
 : المراجعة المصرفية1 رقم ةلمحاضرا

 مدخل التدقيق و الرقابة:

مهنة التدقيق نشأتها من حاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية و التأكد من  ستهدفتأ

إذ تشير الوثائق على أن حكومات قدماء المصريين و اليونان يستخدمون المدققين  مطابقتها للواقع.

القيود المثبتة بالدفاتر و السجالت من أجل التأكد من صحتها لذا نجد أن كلمة تدقيق مشتقة ستماع إلى إلل

 " و تعني "يستمع".auditمن الكلمة الالتينية "

نظام  إتباععرفت مهنة التدقيق اتساع فشملت وحدات القطاع الخاص خاصة بعد تطور المحاسبة و 

من فصل بين ملكية  نتج عنه هور شركات األموال و ماتساع حجم المنشآت و ظإالقيد المزدوج كما أن 

 المشروع و إدارته زاد من الحاجة إلى تعيين مدققي حسابات للقيام بمراقبة أعمال اإلدارة.

 أما التنظيم الفني لمهنة التدقيق حسب الدول فكانت في:التنظيم المهني للتدقيق: 

أين تم تأسيس  1581يق في "فنيسيا" بإيطاليا عام لقد ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان التدقإيطاليا: 

سنوات تمرينية لتصبح العضوية في  6متحان الخاص و " بمتطلبات منها النجاح في اإلroxonatiكلية "

 .1669هذه الكلية شرطا من شروط مزاولة المهنة عام 

 1854القانونية" عام أصبحت عملية التدقيق مهنة مستقلة بعدما أنشأت "جمعية المحاسبين بريطانيا: 

الذي دفع بمهنة التدقيق إلى األمام و  1862و بصدور قانون الشركات عام  1773برغم من نشأتها عام 

  من أهم الدول السابقة نجد:

 .1881      فرنسا 

 1882   الواليات المتحدة األمريكية 

 1896      ألمانيا 

 1902       كندا

 1903      أستراليا 

 .1911       افنلند

تجدر اإلشارة أن السياسة المالية و خاصة جانب الضرائب لفرض الضرائب على الدخل فضال و ظهور  -

الرقابة الضريبية و حاجتها إلى خدمات مدققي الحسابات زيادة على اتساع ملكية األسهم و سندات و نشأت 

 األسواق المالية.

 

 تطور مهنة التدقيق في الدول العربية:

المنظم لمزاولة مهنة تدقيق  01القانون رقم  1909صدر عام تهذا المجال لقة في ابلستعد مصر ا

جمعية المحاسبين و  أنشأتكما  1955-1950الحسابات كما اكتسب المدقق استقالليته خالل الفترة 

لتصدر دستور لمهنة المحاسبة و  1955و التي تحولت إلى نقابة سنة  1946المراجعين المصرية سنة 

إلنشاء "الجهاز المركزي للمحاسبات" يعمل  1964لسنة  129تم إصدار القانون رقم  1958التدقيق عام 

 ضمن مجال الرقابة المالية و المحاسبية ة تدقيق الحسابات.

 1919كانت معظم التشريعات المهنية في العراق مستمدة من قانون الشركات البريطاني منذ سنة راق: الع

ليستبدل بقانون الشركات  1958فيما بعض حقوق و واجبات و مسؤوليات مدقق الحسابات إلى غاية 

 العراقي.

 ت حديثة.كما فضل السوق في الخليج العربي بإصدارها تشريعا: المملكة العربية السعودية



صر المشرع األردني في مجال تنظيم المهنية فأصدر قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات تلم يق: األردن

 يق إلزاميا للشركات ليصدر قانونقانون الشركات و الذي جعل التدق 1964ثم القانون سنة  1961عام 

 القانونين مع تطوير قانون الشركات.الذي أوجد جمعية المحاسبين و المدققين  1985تدقيق الحسابات سنة 

إن مهنة تدقيق الحسابات عرفت نمو و تطور و من أهم العوامل التي ساعدت عوامل تطور مهنة التدقيق: 

 على ذلك نجد:

 زيادة حجم النشاطات من حيث العمل و النشاط. -

 قتصاديا.إتفويض السلطة للغير  -

 للملكية. ظهور شركات األموال و ما ترتب عنها من فصل -

 صدور القوانين و التشريعات خاصة في مجال السياسة المالية كقانون ضريبة الدخل و السوق المالي. -

 مفهوم التدقيق:

يقصد بتدقيق الحسابات "فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و المستندات و الحسابات و 

منظما بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم  إنتقادياالدفاتر الخاصة بالمشروع فحصا 

 المالية عن صحة الوضع المالي في فترة زمنية معينة.

