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 أهداف الموضوع: -د
 تعريف الطالب عن األسس العلمية والعملية لتحقيق الرقابة. .1
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 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 نشأة التدقيق ) التطور التاريخي لمهنة التدقيق (  

انفصال  المتتبع لتاريخ تطور مهنة التدقيق في العديد من دول العالم يجد أنها تمت وتطورت في ظل فكرة   
عن  دارة، وذلك لحاجة مالك المشروع ) خاصة الشركات المساهمة ( إلى رأي مــهني مستقلالملكية عن اإل

 مدى كفاية اإلدارة في استخدام مواردها المتاحة، 
ة ة إدار وقد دعا هذا التغيير الكبير في شكل المشروع وأوجه نشاطه وحجم عملياته وازدياد مشاكله إلى ضرور 

بعة كفل تحقيق الرقابة على األموال وأوجه النشاط ورسم سياساته ومتاالمشروع على أسس علمية وعملية ي
 تنفيذها وتقييم أداء أجهزته والعاملين فيه حيث اقتضى ذلك وجود:

 س   ما هي األسس العلمية والعملية التي تحقق الرقابة ؟
 تنظيم إداري سليم يقوم على توزيع العمل وتحديد السلطة. -1
مالي تحقيق وتحليل وتسجيل وتبويب عمليات المشروع القابلة للقياس النظام محاسبي محكم، وظيفته  -2

 وعرضها ودراستها.
 نظام رقابي دقيق يهدف إلى المحافظة على أموال المشروع، الكشف الفوري عن أي خطأ أو إسراف -3

 أو ضياع وعالجه ورفع الكفاية اإلنتاجية للمشروع.
بات الوسائل التي يمكن التي تقنع المساهمين بان الحساوتحت هذه الظروف نشأت الحاجة الملحة إلى بعض 

المقدمة لهم من قبل مجلس إدارة شركتهم تعطي صورة موضوعية وواضحة عن المركز المالي ونتائج 
 األعمال.

يق م التدقمن قبل لجنة مفاهي التعريف الحديث لتدقيق الحساباتوتتضح ابرز مالمح هذا التطور في    
 المحاسبة األمريكية بأنه:المنبثقة من جمعية 

داث "عملية منظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات وتقويمها فيما يتعلق بحقائق وأح
ل إيصااقتصادية، وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق والمعايير المحددة، و 

 النتائج إلى مستخدمي المعلومات المهتمين بذلك التحقق".
 تعريف التدقيق:

ر هو أسلوب من أساليب الرقابة يشمل مجموعة من اإلجراءات يتخذها المدقق بهدف فحص أعمال الغي     
نفيذ تن على وذلك للحكم على مدى سالمة التنفيذ للقواعد والتعليمات السابق تحديدها والتي يلتزم بها القائمو 

 المهام ورفع تقرير عن نتيجة الفحص إلى من يهمه األمر.
فحص فني انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الداخلية  : ن وجهة نظر المحاسبينالتدقيق متعريف 

والبيانات المحاسبية المثبتة في الدفاتر السجالت والقوائم المالية للوحدة التي تدقق حساباته بهدف إبداء رأي 
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يجة أعمالها من فني محايد عن مدى داللة القوائم المالية أو الحسابات الختامية التي أعدتها الوحدة عن نت
 ربح أو خسارة وعن مركزها المالي.

هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات والخطوات التي يتخذها : تعريف التدقيق من وجهة نظر المدقق
المدقق لفحص الدفاتر والسجالت وما تحويه من بيانات ومعلومات للتحقق من إعدادها طبقا للمبادئ 

اء رأي فني محايد في تعبير الحسابات الختامية والميزانية العامة عن المحاسبية المتعارف عليها لغرض إبد
األركان األساسية بالرجوع إلى التعريف يمكن تحديد   نتيجة أعمال الوحدة ومركزها المالي في تاريخ معين.

 :لعملية التدقيق
 : يتم فحص البيانات والمستندات والسجالت والقوائم المالية.عملية فحص -1
متعارف من إن هذه البيانات والمستندات والقوائم المالية طبقا للمبادئ المحاسبية ال عملية تحقق -2

 عليها.
مال ة األعحيث يتم بيان الرأي اإلجمالي بأن البيانات الختامية تعبر عن نتيج بيان رأي فني محايد  -3

 وعن المركز المالي للوحدة كما في تاريخ معين.
 الفرق بين التدقيق والمحاسبة:

