�طرف�الس�العام�العادي�أو�جيب�على�حمافظ�احلسابات�أن�يتأكد�من�شرعي -8

جملس�التأسيسي�و�يف�حالة�حضوره�يف�الس�التأسيسي�الذي�يعينه�ميضي�القوانني�العامة�إما�إذا�مت�تعيينه�

�مل�حيضر�الس�يديل�"�قبول�التوكيل�"�من�طرف�جملس�عام�عادي�ميضي�احملضر�مع�املالحظة� و�إذا

��ابقبوله�للشركة�كتابي

يف�كل�أشكال�التعيني�جيب�على�حمافظ�احلسابات�عند�قبوله�التوكيل�اإلعالن�كتابيا�انه�ليس�يف�وضعية� -9

 التنايف�و�ال�يف�حالة�خمالفة�شرعية�أو�تنظيمية�

جيب�على�حافظ�احلسابات�أن�يعلم�عن�طريق�رسالة�مضمونة�مع�وصل�اإليداع�املنظمة�الوطنية�بتعيينه� -�10

 بوله�التوكيل��يوما�التالية�لق15يف�ظرف�

��:�كما�يذكر�مسريي�الشركة�املراقبة�إجراءات�اإلشهار�القانونية�املكلفني�ا�ال�سيما� -�11

���يوما�التالية�عن�طريق�رسالة�15إعالم�جملس�املنظمة�الوطنية�بتعيني�حمافظ�يف�ظرف���-��أ

��نشر�تعيني�حمافظ�أو�حتديد�توكيل�يف�جريدة�اإلعالنات�الشرعية���-��ب

وكيل�جيب�على�حمافظ�احلسابات�أن�يرسل�إىل�الشركة�املراقبة�رسالة�تشري�إىل�قبل�البداية�يف�تنفيذ�الت -�12

��إجراءات�تطبيق�توكيل�حمافظ�احلسابات�

��:هذه�الرسالة�تشري�إىل�ما�يلي�
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��مسؤولية�املهمة���-��أ

 املتدخلني���-��ب

 طرق�العمل�املستعملة���-��ت

 فترات�التدخل�و�اآلجال�القانونية�اليت�جيب�احترامها���-��ث

 داع�التقارير�اآلجال�القانونية�إلي�-��ج

��األتعاب��-��ح

عند�تنفيذ�توكيله�،�جيب�على�حمافظ�احلسابات�الذي�مت�تعيينه�حديثا�أن�يتصل�بسلفه�للحصول�على� -�13

��كل�معلومة�تفيده�يف�التكفل�بتوكيله�بطريقة�صحيحة�و�شرعية�

بني�جيب�على�حمافظ�احلسابات�املغادر�أن�يسهل�خللفه�الدخول�إىل�الوظيفة�و�هذا�عمال�مببدأ�التضامن� -�14

 الزمالء�

�أعاله�و� -�15 و�يف�حالة�تعدد�حمافظي�احلسابات�يلتزم�كل�واحد�من�هؤالء�احترام�اإلجراءات�املشار�إليها

��كأنه�يتصرف�مبفرده�

��

		منهجية	حمافظ	احلسابات	:	الفرع	الثاين	

��)1(�التعرف�بالشركة�املراقبة�بصفة�عامة�-�أوال

ة�الوقائع�االقتصادية�و�املالية�و�القانونية�و�احملاسبية�قبل�بداية�مراقبة�احلسابات�على�حمافظ�احلسابات�معرف -1

��للشركة�املراقبة�

 :اهلدف�املعني�هلذه�املرحلة�هو�احلصول�على�املفاهيم�الكافية�خلصوصيات�الشركة�املراقبة�بـ -2

اه�حتديد�األخطار�العامة�املتعلقة�خبصوصيات�الشركة�املراقبة�اليت�بإمكاا�التأثري�على�حسابات�أو�على�اجت��-��أ