 ص مستقل و محايد.حفنعني بالتدقيق فحص المعلومات أو البيانات المالية من قبل متتعريف ثاني: 

 ءات منظمة ألجل الحصول وتحاد المحاسبون األمريكيون التدقيق على أنه "إجراإعرف تعريف ثالث: 

تقييم بصورة موضوعية األدلة المتعلقة باإلقرارات االقتصادية و األحداث لتحديد درجة العالقة بين 

 اإلقرارات و مقاييس معين إليصال النتائج إلى المستفيدين"

درجة  فالتدقيق عملية منظمة للحصول على أدلة و قرائن إثبات باستعمال وسائل فنية لعرض التأكد من

 التماثل بين ما هو مثبت في الدفاتر و السجالت حول األحداث االقتصادية للمشروع.

 إن عملية التدقيق تشمل ثالث عمليات هي:

و يقصد به التأكد من صحة و سالمة قياس العمليات التي تم تسجيلها و تحليلها و تبويبها أي الفحص: 

 ط المحدد للمشروع.الفحص الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشا

لنتيجة أعمال المشروع عن  الحكم على صالحية القوائم المالية كتعبير سليم إمكانيةنقصد به التحقيق: 

 فترة زمنية معينة.

المدقق من إبداء رأيه الفني هو إثبات كاملتان و وظيفتان مترابطتان يمكن إن الفحص و التحقيق عمليتان مت

 .روع و مركزه الماليصورة عادلة لنتيجة أعمال المش

 يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق و هو ختام عملية التدقيق. يتمثل التدقيق عادة في:التقرير: 

 فهم و تقييم الرقابة الداخلية للمؤسسة. -

 فحص األدلة و المستندات. -

 االستفسارات من داخل و خارج المؤسسة. -

 جرد البضاعة و المنتوجات األخرى. -

 اإلجراءات التحليلية. -

 الفرق بين التدقيق و المحاسبة:

 التدقيق المحاسبة

المحاسبة تسجيل و تبويب العمليات المختلفة التي 

يجريها المشروع، لها تأثير على المركز المالي في 

صورة نقدية لفحص في قوائم مالية و إيصالها 

انتقادي منظم للسجالت و القوائم المالية فهي  فحص

عبارة عن مجموعة النظريات و المبادئ، التي 

تنضم فحص البيانات المحاسبية لتبين مدى داللتها 



 على صحة نتيجة أعمال المشروع لمتخذ القرار

 شخص فني مستقل و خبير مهني محايد المحاسب موظف خاضع لتبعية إلدارته

لتدقيق و ليس المحاسب ال يجب أن يكون ملما با

 ملزم بتقديم تقرير حول القوائم المالية

المدقق ملما بجميع األمور المحاسبية مع إلزامية 

 تقديم تقرير حول عدالة القوائم المالية

 و عليه فإن علم المحاسبة هو مجموعة النظريات و المبادئ التي تحكم تسجيل و تبويب العمليات المختلفة.

 هو مجموعة النظريات و المبادئ التي تنظم فحص البيانات المحاسبية.أما علم تدقيق الحسابات ف

حيث أن عمل المدقق يبدأ عمله من حيث ينتهي المحاسب و عليه فعلم المحاسبة إنشائي في حين علم 

 التدقيق علم تحليلي.

 أهمية و أهداف التدقيق:

طوائف تستخدم هذه القوائم و تعتمد تهدف إلى خدمة عدة ود أهمية التدقيق إلى كونه وسيلة ال غاية و تع

 عليها في اتخاذ قراراتها و رسم سياساتها و من هذه الطوائف نجد:

تعتمد اعتمادا كليا على البيانات المحاسبية في وضع الخطط و مراقبة و تقييم التنفيذ و إدارة المشروع:  -أ

 األداء.

يلجأ مالك المشروع إلى تعويض مجلس اإلدارة إلدارة الموارد لذا فهم بحاجة إلى جهة المالك:  -ب

 مستقلة و محايدة لتأكيدهم كفاءة اإلداة باستقالل الموارد المتاحة.