لى يبدأ عمل المحاسب بتسجيل العمليات التي تجري في الوحدة في دفتر اليومية وترحل الحسابات إ     
مة التي ة العادفتر األستاذ ويتم عمل ميزان المراجعة، ثم التسويات الجرد وإعداد الحسابات الختامية والميزاني

 عداد القوائم المالية.تصور لنا المركز المالي للمنشاة في نهاية تلك الفترة التي اتخذت إل
حتها صأما المدقق فيبدأ عمله بتحليل ما احتوته القوائم المالية من بيانات ومعلومات للتأكد من       

الت مطابقتها مع الدفاتر والسجالت وكذلك الرجوع إلى المستندات المؤيدة لما هو مسجل بالدفاتر والسج
 أن ينتهي المحاسب من عمله.   للتأكد من صحتها، أي أن المدقق يبدأ عمله بعد 

 الفرق بين المحاسب والمدقق
 المدقق المحاسب 

يعيين من قبل اإلدارة، يخضع لإلدارة ويتمثل  التعيين
ألوامرها ولها السلطة في غزلها كما لها السلطة 

 في تعينه.

يعيين من قبل الهيئة العامة أو من قبل 
 تعينه. هيئة عليا تملك سلطة

ال سلطة لإلدارة على المدقق ألنه يتمتع  لإلدارة ولسيطرتها وال يتمتع باالستقاللية خاضع االستقالل
باستقالل كامل في عمله، واستقالل في 

 تفكيره.

مسؤولية تجاه الجهة التي عينته والتي  مسؤول تجاه الجهة التي عينته المسؤولية
 يرفع تقريره لها.
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 ذاتيةاالختبارات ال -4
 الية أكمل الفراغات الت

 ـــــــــــــــــــــــــــمن حيث المسؤولية  ـــــــــــــــــــــــــــــــ الفرق بين المحاسب والمدقق .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعريف التدقيق من وجهة نظر المدقق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

يا ئة عليعيين من قبل الهيئة العامة أو من قبل هي من حيث التعيين : الفرق بين المحاسب والمدقق .1
 في لسلطةاإلدارة، يخضع لإلدارة ويتمثل ألوامرها ولها اأما المدقق فيعين من قبل تعينه.  تملك سلطة

 غزلها كما لها السلطة في تعينه.   
ا اإلدارة، يخضع لإلدارة ويتمثل ألوامرها ولها السلطة في عزلها كما لهيعين المحاسب من قبل  .2

 السلطة في تعينه.   
 .تعينه من قبل الهيئة العامة أو من قبل هيئة عليا تملك سلطةأما المدقق فيعين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدقيقاألسبوع الثالث : أنواع ال

 فالتعرف على أنواع التدقيق واهم األسس التي على أساسها تم التصنيالنظرة الشاملة : 

 طلبة المرحلة الثانية: الفئة المستهدفة –أ 

جابات على االختبارات( في نهاية تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإل

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 مبررات األسبوع الثالث: –ب 
دقيق حسب على األسس التي على أساسها تم تصنيف أنواع التدقيق  وكذلك أنواع التالتعرف               

 ف المعتمدةاألصنا

 تعلم أنواع التدقيق مزايا وعيوب كل نوع وأسس تصنيفهازية: األفكار المرك -ج

 أهداف الموضوع: -د
 أسس تصنيف أنواع التدقيق.  .1
 أنواع التدقيق حسب األسس أعاله .2

 مزايا كل نوع من األنواع 
 عيوب كل نوع من األنواع 

 ياالختبار القبل  - 2
 جابة الصحيحة لكل مما يأتي:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإل

 يصنف التدقيق حسب نطاق عملية الفحص إلى : .1
 التدقيق النهائي والتدقيق المستمر 

 يصنف التدقيق حسب نطاق عملية الفحص إلى : .2
 التدقيق الكامل والتدقيق الجزئي 

 التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي: .3
 ال فرق بينهما ويصنفون حسب درجة اإللزام. 
 الهيئة التي تقوم بالعملية ويوجد فرق بينهما. يصنفون حسب 

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 األسبوع الثالث :    أنواع التدقيق    

 ي تيار التدقيق الكامل والجزئي،  التدقيق النهائي والمستمر، التدقيق اإللزامي واالخ 
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لك إن ذمن خاللها. وليس معنى  أنواع التدقيق تختلف باختالف الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق     
وع من نلكل نوع من هذه األنواع أصول علمية وإجراءات مختلفة وإنما أصول وإجراءات التدقيق واحدة في كل 

 أهم أسس التصنيف  األنواع:                          
 التدقيق الجزئي التدقيق الكامل . نطاق عملية التدقيق1