��و�ختطيط�املهمة�

 تعريف�امليادين�و�األنظمة�املعنية�باملهمة���-��ب

 2تكوين�ملف�دائم�وفقا�ملا�هو�مكتوب�يف�الورصية�رقم���-��ت

 إعداد�خمطط�املهمة�أو�برنامج�عمل�عام���-��ث

��:على�حمافظ�احلسابات�أن�يبحث�عن�املعلومات�اليت�ختص�ااالت�التالية� -3

��طبيعة�النشاط���-��أ

 قطاع�النشاط���-��ب

 أو�اموعة�هيكلة�الشركة���-��ت

 التنظيم�العام��-��ث

 التنظيم�اإلداري�و�احملاسيب��-��ج
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 التطبيقات�احملاسبية��-��ح

 آجال�و�مدة�اإلنتاج�،�اإلعالم�اآليل�و�معلومات�التسيري��-��خ

���-�د �أساسية �داخلية �مراقبة �دورة�(وجود �اقترابات، ،� �ذاتية �مراقبة �التسريح�، �و �املوافقة �نظام ،� تفريق�املهام

 )األحوال�احملاسبية�

��خبري�حماسب�،�جمالس�أخرى�:�الس�اخلارجية�تدخل�ا��-�ذ

��:�فحص�و�تقدير�املراقبة�الداخلية�-�ثانيا

�الضمانات�اليت� �من�التعرف�على�جمموعة �البد�له �باملراقبة �املعنية فبعد�أن�يتعرف�حمافظ�احلسابات�على�املؤسسة

عليه�القوانني�و�التنظيمات�أن�تساهم�يف�التحكم�فيها�أي�نظام�مراقبتها�الداخلية�،�عليه�أن�يتأكد�حسب�ما�نصت�

دفتر�اليومية�،�دفتر�اجلرد�،�دفتر�األجور�،�سجل�املداوالت�للجمعية�العامة�"�تلك�األخرية�متسك�الدفاتر�اإلجبارية�

و�سجل�مداوالت�جملس�اإلدارة�و�عليه�أن�يتأكد�كذلك�من�احترام�ما�جاء�به�املخطط�احملاسيب�من�مبادئ�أساسية�

��)1(اخل�..ق�املعمول�ا�،�استقاللية�الدورات�،�استمرارية�النشاط�،احليطة�و�احلذر�منها�استمرارية�الطر

�املتعلق�باملهن�08-�91و�هذا�ما�أكدت�عليه�اإلجراءات�املتعلقة�بالطريقة�اليت�يتبعها�حمافظ�احلسابات�من�قانون�

��)2(الثالث�فيما�خيص�فحص�و�تقدير�املراقبة�الداخلية�بنصها��

بات�إمكانية�األنظمة�و�إجراءات�الشركة�املراقبة�اليت�يتولد�منها�أحوال�مالية�اليت�تقسم�يقدر�حمافظ�احلسا -1

 مستوى�عايل�من�املصداقية

��:�احلتميات�اليت�ختضع�هلا�املراقبة�الداخلية�تتمثل�يف�أمرين� -2

�-��أ �استرداد� �و �تسجيالا �من �تأخذ �اإلجراءات�اليت�بدورها �و �األنظمة اا�يرتبط�البعض�مببادئ�التحقيق�عن

��اخلاصة�

�و�هي��-��ب �اإلدارية �التقنية �املسؤوليات�اليت�ستثبت�للتطبيق�و �و �التعريف�و�فصل�املهام �لقواعد البعض�اآلخر

��مكيفة�حبجم�الشركة��

��:�إن�تقدير�املراقبة�الداخلية�جيب�أن�يسمح�حملافظ�احلسابات� -3

��تعريف�املراقبات�الداخلية�اليت�يرتكز�عليها���-��أ

��عاجلة�املعطيات�من�اجل�تقليص�برنامج�مراقبة�احلسابات�املناسبة�الكشف�عن�نسبة�الغلطات�يف�م��-��ب