تعتمد على القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة خاصة عن تقدم هذه المشروعات البنوك:  -ج

 ت ائتمانية.لطلب قروض و تسهيال

تعتمد لكثير من أجهزة الدول على البيانات المالية كتحديد الدخل القومي و متوسط الهيئات الحكومية:  -د

 الدخل الفردي و ضريبة الدخل.

كما تحتاجها لوضع الخطط االقتصادية المستقبلية إذن فيعتمد عليها في أغراض منها التخطيط الرقابة، 

 األسمار، تقدير اإلعانات و غيرها.فرض الضرائب، تحديد 

تسعى النقابات بشكل دائم و مستمر من أجل تحسين أوضاع العمال و نظرا للتضارب بين النقابات:  -و

مصالح النقابات و إدارة الشركات، فعلى النقابات أن تستند على قوائم مالية تعبر عن عدالة و حدق الوضع 

 المالي للمطالبة بمتطلباتها.

 

 أهداف التدقيق: :2ة رقم المحاضر

للتدقيق أدى أن تغير األهداف فنجد أن كانت عملية التدقيق مجرد وسيلة  إن التطور التاريخي

الكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و السجالت من أخطاء و غش و تالعب و محاولة التقليل منها فإن اليوم 

الذي  1897ض أخرى فقد كان للقضاء االنجليزي األفضلية عام قدت عملية التدقيق هذه األهداف إلى أغرا

اقرأ اكتشاف األخطاء و الغش ليس هدفا من أهداف عملية التدقيق و ليس مفروضا على المدقق أن يبدأ 

عمله بالشك فقد أصبح من واجب المدقق القيام بمراجعة انتقاديه منظمة للدفاتر و السجالت مع إصدار 

 يه يمكن حصر األهداف التقليدية للتدقيق فيما يليرأي فني محايد و عل

 التأكد من صحة و دقة البيانات المالية المثبتة في دفاتر و سجالت المنشأة.-

 اكتشاف ما قد تحويه الدفاتر و السجالت من أخطاء و غش و تالعب. -

 ة الرقابة الداخلية.األخطاء و الغش في ضل الزيارات المتكررة للمدقق و دعم أنظمتقليل فرص ارتكاب  -

أهداف و أغراض إلى  حاضرا هذه األهداف على اختالف أنواعها تطور لتتعداهاو بوجه عام فقد عرفت 

 أخرى منها:



 مراقبة الخطط الموضوعية و مراقبة تنفيذها. -

 تقييم لنتائج األعمال مقارنة باألهداف المرسومة. -

أقصى قدر ممكن من الكفاءة اإلنتاجية بالقضاء على مظاهر اإلسراف في استخدام الموارد  تحقيق -

 المتاحة.

التوفيق بين الهدف االقتصادي و الهدف االجتماعي أي التوفيق بين تحقيق أقصى ربح ممكن و تحقيق  -

 الرفاهية للمجتمع.

مال المشروع و مدى توافقها مع القواعد و إبداء رأي فني محايد حول تمثيل القوائم المالية لنتائج أع -

 األعراف المحاسبية المتعارف عليها.

 خدمة كافة األطراف المستخدمة للقوائم المالية و التي تعتمد عليها في اتخاذ قراراتها و رسم سياساتها. -

 أنواع التدقيق طرقه و معاييره:

أجمال لتي ينظر إليها من عملية التدقيق و يمكن ينقسم التدقيق إلى أنواع متعددة تختلف باختالف الزوايا ا

 التدقيق حسب الزوايا المختلفة إلى:

 من حيث نطاق عملية التدقيق: -1

 و ينقسم إلى نوعين هما: 

 التدقيق الكامل: -أ

% و هو خاص بالمشاريع الصغر و 100بموجب هذا النوع يقوم المدقق بفحص القيود و السجالت بنسبة 

 testإلى تدقيق كامل اختياري  نتقلأو مع توسع المشاريع  detailed audit  تفصيليايسمى تدقيقا كامال

check audit  العينة على درجة متانة األنظمة وال يجوز اإلحصائية و يعتمد حجم قائم على أسلوب العينة

 الحد من سلطة التدقيق في النوعين بتحديد حجم نطاق التدقيق.