 التدقيق المستمر التدقيق النهائي                              . الوقت                 2

 التدقيق االختياري  التدقيق اإللزامي . درجة اإللزام3

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي . الهيئة التي تقوم بالعملية4

 ماذا تعرف عن التدقيق الكامل ؟    
حة والسجالت للتأكد من تسجيلها بانتظام وإنها صحي يقصد به فحص جميع المعامالت المثبتة في الدفاتر

ب وخالية من األخطاء أو الغش والتالعب ويتطلب جهد كبير ووقت طويل ونفقات باهظة ويستخدم فيه أسلو 
وي قلنظام اويتوقف حجم اختبار هذه العينة على متانة وسالمة نظام الرقابة الداخلية كلما كان  ) العينات (

اد من ز من حجم العينة وبالعكس كلما كان نظام الرقابة الداخلية ضعيف وفيه من الثغرات ومتين ودقيق قلت 
 حجم العينة وتحول التدقيق إلى تدقيق كامل.

 ماذا تعرف عن التدقيق الجزئي؟
 يقتصر عمل المدقق على بعض البنود مثل المبيعات، النقدية، المقوضات، الصندوق...الخ     

يه المدقق برائه إال بالجزء الذي كلف بتدقيقه وما حدد له من موضوع ويوضح ف في هذه الحالة ال يخرج
با اه كتاالخطوات التي اتبعها والنتائج التي توصل إليها، ومن المفضل إن يطلب المدقق من الجهة التي عينت

د م يعهشيء ل يبين فيها المهمة المطلوب من تأديتها لكي ال يوجه إلى المدقق مستقبال أي لوم أو تقصير عن
 إليه أداءه.

 ماذا تعرف عن التدقيق النهائي؟
لقوائم اتحضير هو التدقيق الذي يبدأ العمل فيه نهاية السنة المالية بعد إن يتم إقفال الدفاتر السجالت و      

 اسبية.المالية والحسابات الختامية وفي هذه الحالة يضمن المدقق عدم حدوث أي تعديالت في البيانات المح
 

 ما هي عيوب التدقيق النهائي؟
 فشل المدقق في اكتشاف ما قد يكون بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش أو تزوير اثر وقوعها. .1
قانون  حددها يستغرق وقتا طويال يترتب عليه تأخير تقديم القوائم المالية إلى المساهمين في المواعيد التي .2

 الشركات ونظام الشركة.
رتب ل في مكتب المدقق الن تاريخ إنهاء الحسابات في كل الشركات واحد، مما يتيؤدي إلى إرباك العم .3

 عليه التضحية بالدقة في سبيل السرعة إلنهاء العمل الذي عهد به إلى مكتب المدقق. 
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؟  يقوم المدقق بتدقيق الحسابات والمستندات بصفة مستمرة وبزيارات  ماذا تعرف عن التدقيق المستمر
طوال الفترة التي يقوم بتدقيق حساباتها، ثم في نهاية السنة بتدقيق الحسابات الختامية متعددة للوحدة 

 وكشف الميزانية. ويصلح هذا النوع في الوحدات الكبيرة حيث يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي.

 مميزات التدقيق المستمر
 اكتشاف الغش والخطأ بسرعة عقب حدوثها. .1
 تر دون تأخير أو إهمال.انتظام القيد في الدفا .2

 تقليل فرص التالعب في الحسابات .3
 انتظام العمل بمكتب المدقق طوال أيام السنة. .4

 توفير الوقت الكافي للمدقق إلتمام عملية التدقيق. .5

 عيوب التدقيق المستمر

 احتمال أجراء تعديل في العمليات المثبتة في الدفاتر من قبل موظفي الوحدة بعد تدقيقها. .1
 هو المدقق أو مساعديه في إتمام بعض العمليات التي بدأ فيها ولم ينتبه منها فياحتمال س .2

 حينه.
 تستغرق وقت طويل وذلك تعطيل لعمل موظفي قسم الحسابات في الوحدة. .3
د كثرة تردد المدقق على الوحدة قد تخلق وجود عالقة صداقة وتعارف منع موظفي الوحدة مما ق .4

 قرير أو اكتشاف الغش أو التالعب في الدفاتر.تسبب له إحراجا عند كتابته الت

 قد تتحول عملية التدقيق المستمر إلى عمل روتيني ن بحيث يؤدى بطريقة آلية. .5

 ماذا تعرف عن التدقيق اإللزامي؟
ه فهو هو ذلك النوع من التدقيق التي تجريه بعض الوحدات بناءا على إلزام القانون لها بضرورة أجرائ

 إللزام والجبر.يتميز بوجود عنصر ا

 ماذا تعرف عن التدقيق االختياري ؟
 ما هو التدقيق الذي يطلبها أصحاب الوحدات دون إلزام قانوني على وجوب القيام به.