��:إن�دراسة�و�تقييم�املراقبة�الداخلية�يرتكز�على�املكونات�األساسية�اآلتية� -4

��نظام�التنظيم���-��أ

 نظام�التوثيق�و�اإلعالم���-��ب

 نظام�األدلة���-��ت

��"للحماية�"�الوسائل�املادية���-��ث
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�أ:��مراقبة�احلسابات�-�ثالثا هم�املراحل��و�قد�مت�التعرف�بالشركة�بشكل�عام�و�تقييم�أنظمة�تعترب�هذه�املرحلة

�من�تنظيم�املهنة�08-�91الرقابة�الداخلية�من�اجل�الوصول�إىل�مراقبة�احلسابات�و�قد�نص�يف�هذا�السياق�القانون�

��:على�ما�يلي�

���)1(سنوية�إن�اهلدف�من�هذه�املرحلة�املهمة�هو�مجع�عناصر�مقنعة�كافية�إلبداء�رأي�حول�احلسابات�ال -1

��إن�امتداد�طبيعة�املراقبات�املستعملة�يف�احلسابات�تعود�للمرحلتني�السابقتني� -2

��املعرفة�العامة�بالشركة���-��أ

��تقييم�املراقبة�الداخلية���-��ب

�حمافظ� -3 �مينحها �اليت �الثقة �حسب�درجة �ممتدا �أو �خمففا �يكون �احلسابات�أن �مراقبة �برنامج جيب�على

��ظمة�و�اإلجراءات�املعمول�ا�احلسابات�إىل�آلة�احملاسب�و�إىل�األن

��:ميكن�حترير�برنامج�املراقبة�على�ورقة�عمل�خاصة�و�منظمة�كما�يلي� -4

�املراقبات�معاجلة���-��أ �هذه �تكون �جيب�أن �حسب�أصناف�احلسابات�السنوية �مرتبة �املراقبات�لالجناز قائمة

��بالتفصيل�حىت�يتمكن�املساعدون�تنفيذها�

 م�امتداد�النموذج�مع�مراعاة�عتبة�املفهو�-��ب

 اإلشارة�إىل�اجناز�املراقبة��-��ت

 مرجع�يف�ورقة�العمل�أين�مت�إسناده�إىل�املراقبة��-��ث

 اإلشارة�إليها�ضرورية�أثناء�املراقبة�:�املشاكل�املتعرض�هلا��-��ج

احلصول�على�العناصر�و�األدلة�الضرورية�للتعبري�عن�الرأي�،�حبوزة�حماسبة�احلسابات�خمتلف�التقنيات�و� -5

��أو�يوجدها�حسب�احلسابات�أو�اجلزء�املراقباليت�جيب�عليه�أن�يتركها�

��املفتشية�املادية�و�املالحظة�و�اليت�تقوم�بفحص�األصول�و�احلسابات�أو�مراقبة�طريقة�تنفيذ�اإلجراء���-��أ

 فحص�املستندات���-��ب

 التحليالت�،�التقييمات�،�تقارب�و�تقسيمات���-��ت

 الفحص�التحليلي��-��ث

�-��ج ��وي�األجور�للشركة�املعلومات�املصرحة�املتحصل�عليها�من�طرف�املسريين�و�ذ�

��)سرب(إن�هذه�املراقبات�مطبقة�عن�طريق�امتحانات� -6

 إن�السرب�املطبق�ميكن�أن�يكون�إحصائي�أو�جترييب�يقوم�على�التجربة�املهنية�حملافظ�احلسابات� -7

أن�االختبار�بني�نوعني�من�السرب�يتم�حسب�الكم�املهين�حملافظ�احلسابات�و�درجة�الدقة�يف�اخلالصات� -8

 العامة�

أن�تسمح�مراقبة�احلسابات�من�التأكد�على�أن�كل�العناصر�اليت�تكون�حساب�الدقة�،�و�تكون�جيب� -9

 :املراقبة�على�النحو�التايل�
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��مراقبة�احلسابات���-��أ

 تقرير�احلساب���-��ب

 مالحظة�النقائص�أو�املخالفات���-��ت

��خالصة�املراقبة���-��ث

��بعها�أعاله��و�ما�يت5تتم�عملية�املراقبة�عن�طريق�السرب�كما�هو�منصوص�عليه�يف�النقاط�

�مع� -�10 �موافقة �احلسابات�السنوية �أن �من �حمافظ�احلسابات�التأكد �جيب�على �رأيه �إبراء �من �يتمكن حىت

خالصته�و�معرفته�بالشركة�و�أا�تربز�بطريقة�صحيحة�قرارات�املسريين�و�تعطي�صورة�خملصة�لنشاطه�

��و�حالته�املالية�

ات�احملاسبة�و�هي�مقدمة�حسب�مبادئ�احملاسبة�و�إن�ميزانية�حسابات�النتيجة�و�املوافق�تتطابق�مع�معطي -�11

 القانون�الساري�املفعول�مع�األخذ�بعني�االعتبار�األحداث�السابقة�لتاريخ�انتهاء�النشاط�

إن�اإلجراءات�األولية�اخلاصة�لكل�واحد�من�مناصب�امليزانية�و�حول�احلسابات�النتائج�منصوص�عليه� -�12

��حلسابات��و�املتعلقة�بإجراءات�مراقبة�ا06يف�رقم�

��

		صياغة	التقرير	:	الفرع	الثالث	

���بعد�مرور�حمافظ�احلسابات�على�املراحل�السابقة�انطالقا�من�دخوله�إىل�الوظيفة�و�قبول�التوكيل�و�قيامه�بتقييم�

�نظام�الرقابة�الداخلية�حىت�يتمكن�من�مراجعة�احلسابات�فان�املرحلة�األخرية�و�املتمثلة�يف�كتابة�التقرير�تعترب�نتائج

��:�العمليات�السابقة�و�قد�نص�املشرع�اجلزائري�على�هذه�املرحلة�يف�قانون�تنظيم�املهنة�و�ورد�فيه�ما�ليل�

�على�أن�مهمة�حمافظ�احلسابات�تؤدي�إىل�إعداد�تقرير�08-��91الفقرة�الثانية�من�القانون�29تنص�ملادة� -1

)1(ة�احلسابات�السنوية�يتضمن�شهادة�بتحفظ�أو�بدون�حتفظ�و�إذا�اقتضى�األمر�رفض�مربر�لشهاد
 

يؤدي�التقرير�العام�حملافظ�احلسابات�إىل�التعبري�بصفة�واضحة�و�غري�مشتبهة�عن�رأيه�حول�األحوال�املالية�يف� -2

� �للملخص�(جمملها �املطابقة �املالحق ،� �حسابات�النتائج �جدول �IIميزانية �يف �املؤرخ �جوان��23للمقرر

 طين��و�املتعلق�بكيفيات�تطبيق�احملاسيب�الو1975

��:جيب�أن�يضمن�التقرير�العام�على�املعلومات�اآلتية� -3

��تذكري�عن�كيفية�و�تاريخ�تعيني�حمافظ�احلسابات���-��أ

 تعريف�الشركة�و�النشاط�املراقب��-��ب

 املراجعة�املالية�اليت�تعترب�موضوع�املراقبة�و�أا�ملحقة�إىل�التقرير�مع�تأشرية�حمافظ�احلسابات���-��ت

�يف�جما��-��ث �اإلجراءات�املستعملة �األعمال�اليت�احترام �إمداد �و �حول�طبيعة �اإلشارة �احلسابات�و ل�حمافظة

 أجريت�

 الغلطات�و�األخطاء�امللحوظة�مكتوبة�بوضوح�بدون�غموض�و�مدى�تأثريها�على�النتيجة��-��ج
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تأكيد�املعلومات�املعطاة�من�قبل�جملس�اإلدارة�و�اختالفات�حمافظ�احلسابات�مع�املعلومات�املكملة�اليت��-��ح

 يراها�مفيدة�

 ب�تغريات�أشكال�و�طرق�تقييم�احلسابات�االجتماعية�و�أثرها�على�األحوال�املالية�أسبا�-��خ