 التدقيق الجزئي: -ب

يقتصر عمله على فحص بعض العمليات أو البنود التي تعتمد إليه بتحقيقها كتدقيق التغذية أو المخازن أو 

 .الخاالستثمارات العينية 

 ال يعطي المدقق رأي فني حول القوائم المالية ككل و إنما يقتصر على ما حدد له.و في هذه الحالة 

 :: و يندرج فيه نوعان همامن حيث التوقيت -1

: يكلف به المدقق بعد انتهاء الفترة المالية و إجراء التسويات النهائية و تحضير التدقيق النهائي -أ

صغيرة و المتوسطة الحسابات الختامية و قائمة المركز المالي و إقفال الحسابات يصلح في المراوغات ال

لق عليه اسم"تدقيق الميزانية" و يقتصر غالبا على تدقيق عناصر القوائم المالية و خاصة الميزانية لذا يط

 من أهم عيوبه:

 الفشل في اكتشاف األخطاء و الغش وقت حدوثها. -

 تقديم التقرير. تأخر   -

نتيجة توافق تواريخ اإلقفال في كثير من المشروعات العملية إرباكه للعمل في مكتب المدقق أو العميل  -

اإلسراع في إنجاز العمل ناهيك عن فترة جمع  لنفس المكتب مما ينجم عنه نقص في دقة األداء مقابل

 األدلة و القرائن الالزمة.

تنجز عملية التدقيق باستمرار و بزيارات متعددة من خالل خطة و برامج تدقيق التدقيق المستمر:  -د

 شامل، يصلح للمنشآت الكبرى و أهم خصائصه نجد:

 أدق لتوفير الوقت. التعرف الدقيق على المنشأة بصوره أفضل و التدقيق بشكل -

 سرعة اكتشاف الغش و الخطأ. -



 .إهمالانتظام العمل في مكتب المدقق لوجود المجال الزمني الواسع و إنجازها في وقتها دون  -

التالعب بالدفاتر نتيجة الزيارات المتكررة للمدقق و ما يتركه من أثر نفسي على موظفي  نقصتقليل و  -

 المشروع.

 خصائص إال أنه يعاب على التدقيق المستمر ما يلي:و بالرغم من هذه ال

احتمال نشوء صالت تعارف و عالقات ودية بين مدقق الحسابات و موظفي المشروع مما قد يؤثر  -

 بشكل أو بآخر على استقاللية مدقق الحسابات.

 تحول عملية التدقيق إلى عمل روتيني غير تحليلي. -

 

III-  بالتدقيق:من حيث الجهة التي تقوم 

 إنتاجيةتقوم به هيئة داخلية حماية ألموال المنشأة و تحقيق أهداف اإلدارة و تحقيق التدقيق الداخلي:  -أ

 لتزام بسياسة اإلدارة.أكبر و تشجيع اإل

يعهد لهيئة خارجية غير تابعة لملكية المنشأة غرضها الرئيسي الخالص إلى تقرير التدقيق الخارجي:  -ب

الوضع المالي للمؤسسة يقوم به شخص محايد مستقل ليطلق عليه اسم التدقيق المحايد  حول عدالة تصوير

 أو المستقل.

V-  إلى: مينقسو : اإللزامالتدقيق من حيث 

هو التدقيق الملزم بموجب قانون و تتعرض المنشآت للمخالفة و العقوبة إن لم تقم به و تدقيق إلزامي:  -أ

 بالتدقيق القانوني.يكون تدقيقا كامال و يعرف 

للمشروعات الفردية و هو تدقيق دون إلزام قانوني، كما هو الحال بالنسبة ختياري: التدقيق اإل -ب

 لشركات األشخاص و الذي قد يكون كامال أو جزئيا.

IV-  :و مدى المسؤولية المدقق:التدقيق من حيث الشمولية 

المالية و مدى داللة نتيجة األعمال و المركز المالي، يعد هدفه لتأكد من صحة القوائم التدقيق العادي:  -أ

 المدقق مسؤول عن أي تقصير أو إهمال.