 
 
 

                                            

 ذاتيةاالختبارات ال -4
 أكمل الفراغات التالية  .1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تمرالتدقيق النهائي والتدقيق المسالفرق بين 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيوب التدقيق المستمر هي:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ماذا تعرف عن التدقيق االختياري والتدقيق االختباري؟ .2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما     

 يأتي

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
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 عيوب التدقيق المستمر  .1

 .اكتشاف الغش والخطأ بسرعة عقب حدوثها 
 .انتظام القيد في الدفاتر دون تأخير أو إهمال 

 تقليل فرص التالعب في الحسابات 
 .انتظام العمل بمكتب المدقق طوال أيام السنة 

 ر الوقت الكافي للمدقق إلتمام عملية التدقيق.توفي 

 
 عيوب التدقيق المستمر .2

 حتمال أجراء تعديل في العمليات المثبتة في الدفاتر من قبل موظفي الوحدة بعدا 
 تدقيقها.

 ه احتمال سهو المدقق أو مساعديه في إتمام بعض العمليات التي بدأ فيها ولم ينتب
 منها في حينه.

 لك تعطيل لعمل موظفي قسم الحسابات في الوحدة.تستغرق وقت طويل وذ 
  كثرة تردد المدقق على الوحدة قد تخلق وجود عالقة صداقة وتعارف منع موظفي

ب الوحدة مما قد تسبب له إحراجا عند كتابته التقرير أو اكتشاف الغش أو التالع
 في الدفاتر.

 ى بطريقة آلية.قد تتحول عملية التدقيق المستمر إلى عمل روتيني ن بحيث يؤد 

 

 

 

ط بين الرتباالتدقيق الداخلي الخارجي أهدافه ، مفهومه ، أوجه التعاون وا:الرابع والخامس األسبوع
 التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي

 النظرة الشاملة

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 

راجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية تحقق من إجابتك بم

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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  الموضوع مبررات –ب 
 تعريف التدقيق الداخلي والخدمات التي يقدمها )الوقائية والمانعة( ، األهمية واألهداف

 تعريف التدقيق الخارجي ، األهداف الرئيسة والثانوية

 األفكار المركزية: -ج
 التعاون واالرتباط بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وأوجه الفرق بينهما 

 أهداف الموضوع: -د
 يق الداخليأهداف التدق 
 أهداف التدقيق الخارجي 

 :االختبار القبلي  - 2

 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:
يتم الفحص بصورة مستمرة خالل السنة للتدقيق الخارجي بينما يتم الفحص مرة واحدة للتدقيق  .1

 الداخلي.
بينما يتم الفحص مرة واحدة للتدقيق  يتم الفحص بصورة مستمرة خالل السنة للتدقيق الداخلي .2

 الخارجي.

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
دقيق ن التاألسبوع الرابع والخامس : التدقيق الداخلي والخارجي، أهدافه، مفهومه، االرتباط بي
 الداخلي والخارجي ، الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.حاالت تطبيقية

عالة من هو نشاط تقييمي مستقل داخل الوحدة ووسيلة إدارية جديدة وفداخلي ؟  ماذا تعرف عن التدقيق ال
فاية كوسائل الضبط الداخلي تنشؤه اإلدارة لخدمتها ومساعدتها في أداء أعمالها بصورة جيدة والتأكد من 

 .ةخدماته وقائية)مانعة( وإنشائية ) مصححة ( لإلدار االحتياطيات المتخذة لحماية أصول الوحدة.  
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                 كات الوحدة عن طريق محو اإلسراف           . لضمانها الحماية الكافية ألصول وممتل1   فهي وقائية -أ 
 طبيق.. لحماية السياسات اإلدارية من االنحراف عند الت 2واكتشاف األخطاء أو التالعب في الحسابات 

  ححة( فهي إنشائية ) مص  -ب       
 نات والمعلومات المقدمة لإلدارة لالسترشاد بها في رسم خططها.تضمن دقة البيا .1
 اتخاذ قراراتها. .2
 مراقبة تنفيذه. .3
 اقتراح التحسينات على الخطط اإلدارية والرقابية تمشيا مع التطورات الجارية. .4

 أهمية التدقيق الداخلي 
 إن التدقيق الداخلي وسيلة يمكنها االطمئنان عن طريقها إلى األمور آالتية:

 إن أنظمة الرقابة والضبط الداخلي سليمة وكفوءة. .1
 إن اإلجراءات التنفيذية والسياسات المرسومة كافية إلنجاز األعمال. .2
 إن الموظفون ال ينحرفون عن ما رسم لهم من سياسات وإجراءات تنفيذية معتمدة. .3

 كرار حدوثها.وجود حماية أو وقاية كافية ألصول الوحدة تكشف األخطاء وتمنع التالعب وتمنع ت .4

حتها إن البيانات المحاسبية واإلحصائية المقدمة لإلدارة يمكن االعتماد عليها واالطمئنان إلى ص .5
 التخاذها كأساس للقرارات اإلدارية السليمة في رسم سياسات الوحدة وخططها.