�بتحفظات�أو���-�د �و�شهادة �بسيطة �و �صرحية �حملافظ�احلسابات�اليت�ميكن�أن�تكون�شهادة �السريعة النتيجة

 رفض�مربر�الشهادة�

�-�ذ  الواجبات�اخلاصة�اليت�يتحملها�حمافظ�احلسابات��

�-��ر  يضات�املدفوعة�خالل�النشاط�الشهادة�على�مخس�أو�عشر�التعو�

�-��ز  احلاالت�اليت�بإمكاا�تعطيل�استمرارية�االستغالل��

 األخذ�باملسامهات�املتوقعة���-��س

�أو�كل�عون�من�الشركة�املراقبة�و�إجراءات���-��ش �اإلداريون�،�أعضاء�املديرية اخذ�املخالفات�اليت�ارتكبها

�1975-04-�25من�08-��93من�املرسوم�التشريعي�14-��13مكرر�715اإلدالء�لوكيل�اجلمهورية�

 املتضمن�قانون�التجارة�

��شهادة�صحيحة�و�بسيطة�ملا�تقدم�األحوال�املالية�املراقبة�مستوى�عال�من�الصحة�و�الشرعية� -4

�مبالحظات�ملا�يتعلق�األمر�بدون�التأثري�على�حقيقة�احلسابات�املخصصة�إلدارة�ةميكن�أن�تكون�مصحوب -5

 ذوي�األسهم�

6- � �النسبية �األمهية �نعترب �مستوية�هلا �طبيعة �ليست�ذات �امللحوظة �الصحة �عدم �أو �االحنرافات �و لألخطاء

 جوهريا�بشرعية�و�مصداقية�احلسابات�السنوية�،�يقوم�حمافظ�احلسابات�بتنسيق�شهادته�باالحتياط�

 و�يف�هذا�الشكل�من�الشهادة�يلتزم�حمافظ�احلسابات�بالدقة�و�الوضوح�يف�تصريح�و�تقدير�التحفظات� -7

دد�بالتدقيق�طبيعة�و�مضمون�التحفظات�و�إظهار�تأثريها�على�احلسابات�و�على�نتيجة�جيب�عليه�أن�حي -8

 النشاط�

يرفض�حمافظ�احلسابات�شهادة�احلسابات�السنوية�إذا�ما�تبني�له�أن�عدد�و�خطورة�الشذوذ�و�الغلطات� -9

 املالحظة�بلغت�حدا�حيث�أن�األحوال�تقدم�كل�ضمانات�الدقة�و�املصداقية�

��:��تج�أيضا�عن�رفض�الشهادة�ين -�10

��وجود�عوائق�عضال�أثناء�عمليات�املراقبة�حملافظ�احلسابات���-��أ

رفض�قاطع�للمسريين�يف�إجراء�تسويات�معتربة�على�احلسابات�أو�أجهزة�امليزانية�أو�إزالة�عجز�خطري���-��ب

��يف�أداة�احملاسبة�طبقا�ملالحظات�و�توصيات�حمافظ�احلسابات�

دعما�بأكرب�عدد�ممكن�من�املعلومات�للسماح�للمجموعة�جيب�أن�يكون�الرفض�على�الشهادة�مربرا�و�م -�11

��ذوي�األسهم�من�اخذ�القرارات�الالزمة�

و�يف�حالة�تعدد�حمافظي�احلسابات�و�وجود�عدم�اتفاق�فيما�بينهم�يتم�إعداد�تقرير�مشترك�يربز�خمتلف� -�12

��اآلراء�املبدية�



 139 ي																																																													مراجعة	احلسابات	يف	اجلزائر			:			الرابعالفصل

��

		

		

��:�خالصة

��

نظيم�مهنة�حمافظ�احلسابات�بشكل�حمكم�إىل�غاية�سنة�����بناء�على�ما�سبق�نستخلص�أن�اجلزائر�قد�تأخرت�يف�ت

�م�بعد�مرورها�مبراحل�متعددة�حىت�بلوغها�تلك�املرحلة�و�قد�مت�ضبط�مجيع�الشروط�الواجب�توفرها�يف�1991