هدفه البحث عن حقيقة معينة و الوصول إلى نتائج محددة يستهدفها الفحص فقد رض معين: غالتدقيق ل -ب

 تكون الحسابات و البيانات قد سبق تدقيقها و من أمثلة الفحص لعرض معين نجد:

 فحص الدفاتر و السجالت بهدف اكتشاف غش. -

 معرفة أسباب اختالس معين. -

 .تحديد المشهرة في حالة انسحاب الشريك أوانها -

 و هذا المدقق في هذا النوع مسؤول عن كل إهمال أو تقصير

 

 : أنواع التدقيق األخرى3 محاضرة رقمال

من التقسيمات السابقة أنها متداخلة إلى حد كبير يمكن كامال و مستمرا و خارجيا و إجباريا و عاديا  نالحظ

 في آن واحد أما التصنيف المالي فيتفق مع الهدف و الغرض المنشود فنجد:

 و يقصد به فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و المستندات: financial auditالتدقيق المالي:  -أ

الفحص و التحقيق و التقرير أي فحص البيانات  و هو أكثر أنواع التدقيق شيوعا في االستعمال و يشمل

المحتواة في الدفاتر و السجالت و التحقيق من صحتها و رفع تقرير متضمن للرأي الفني حولها إلى 

  الجهات ذات العالقة.



للمشروع للتأكد من أن اإلدارة تسير بالمشروع و يقصد به تدقيق النواحي اإلدارية التدقيق اإلداري:  -ب

عليه البعض بـ "تدقيق الكفاءة اإلدارية" نحو تحقيق أقصى منفعة أو عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة و يطلق 

حيث يرتكز هذا النوع بالفعل في البحث عن كفاءة اإلدارة في استخدام الموارد المتاحة للمشروع اقتصاديا 

 منفعة ممكنة و هو ما يعرف بـ"االستخدام االقتصادي". و بشريا لتحقيق أقصى

و يعني تطابق بين ما رسم فعال من أهداف و خطط و بين : effectiveness auditتدقيق األهداف:  -ج

 ما تم تحقيقه فعليا.

المالية و يقصد به تأكد المدقق من أن المنشأة قد طبقت النصوص القانونية و األنظمة التدقيق القانوني:  -د

سواء المصدرة عن طرف السلطة التشريعية أو التنفيذية كتأكد من جباية اإليرادات وفق األسس 

 المنصوص عليها.

إلى جانب تحقيق الربحية هدف تحقيق الرفاهية للمجتمع شارك : social auditالتدقيق االجتماعي:  -هـ

 .و منه فالتدقيق االجتماعي يعني التأكد من تحقيق هذا الواجب

 و الذي ينقسم إلى نوعين هما:

التدقيق للنواحي الشكلية و الموضوعية و القانونية للمستندات خاصة من حيث  و يعنيالتدقيق المستندي: 

 ÷(.، ×، -العمليات الحسابية )+، 

و يرتكز على البحث في قيام المؤسسة بتطبيق أو عدم تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف التدقيق الغني: 

 .الخ، االحتياطات، المؤونات...اإلهتالكعليها، مثل نسب 

 طرق التدقيق:

 تتضمن عملية التدقيق الطرق التالية:

محاسبية و تستعمل عند تستخدم على مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية و صالحية الطرائق الالمالحظة:  -1

 القيام بعمليات الجرد األصول.

و تطبيق في تدقيق االستثمارات المالية و األصول الشبيهة لتأكيد الوجود الفعلي لها و كذا التفتيش:  -2

 للحصول على بيانات داعمة لتكاليف األصول و لإليرادات و المصاريف وغيرها.

من أرصدة الحسابات و مبالغ العمليات التجارية مع أطراف و تطبق في التأكد التعزيز )التثبيت(:  -3

 .كاإلرسالياتخاص خارج المشروع ألشخارج المشروع و أرصدة األصول الموجودة في عهدة ا

و تطبق على أرصدة الحسابات و البيانات المالية و مقارنتها بتغيرات سابقة أو الحقة المقارنة:  -4

 إلظهار األسباب الكامنة.

 و تطبق على الحسابات و البيانات لتقرير مدى االعتماد عليها و صالحية نشرها.يل: التحل -5

حتساب بضاعة آخر المدة و االحتساب: و تطبق على البيانات الرقمية المقدمة من العميل كا -6

 المستحقات.

لية المنشورة االستفسار: و يطبق على األمور و القضايا التي ال يمكن اإلفصاح عنها في القوائم الما -7

 مثل الخطط المستقبلية و التوقعات المنتظرة.