 أهداف التدقيق الداخلي 

 ليمة وصحيحة التطبيق.إن النظم المحاسبية والمالية وكافة نظم الضبط الداخلي كافية وس .1

ن نحرفو إن اإلجراءات التنفيذية بموجب السياسات المرسومة كافية إلنجاز األعمال وان الموظفين ال ي .2
 عنها.

 إن نظام الرقابة الداخلية قد ضمن الحماية الكافية لموجودات الوحدة. .3

ياسة وجيه وتقويم سإن البيانات اإلحصائية والمحاسبية يمكن االعتماد واالسترشاد بمؤشراتها في ت .4
 الوحدة واتخاذها أساسا للقرارات اإلدارية السليمة.

 
 ماذا تعرف عن التدقيق الخارجي؟

هو فحص فني انتقادي محايد لدفاتر وسجالت الوحدة ومستنداتها بواسطة شخص خارجي بموجب عقد      
 الفني المحايد عن صدق يتقاضى عنه أتعاب تبعا لنوعية الفحص المطلوب منه، وذلك بهدف أبداء الرأي

 وعدالة التقارير المالية للوحدة خالل فترة مالية معينة.

 أهداف التدقيق الخارجي الرئيسية 
لة مساعدة اإلدارة في التأكد من إن اإلجراءات التنفيذية هي بموجب القوانين والصالحيات المخو  .1

فظت المال من إن اإلدارة قد حالإلدارة العليا والجهاز اإلداري التنفيذي حتى يطمئن أصحاب رأس 
 على أموالهم واستخداماتها استخداما أمينا لغرض تحقيق األهداف المرجوة.
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مين لمساهمصادقة المدقق الخارجي على الحسابات الختامية والميزانية العامة للوحدة تؤكد للدائنين وا .2
ورة ي الصهجاههم وان الميزانية بان نتائج األعمال وما تحقق من ربح تمكنها من اإليفاء بالتزاماتها ت

 الواضحة والصادقة عن مركز الوحدة المالي.
صها التأكد من صحة البيانات المالية المثبتة في السجالت المحاسبية وإعطاء رأي فني محايد بخصو  .3

تها يستند إلى قرائن وأدلة قوية عن مدى مطابقتها لما هو مقيد بالدفاتر والسجالت وعن مدى دالل
 ة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة خالل فترة معينة .على نتيج

ة مساعدة العاملين في الوحدة على بلوغ أقصى كفاية إنتاجية ممكنة من خالل انتقاداته المحايد .4
ان البناءة واإلشارة إلى الكيفية التي يسير بها المشروع وهل هي حسنة تحقق لهم االستقرار وضم

 البطالة.العيش أو غير مستقرة تعرضهم إلى 

 أهداف التدقيق الخارجي الثانوية:

 اكتشاف التزوير أو الغش أو األخطاء إن كانت حاصلة في السجالت. .1

ها بتقليل فرص ارتكاب الخطأ أو التزوير نتيجة لألثر الذي تتركه الزيارات المفاجئة التي يقوم  .2
 المدقق الخارجي للوحدة في نفوس الموظفين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي                               
 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي 

الهدف الرئيسي خدمة اإلدارة وتحقيق أعلى  الهدف
كفاية أدارية وإنتاجية من خالل القضاء على 

اإلسراف واكتشاف األخطاء والتالعب في 
 الحسابات.

دالة أبداء رأي فني محايد عن مدى صدق وع
التقارير المالية عن فترة محاسبية وتوصيل 

 النتائج إلى الجهات المستفيدة.