حمافظ�احلسابات�من�اجل�االلتحاق�ا�و�يصبح�مسجال�يف�املنظمة�الوطنية�للخرباء�احملاسبيني�و�حمافظي�احلسابات�

بني�العموميني�و�كذا�اإلجراءات�اليت�يتبعها�انطالقا�من�تعيينه�،أتعابه�،�حقوقه�و�املسؤوليات�امللقاة�على�و�احملاس

عاتقه�حىت�يتمكن�من�صياغة�رأيه�بكل�استقاللية�و�مصداقية�حسب�النصوص�القانونية�املعمول�ا�و�من�اجل�

��خدمة�األطراف�املهتمة�لذلك�

��

��

��
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��:اخلامتة�العامة�

��

��

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

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

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

�مدى� �و �املالية �القوائم �عدالة �احلسابات�عن �مراجع �يصدره �الذي �احملايد �الفين �الرأي �يف �املتمثلة �و املراجعة

��تصويرها�للمركز�املايل�و�تشخيصها�لنتيجة�الدورة�

�التد �أمهية �ملوضوع �ا �قمنا �اليت �النظرية �الدراسة �خالل �ترشيد����من �احلسابات�يف �مراجعة �و �احملاسيب قيق

�الختاذ� �املساعدة �البوصلة �و �العاكسة �املرآة �احملاسيب �التدقيق �من �جعل �الذي �اإلطار �بتوضيح �قمنا القرارات

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

�هو �أىل�و �طرف�حمايد �املراجع��" �و�" �على�مستوى�ديوان�الترقية �ا �اليت�قمنا �التطبيقية �للدراسة �بالنسبة أما

التسيري�العقاري�لوالية�املدية�الحظنا�أن�الديوان�يتميز�مبجموعة�من�نقاط�القوة�و�يعاين�من�بعض�نقاط�الضعف�

�و�قد�مت�عرضها�يف�الفصل�و�خلصنا�إىل�بعض�االقتراحات�و�التوصيات�اليت�كنا�نراها�ضرورية�لسد�الثغرات

��التطبيقي�و�ذلك�حماولة�منا�إلعطائها�اجلانب�التنظيمي�كنتيجة�لعملية�املراجعة�اليت�أجريناها�

��

��:االستنتاجات�

��

��:توصلنا�إىل�نتائج�البحث�و�كانت�على�النحو�اآليت�

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

أو�عامة�على�حد�سواء�و�هذا�من�خالل�التقرير�الذي�يعده�املراجع�حول�احلسابات�املالية�و�احملاسبية�

��للمؤسسة�كونه�يتصف�باالستقاللية�،�املصداقية�و�احلياد�

إن�مراجعة�احلسابات�تسمح�ملتخذي�القرارات�بترشيدها�و�ذلك�من�خالل�التوصيات�اليت�يديل�ا� -

�يتيح�التقرير�احلسابات�يف�تقري �كما �و�الذي�يسمح�للمؤسسة�مبعاجلة�االختالالت�اليت�تعاين�منها ره

 لألطراف�اخلارجية�باالطالع�على�الوضعية�املالية�و�احلالة�االقتصادية�قصد�اختاذ�القرار�املناسب�

ة�املؤسسة�اليت�ال�تراجع�نفسها�حمكوم�عليها�بالزوال�ألا�بدون�مراجعة�ال�ميكن�رسم�سياسات�واضح -

من�اجل�أهدافها�املسطرة�و�ال�ميكنها�اكتشاف�االحنرافات�و�مواجهة�املعوقات�اليت�تصطدم�ا�يف�ظل�

 بيئة�مليئة�باألخطار�
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�ينطوي�عليه�من�نقاط�تربز�مدى� - �ما إن�تقرير�املراجع�يعزز�من�ثقة�مستخدمي�القوائم�املالية�و�هذا

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

 التوصيات�اليت�يقدمها�

�مثل� �معها �األطراف�املتعاملة �حاجة �كذا � �البالغة �حيضى�باألمهية �للتدقيق�جعلته �سة �ملا �املؤسسة ���إن�حاجة