 معايير التدقيق:

أهم المقومات األساسية ألنه مهنة وجود معايير و مستويات أداء معينة و متعارف عليها و قد أصدر  من

في كتيب بعنوان "معايير التدقيق المتعارف  1956المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين معايير أداء عام 

 عليها مقسمة إلى ثالث مجموعات:

 معايير عامة. -

 ي.معايير العمل الميدان -



 معايير إعداد التقرير. -

هي مجموعة المعايير المتعلقة بالتكوين الذاتي لمن سيزاولون مهنة التدقيق لذا يطلق المعايير العامة:  -1

 عليها بـ المعايير الشخصية و من أهم القواعد العامة نجد:

يكون حائز على التدريب )التأهيل العلمي و العملي( يجب على من يقوم بالتدقيق أن التدريب  و الكفاءة: 

الفني المالئم و الكفاءة الالزمة في تدقيق الحسابات فالتدريب يشمل منهاجا علميا موسعا تليه دارسة مهنية 

شاملة في المحاسبة و غيرها زيادة على المداومة على اإلطالع على المجاالت المهنية و التي تصدر عن 

 زيادة على االشتراك في االجتماعات و الندوات و غيرها. مختلف الهيئات المهنية التي تعني بالمحاسبة

على مدقق الحسابات أن يالزمه مبدأ االستقاللية في تفكير في جميع األمور الخاصة  االستقالل أو الحياد:

مما  األساسالمدقق األخالقي يعد بالمهمة المنطوية به، فاالستقالل الواقعي و الذي يعتمد على مستوى 

ن الثقة على البيانات المحاسبية، فاالستقالل أو الحياد للمدقق جوهر عملية التدقيق الخارجي يضفي مزيدا م

 و المميز لها.

إن الحذر المهني واجب في عملية التدقيق و في وضع التقرير النهائي كما تتطلب عناية العناية المهنية: 

 الزمة بأوراق عمل المدقق و حصوله على أدلة و قرائن اإلثبات.

 و تستوفي ما يلي:قواعد العمل الميداني:  -2

يجب وضع مخطط واف لعملية التدقيق حق يوفر تنظيما صحيحا لسير العمل كما التخطيط و اإلشراف: 

يجب اإلشراف بدقة على المساعدين الذين قد يستعين بهم المدقق وكما زاد عدد األفراد القائمين على 

ديد السلطات و المسؤوليات مع ضرورة اإلشارة إلى اإلبقاء على التدقيق كلما زادت الحاجة إلى دقة تح

 مسؤولية صاحب المكتب.

يجب القيام بدراسة وافية و إجراء تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي المعمول به ليكون الضبط الداخلي: 

تقدير كفاءة  عليه و على ضوء يتم تحديد الفحوصات التي تقتصر عليها أعمال المدقق، إنأساسا لالعتماد 

نظام الضبط الداخلي تتطلب معرفة اإلجراءات و األساليب المقررة و مدى تطبيقها فعال وفق الخطة 

 المرسومة و إن تحديد نطاق عملية التدقيق ترجع إلى تقدير المدقق.

يمضي المدقق معظم وقته للحصول على بيانات و أدلة و قرائن يستطيع أن يبني أدلة و قرائن اإلثبات: 

رأيه عليها، و عليه يجب التوصل إلى عناصر ثبوتية جديرة بالثقة وفق المعاينة و المالحظة و المصادقات 

و غيرها مع ضرورة تنويع هذه األدلة من قرائن داخلية و خارجية و يجب أن تكون قرائن اإلثبات مالئمة 

 و كفاية.

 و تشمل ما يلي: قواعد وضع التقرير: -3

ر ما إذا كانت المبادئ قد أعدت طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و ال يقصد يجب أن يبين التقري -

 بها فقط القوانين و النصوص و إنما طرق تطبيقها زيادة على ضرورة معرفة المبادئ البديلة.

سنة يجب أن يظهر التقرير ما إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت في الفترة الحالية بإفراد و استمرارية من  -

ألخرى أي يجب ذكر ثبات استعمال المبادئ أو واقعة استبدال هذه المبادئ و ما ترتب على هذا االستبدال 

 من آثار جوهرية في الحسابات المعينة.

كفاية المعلومات و إظهار الواقع في التقارير و هنا على المدقق أن يتأكد من أمانة المعلومات المقدمة و  -

 ية.يفصح عن كل واقعة جوهر

 يجب أن يتضمن التقرير رأي المدقق في القوائم المالية أو امتناعه عن إبدا أي رأي مع ذكر أسباب ذالك. -

 

 : الرقابة الداخلية4 محاضرة رقمال



و تعتمد كمية  بعد تطور عملية التدقيق لتصبح كاملة اختيارية المعتمدة على أسلوب العينة االحصائية

عمل الميداني االختبارات على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية فهذا خص المعيار الثاني من معايير ال

ليجري قابة الداخلية كآمن يعتمد عليه، واقعية و إجراء تقييم شامل لنظام الر راسةبدعلى وجوب القيام 

 ا عملية التدقيق.على ضوئه تحديد نطاق الفحوصات التي يجب أن تقتصر عليه

 فدراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية يعد نقطة انطالق عمل المدقق.