عالقة 
القائم 

بعملية 

موظف من داخل الوحدة يخضع لسلطة اإلدارة 
نه العليا ويرفع إليها تقاريره الدورية ولها حق تعي

 وعزله وتحديد أجره

شخص طبيعي أو معنوي مهني خبير 
ارج الوحدة ) مستقل( محاسبي محايد من خ

يعينه مالكي الوحدة مقابل أتعاب يتفق عليها 
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 ويرفع تقريره إليها. التدقيق

نطاق 
وحدود 
 التدقيق

اإلدارة تحدد نطاق عمل المدقق وان طبيعة 
عمله يسمح له بتوسع عمليات الفحص 

واالختبارات لما لديه من وقت وإمكانات تساعده 
 على تدقيق جميع عمليات الوحدة

وحدود العمل وفقا للعقد بين  يتحدد نطاق
الوحدة والمدقق الخارجي والعرف السائد 

ومعايير التدقيق المتعارف عليها وما تنص 
 عليه القوانين المنظمة لمهنة التدقيق وغالبا ما
يكون للتدقيق الخارجي تفصيلي أو اختباري 

وفقا لطبيعة وحجم عمليات الوحدة محل 
 التدقيق.

التوقيت 
المناسب 

 لألداء

. يتم الفحص بصورة مستمرة طول السنة 1
 المالية

 . الفحص اختياري وفقا لحجم الوحدة2

يتم الفحص مرة واحدة ) نهائية( أو خالل فترة 
 دورية أو غير دورية طول السنة

قّراء التقارير المالية، أصحاب المصالح، إدارة  إدارة الوحدة المستفيدين
 الوحدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رتباط بين المدقق الخارجي والداخليأوجه التعاون واال 
مة عمل المدقق الداخلي يوفر الكثير من الجهد والوقت على المدقق الخارجي فعند قيامه بتدقيق أنظ .1

قوم يالتي  الرقابة الداخلية ووجدها سليمة وكفوءة ، أستطاع عند هذه الحالة أن يقلل من كمية االختبارات
ق، وبذلك يكون لديه فكرة سليمة عن قوة نظم الرقابة بفحصها للحسابات ويحصرها في نطاق ضي

 الداخلية.
يحة نظرا لإللمام المدقق الداخلي بجميع نواحي الوحدة الفنية فهو يستطيع أن يقدم اإليضاحات الصح .2

 لألمور المطلوبة وتزيده بالكشوفات والتحليالت التفصيلية.
م بفحص حسابات بعض الفروع ويكتفي بما قايستطيع إن يعتمد على إجراءات التدقيق الداخلي الخاصة  .3

 به قسم التدقيق الداخلي.
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السلف يساعد على قيام المدقق الداخلي بعمليات الجرد المفاجئة للنقدية في الصندوق وصناديق الروع و  .4
 المستديمة وعهدة المخزن.

يقوم و قق الداخلي يعهد المدقق الخارجي بأعداد مذكرة مطابقة الحسابات الجارية مع المصارف إلى المد  .5
 هو بمراجعتها للتأكد من صحتها.

 )يساعد في الحصول على أدلة اإلثبات التي يطلبها أثناء عملية التدقيق كتأييدات حسابات الذمم  .6
 المدينة، الدائنة( وتحقيق األصول كالموجودات والبضاعة في المخازن.

 وتحدد اعتماد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي بما يلي:

توى المؤهالت الوظيفية لكل من مدير قسم التدقيق ومرؤوسيه متطابقة مع طبيعة أعمالهم كلما كان مس .1
 الرقابة جيد والعكس صحيح.

بل ة من قكفاية وشمولية برامج التدقيق الداخلي لعمليات الوحدة ومدى فاعلية التقارير الدورية المرفوع .2
 قسم التدقيق.

 الداخلي ومستوى اإلدارة المسؤول أمامها.مسؤوليات وصالحيات مدير التدقيق  .3

 

 

 

 

 

 

 : االختبارات الذاتية -4

 أكمل الفراغات التالية  .1

 هي: أهداف التدقيق الخارجي الثانوية------------------ 

  أهداف التدقيق الداخلي--------------------------- 

 ----وتحدد اعتماد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي بما يلي: .2
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 هي : أوجه التعاون واالرتباط بين المدقق الخارجي والداخلي .1

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
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 اوجه األختالف بين المدقق الداخلي والخارجي من حيث الهدف هو: .2

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي 

الهدف الرئيسي خدمة اإلدارة وتحقيق أعلى كفاية  الهدف
ء على اإلسراف أدارية وإنتاجية من خالل القضا

 واكتشاف األخطاء والتالعب في الحسابات.

أبداء رأي فني محايد عن مدى صدق وعدالة 
التقارير المالية عن فترة محاسبية وتوصيل 

 النتائج إلى الجهات المستفيدة.