�حقائق �املقرضني�إىل�جتميع ،� �جدد �و�مستثمرين �بإقراضها �أي�قرار �اختاذ �قبل �باملؤسسة �معلومات�تتعلق �و

االستثمار�فيها�مثال�،�و�أدى�إىل�تعزيز�املكانة�اليت�حتضى�ا�التدقيق�كما�عملت�القوانني�و�التشريعات�يف�نفس�

�تتيح�املسعى�من�اجل�تنظيم�هذه�املهنة�و�إعطائها�املكانة�الالئقة�و�ذلك�من�اجل�اخلدمات�اليت�تسديها�و�اليت

�يف� �الثقة �درجة �و �طرف�اإلدارة �من �املوارد �تسيري �كيفية �و �املؤسسة �إدارة �يف �املسريين �كفاءة �مدى معرفة

املعلومات�و�البيانات�الواردة�ضمن�القوائم�املالية�اليت�ال�ميكن�للمتعاملني�مع�املؤسسة�الوثوق�ا�إال�إذا�صادق�

��عليها�شخص�مؤهل�و�مستقل�عنها�

��

��:آفاق�املوضوع�

�احنصر�حبثنا�يف�أمهية�التدقيق�احملاسيب�و�مراجعة�احلسابات�و�كيف�ميكنه�أن�يساعد�يف�ترشيد�القرارات�و���

��:لكن�يبقى�اال�مفتوحا�لتناول�مواضيع�أخرى�يف�هذا�اال���من�

��التدقيق�املايل� -

 تدقيق�العمليات� -

��كيفية�استخدام�التدقيق�كوسيلة�من�وسائل�التحقيق�اجلبائي� -

آلن�و�حنن�نكتب�السطور�األخرية�من�هذا�املوضوع�نرجوا�من�اهللا�عز�و�جل�أن�نكون�قد�وفقنا�و�لو����أما�ا

بقدر�ضئيل�يف�اإلملام�جبوانبه�من�خالل�دراستنا�املتواضعة�،�فان�أصبنا�فلنا�اجر�العمل�و�االجتهاد�و�أن�أخفقنا�

���ننيب�فيكون�لنا�اجر�العمل�،�و�ما�التوفيق�إال�باهللا�عليه�توكلنا�و�هللا

��

��:االقتراحات�و�التوصيات�

���و�إضافة�لالقتراحات�و�التوصيات�اليت�عرضناها�يف�الدراسة�النظرية�ميكن�عرض�االقتراحات�األخرى�و�هذا�

��:سعيا�منا�إلبرازها�قصد�تقوميها�

���البد�من�تسجيل�قيود�إقفال�امليزانية�و�جدول�حسابات�النتائج�يف�السنة�املالية�-�

�اليت�لتجنب�حدوث�االختال �مسك�بطاقات�املهام �من �الوظائف�البد �تداخل �عن �االحنرافات�الناجتة الت�و

��توضح�و�تفصل�بني�االختصاصات�و�حىت�ميكن�حتميل�املسؤوليات�

��يعترب�دفتر�العطل�السنوية�من�الدفاتر�الضرورية�يف�التنظيم�لذا�جيب�على�الديوان�مسكه�بشكل�حمكم�

��
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��:قائمة�املراجع�

��:املراجع�باللغة�العربية�

��

��.����امحد�حلمي�مجعة�،�املدخل�احلديث�لتدقيق�احلسابات�،�دار�الصفاء�،�عمان�، .�

��.����أمني�السيد�امحد�لطفي�،�أساليب�املراجعة�ملراقيب�احلسابات�و�احملاسبني�القانونيني�،�القاهرة�،� .�

��.����ر�النهضة�العربية�،�بريوت�،��إجراءات�،�دامعايري�و:إدريس�عبد�السالم�اشتوي�،�املراجعة� .�

�العلمية�و�العملية�لتدقيق�احلسابات�،�املستقبل�األصولخالد�راغب�اخلطيب�،�خليل�حممود�الرفاعي�،� .�

��.�����التوزيع�،�عمان�،�األردن�،�للنشر�و

�،دار�وائل�ل .	 �العلمية �و �النظرية �تدقيق�احلسابات�الناحية �علم� �النشر�،�خالد�أمني�عبد�اهللا�، �و لطباعة

 .����عمان�

 .����العلمية�،�دار�وائل�،�عمان�،الناحية�–خالد�أمني�عبد�اهللا�،�علم�تدقيق�احلسابات� .�


��.����الناحية�النظرية�،�دار�وائل�،�عمان�،�–خالد�األمني�عبد�اهللا�،�علم�تدقيق�احلسابات� .

��.�����و�الصناعية�،�عمان�،�عبد�الكرمي�،�علي�الرحمي�،�تدقيق�احلسابات�يف�املؤسسات�التجارية .�

رجب�السيد�راشد�،�حممود�ناجي�درويش�،�أصول�املراجعة�،�الدار�اجلامعية�عبد�الفتاح�حممد�الصحن�، .�

��.����-����،�اإلسكندرية�،�

حممد�مسري�الصيان�،�حممد�عبد�اهللا��عبد�العظيم�هالل�،�األسس�العلمية�و�العملية�ملراجعة�احلسابات�،� .��

 .����إلسكندرية�،الدار�اجلامعية�،�ا

�لوتس�للطبا .�� ،� �و�املمارسة �النظرية �إطار �مراجعة �مصر�حممد�السيد�الناغي�، �التوزيع�، �و �النشر �و عة

����. 

�التطبيق�،�ديوان�املطبوعات�اجلامعية�،�ابن�إىلحممد�بوتيس�،�املراجعة�و�تدقيق�احلسابات�من�النظرية� .��

��.����عكنون�،�اجلزائر�،�

سعود�صديقي�،�املرجعة�و�تدقيق�احلسابات�اإلطار�النظري�و�املمارسة�حممد�الشهامي�،�طواهر�،�م .��

 .����التطبيقية�،�ديوان�ملطبوعات�اجلامعية�،

�شركات� .�� �فضيل�، �بن�عكنون�،�األموالنادية ،� �املطبوعات�اجلامعية �ديوان �التجاري�، �يف�القانون

����. 

��.����الناحية�النظرية�و�العلمية�،�دار�وائل�،�عمان�،–�التدقيق�إىلهادي�التميمي�،�مدخل� .	�

 .����جمموعة�النصوص�التشريعية�القانونية�و�املتعلقة�بضبط�مهنة�احملاسبة�،�منشورات�الساحل�، .��

�
��املقرر�الذي�يتضمن�املصادقة�على�اهليكل�التنظيمي�لديوان�الترقية�و�التسيري�العقاري�لوالية�املدية�� .


���-����ياس�املراجعة�،فارس�فيصل،�املركز�اجلامعي�باملدية�،�حماضرات��مق .��.��
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��:املراجع�باللغة�الفرنسية�

��

1. Guide d’étude et de commissariat aux comptes SNC, Alger. 

2. Henri Bouquir, charles Dècour, l’audite operationnel, 

economica, paris 1996. 

3. Jaques renard, l’audite interne, maxima, paris ,2003.                      

��:سائل�الر  

��

��.�����ماجستري�،�جامعة�اجلزائر�،��،�املراجعة�اخلارجية�يف�اجلزائر�،�مذكرة�خترج�لنيل�شهادةأمالبن�خيلف�

��

��:املذكرات�

��

�مذكرة�لنيل�زيتوين�إبراهيم�،�الرقابة�الداخلية�و�التدقيق�احملاسيب�لالستثمارات�يف�املؤسسة�االقتصادية�، .�

 .����شهادة�ليسانس�معهد�علوم�التسيري�،�املركز�اجلامعي�باملدية�،�

�القانونية�للحسابات�يف�اجلزائر�،�املركز�اجلمعي�باملدية�،� .� عرقاب�شريفة�،�خمتيش�نسرين�،�املراجعة

����.��
 