 مفهوم الرقابة الداخلية:

لقد عرفتها لجنة التدقيق على أنها هي الخطة التنظيمية و وسائل التنسيق و المقاييس المتبعة بهدف حماية 

و  اإلنتاجيةاالعتماد عليها و زيادة الكفاية  أصول وضبط البيانات المحاسبية و التأكد من دقتها و مدى

 تشجيع العاملين على التمسك بالحسابات اإلدارية الموضوعة".

 هتمام بالرقابة الداخلية نجد:ساعد على زيادة اإلتمن أهم العوامل التي عوامل تطور الرقابة الداخلية: 

 كبر حجم المنشآت و تعدد عملياتها: -أ

الشركات من خالل تنوع أعمالها و اإلندماج أدى إلى االعتماد على وسائل تعد من إن النمو المتزايد كحجم 

 مكونات أنظمة الرقابة الداخلية كالكشوفات التحليلية و الموازنات، تقسيم العمل و غيرها.

نتيجة انفصال أصحاب رؤوس األموال عن اإلدارة الفعلية وتعويض تفويض اإلدارة و المسؤوليات:  -ب

المسؤوليات إلى إدارة الشركة المختلفة و من أجل أخالء مسؤولية أمام المساهمين يقوم مجلس  السلطات و

 اإلدارة بتحقيق الرقابة على أعمال هذه اإلدارات اطمئنانا على سالمة العمل بالشركة.

 حاجة اإلدارة إلى حسابات دورية دقيقة لحماية أصول المشروع: -جـ

على عدة تقارير من أجل معرفة اإلنحرافات و رسم البيانات المستقبلية البد من إدارة المشروع الحصول 

مما يستوجب وجود نظام رقابة سليم و متين كما تحمي اإلدارة تقيها من المسؤولية المترتبة عليها في منع 

 األخطاء أو تقليل احتمال ارتكابها.

 تلبية حاجة جهات خارجية للبيانات الدقيقة: -د

 إن حاجة األطراف الخارجية لبيانات خاصة المستعملة في التخطيط االقتصادي و الرقابة يستوجب 

 السرعة و الدقة في هذه المعلومات و هو ما يتطلب نظام رقابة داخلي قويا و متماسكا.

 أهداف الرقابة الداخلية و أنواعها:

 توضح السلطات و الصالحيات و المسؤوليات تنظيما للمشروع. -

التأكد من دقة البيانات المحاسبية حماية ألصول المشروع و اعتماد عليها في رسم السياسات و  -

 القرارات.

 رفع مستوى اإلنتاجية. -

 العمل على تشجيع االلتزام بالسياسات و القرارات اإلدارية. -

 تحقيقا ألهداف اإلدارة:و يمكن تقسيم الرقابة الداخلية إلى أنواعا: 

و تشمل الخطة التنظيمية و وسائل التنسيق و اإلجراءات الهادفة لتحقيق مستوى أعلى الرقابة اإلدارية:  -أ

و تشجيع االلتزام بالسياسات و القرارات اإلدارية مستعملتا الموازنات التقديرية،  اإلنتاجيةمن الكفاية 

 .الخالرسوم و البيانات، برامج التدريب للمستخدم، ... 

و تشمل الخطة التنظيمية و جميع وسائل التنسيق تستعمل نظام القيد المزدوج، بة المحاسبية: الرقا -ب

 لخ.الواجبات... موازين المراجعة، نظام المصادقات حصل ا



و تشمل الخطة التنظيمية و اإلجراءات الهادفة إلى حماية األصول من االختالس و الضبط الداخلي:  -جـ

العمل مع المراقبة الذاتية )فصل المسؤوليات( كما يعتمد على تحديد الضياع و تعتمد على تقسيم 

 االختصاصات و السلطات و المسؤوليات.

البد من توافر عدة مقومات للحصول على نظام رقابة المقومات األساسية ألنظمة الرقابة الداخلية:  -د

 داخلي سليم منها:

و حجمه و شكله القانوني يراعي فيه البساطة و  و الذي يتوقف على نوع المشروع وجود هيكل إداري: -أ

المرونة و الوضوح في تسلسل االختصاصات و تحديد السلطات و المسؤوليات مع رورة استغالل 

الوظائف أي استغالل اإلدارات التي تقوم بالعمل عن اإلدارت التي تحتفظ باألصول و عن تلك التي تجري 

 فيها المحاسبة.

إذ يعتمد على مجموعة متكاملة من الدفاتر و السجالت و دليل مبوب ليم: وجود نظام محاسبي س -ب

 للحسابات و مجموعة من المستندات ترى فيها البساطة و الوضوح.

تقسيم الواجبات فعلى اإلدارة توزيع المهام بشكل  مراعاةضرورة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الواجبات:  -و

 ية أثناء تنفيذ العملية لتقليل فرص التالعب و الغش و الخطأ.يضمن وجود نظام رقابة دائمة أو تلقائ

إن ضرورة االلتزام بمستويات أداء مخطط لها و مرسومة رقابة األداء مع االختيار األمثل للموظفين: 

يجب أن تتم بطريقة مباشرة كإشراف كل مسؤول على عمل من هم دونه باستعمال أدوات مثل الميزانيات 

ضعهم في المراكز المناسبة إلى و و األكفاءق الداخلي، ... إلخ. كما يؤدي اختيار الموظفين التقديرية التدقي

 ستفادة من الكفاءات المختلفة.اإل

 

 المعيار الدولية و دورها في تفعيل حوكمة الشركات - 

التي عرفها المجمع األمريكي للمحاسبين القانونين بأنها تعتبر عن الصفات الشخصية المهنية تعريف: 

يجب أن تتوافر في المراجع و عن الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة الالزمة للحصول على القدر 

الكافي من األدلة و البراهين التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية باإلضافة إلى بيان 

 محتويات إبداء الرأي".

سترشادية توضح العرف المهني الدولي للمهنية و الذي إن المعايير الدولية إطار متجانس تمثل قواعد ا

فهي إطار عام ينظم مهنة التدقيق و يلقى القبول العام على النطاق الدولي، و  إتباعهيستلزم على المراجع 

 تنقسم هذه المعايير إلى المعايير العامة و معايير العمل الميداني و معايير التقرير.

 ى الصفات الشخصية التي يجب على المراجع التحلي بها و تشمل ما يلي:و تنص علالمعايير العامة:  -أ

 رقابة الجودة ألعمال المدقق IAS220المعيار الدولي 

 الخطأ و الغش. 240

 األهمية النسبية. 320

 تدقيق التقديرات المحاسبية 540

 األطراف ذات العالقة 550

 األحداث الالحقة 560

 استمرارية المشروع 570

 االستفادة من عمل مدقق آخر 600

 تدقيق المعلومات المالية المستقبلية لمساعدة اإلدارة في تقويم االستثمار المحتمل و دراسة حدوده. 810



و تشمل مجموعة القواعد التي تخص العمل أثناء المراجعة بالمؤسسة محل معايير العمل الميداني:  -ب

 المراجعة و تشمل ما يلي:

 التخطيط 300الدولي  المعيار

 معرفة طبيعة المنشأة. 310المعيار الدولي 

 تقدير المخاطر و الرقابة الداخلية. 100المعيار الدولي 

 أدلة اإلثبات 500المعيار الدولي 

 التكليف لتدقيق ألول مرة. 510المعيار الدولي 

 عينة التدقيق. 530المعيار الدولي 

 .اإلدارة إقرارات 580المعيار الدولي 

 و تشمل ثالثة معايير:معايير التقرير: 

و يشمل مسؤولية المراجع المتمثلة في إعداد وثائق المراجعة لعملية التوثيق:  230المعيار الدولي  -

 مراجعة القوائم المالية.

 تقرير المدقق حول البيانات المالية: 700المعيار الدولي 

بداء رأي غير متحفظ و يتناول مشكل و محتوى يوضح الحاالت التي يكون فيها المراجع قادر على إ

 تقرير المراجع الذي يتم إصداره نتيجة لعملية مراجعة القوائم المالية.

معايير آليات دعم  61صتقرير المدقق عن مهمات تدقيقية ألعراض خاصة  800المعيار الدولي 

 المراجعة الدولية

 

  

 