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق في السادس والسابع: األخطاء والغش، أسباب ارتكاب األخطاء، دور المدق  األسبوع
 لجة وتصحيح األخطاء والغش.معا

 النظرة الشاملة -2
 وسبل معالجتها أسباب ارتكاب األخطاء بالدفاتر المحاسبيةالتعرف على 

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 
 الموضوعمبررات  –ب 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في 

 نهاية الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 لمدققتذكير الطالب بموضوع األخطاء المحاسبية لمادة المحاسبة المالية للمرحلة االولى ودور ا
 لداخلي وكيفية التعامل مع األخطاء ودور المدقق الخارجي ومسؤوليته عن األخطاءا
 

 ة:األفكار المركزي -ج
  مسؤولية المدقق عن األخطاء والغش

 أهداف الموضوع: -د
وان اكتشاف الخطأ والغش والعمل على تقليل وقوعها مستقبال هو من األهداف الثانوية لعمل المدقق 

 اءاألخط الرئيسية لعمل المدقق الداخلي، لذا فعد تعيين المدقق أن يكون ملما بأنواع الخارجي ومن األهداف
 التي ترتكب والغش وتفهمه لطبيعة األخطاء وتساعده على اكتشافها وطلب العمل على تصحيحها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياالختبار القبل  - 2
ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 

 يأتي:
 اب ارتكاب األخطاء بالدفاتر المحاسبيةأسب

إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في تأدية  .1
 كل ما قد يوكل أليهم من أعمال

 أسباب ارتكاب األخطاء بالدفاتر المحاسبية
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جهل أو عدم دراية ممن تتداول بينهم البيانات  .1
 المحاسبية وجهل باألصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

مال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في تأدية إه .2
 كل ما قد يوكل أليهم من أعمال

 أسباب ارتكاب األخطاء بالدفاتر المحاسبية
ة جهل أو عدم دراية ممن تتداول بينهم البيانات المحاسبية وجهل باألصول والمبادئ المحاسبي.1

 المتعارف عليها.
 ي تأدية كل ما قد يوكل أليهم من أعمال.إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات ف.2
                                   رغبة اإلدارة في عدم أظهار الوضع المالي الصحيح..3

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 األسبوع السادس والسابع:

 .الغشاألخطاء والغش، أسباب ارتكاب األخطاء، دور المدقق في معالجة وتصحيح األخطاء و 
 حاالت تطبيقية

                                            األخطاء والغش ) التزوير(
إن البيانات المحاسبية المسجلة من األمور التي يجب إال تغيب عن أذهان مستخدمي القوائم المالية و      

في اليومية العامة  تبدأ من المستندات وتسجل، تمر بمراحل متعددة عند نشؤهاوالتي بالدفاتر والسجالت 
الرئيسية واليوميات الفرعية وترحل إلى دفتر األستاذ العام واألستاذ المساعد وترصد ويعمل بها ميزان مراجعة 



 22 

وتهيئ الحسابات الختامية والميزانية العامة بعد أجراء التسويات الجردية وتحسب االندثارات وإعداد الجرد 
ت الثابتة كل هذه العمليات فأن احتمال وقوع الخطأ والتالعب ليس الموجودا الفعلي للتحقق من زيادة ونقص

فما على المدقق إال فحص هذه البيانات وتدقيقها بواسطة ) مدقق داخلي أو خارجي ( .  باألمر البعيد
 الكتشاف ما قد يوجد بها من أخطاء أو تالعب أو على األقل تقليل وقوع األخطاء أو الغش مستقبال.

خطأ والغش والعمل على تقليل وقوعها مستقبال هو من األهداف الثانوية لعمل المدقق وان اكتشاف ال
 اءاألخط الخارجي ومن األهداف الرئيسية لعمل المدقق الداخلي، لذا فعد تعيين المدقق أن يكون ملما بأنواع

 ها.التي ترتكب والغش وتفهمه لطبيعة األخطاء وتساعده على اكتشافها وطلب العمل على تصحيح
 ما هي أسباب ارتكاب األخطاء بالدفاتر المحاسبية ؟

ة جهل أو عدم دراية ممن تتداول بينهم البيانات المحاسبية وجهل باألصول والمبادئ المحاسبي.1
 المتعارف عليها.

 إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في تأدية كل ما قد يوكل أليهم من أعمال..2
                                   ظهار الوضع المالي الصحيح.رغبة اإلدارة في عدم أ.3

 أنواع األخطاء المحاسـبية                                       
 األخطاء المحاسبية                                                                        

 
 أخطاء بعد انتهاء السنة المالية                                    خطاء قبل انتهاء السنة الماليةأ

 أخطاء غير متعمدة                          أخطاء متعمدة                                 

 
 
 

      أخطاء عمدية:
 أو ويقصد بها تلك األخطاء التي ترتكب عن قصد أو عمد أو تدبير سابق من كموظفي قسم الحسابات     

عبارة الي، بالهيئة اإلدارية في الوحدة بقصد التضليل أو بقصد التأثير على نتيجة إعمال الوحدة أو مركزه الم
 أخرى بقصد إخفاء الحقيقة.

 
 أخطاء غير عمدية:

هي تلك األخطاء التي ال ترتكب عن عمد أو قصد أو تدبير سابق بل تحدث نتيجة جهل من موظفي      
 ول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو نتيجة تقصيرهم في أداء عملهم.قسم الحسابات باألص

ئم القوا وال شك إن األخطاء العمدية أكثر خطورة من األخطاء غير العمدية لما لها من تأثير على مدى داللة
 المالية أو الحسابات الختامية وعلى نتيجة األعمال والمركز المالي.  
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و ال أء كانت متعمدة أو غير متعمدة فأنها أما تؤثر على توازن ميزان المراجعة جميع األخطاء أعاله سوا
     عليه.تؤثر 

 ويمكن تقسيم األخطاء بنوعيها العمدية وغير العمدية إلى:
  أوال:أخطاء الحذف:

تر دف و فيبها األخطاء التي تنشأ نتيجة عدم أثبات عملية بأكملها أو أحد أطرافها في دفتر اليومية أ ويقصد
صة ت الخااليومية المساعدة أو نتيجة لعدم ترحيل طرفي العملية ) المدين أو الدائن( أو احدهم إلى الحسابا

 بها بدفتر األستاذ أو دفتر األستاذ المساعد.
 هذه األخطاء قد تكون:     

م إثبات كعدم إثبات الموظف المختص لعملية بيع نقدي واختالس قيمتها أو عد عمدية أو متعمدة : -1
 نقدية واردة من زبون بدفتر األستاذ واستخدامها في تغطية اختالس أو عجز في الصندوق.

فتر كأن يسهو موظف الحسابات عن ترحيل قائمة شراء آجلة مثال بحساب المجهز في د غير عمدية -2
 األستاذ المساعد بعد إثباتها بدفتر يومية المشتريات.

 ف على مدى الحذف الذي تم.اكتشاف هذا النوع من الخطأ يتوق
بها  ويعني عدم إثبات عملية بأكملها أو عدم ترحيل طرفيها إلى الحسابات الخاصة الحذف كليافإذا كان 

ان وال يمكن إال عن طريق تدقيق مستندي دقيق، أما إذا كفأن اكتشاف هذا يكون صعبا بدفتر األستاذ 
من ملية ما إلى الحساب الخاص بها بدفتر األستاذ فالحذف جزئيا كأن يسهو المحاسب ترحيل احد أطراف ع

 أ.   السهل اكتشاف مثل هذا الخطأ لما يترتب عليه من عدم توازن حسابي في المرحلة التي وقع فيها الخط
 .أخطاء ارتكابية:1

 تعملياألنه يرتكب عادة نتيجة لل والسببهذا النوع من األخطاء ال يؤثر على توازن ميزان المراجعة      
 سمة ( أو نتيجة خطأ في الترحيل أو ترصيد الحسابات.ق–رح ط –رب ض –الحسابية ) جمع 

 كما في حالة:متعمدة هذه األخطاء قد تكون      

 إضافة أسماء وهمية إلى قوائم أجور العمال وزيادة مبالغها أو أثناء جمعها واختالس الفرق. .1
 ا على اتفاق مسبق بين الموظف المختص.... ترحيل مبلغ وارد من زبون إلى حساب زبون آخر بناء .2

 هذا الخطأ يمكن اكتشافه عن طريق التدقيق ألمستندي.
 مشترياتكما: الخطأ الحسابي في جمع إحدى اليوميات الفرعية كيومية المبيعات أو ال غير متعمدةوقد تكون 

ر إلى غي اليومية إال انه يرحلبأقل أو أكثر من قيمتها وتسجيل المبلغ المخطوء أو يسجل المبلغ الصحيح في 
 الحساب الصحيح.
 اكتشاف هذا النوع:

تعمال يستند إلى نظام مراقبة داخلية سليم وتدقيق مستمر من قبل شعبة التدقيق الداخلي. كما أن اس     
 عة.اآلالت الحاسبة يقلل من وقوع األخطاء االرتكابية الن هذه اآلالت تمتاز على البشر بالدقة والسر 

  . أخطاء متكافئة ) تعويضية(:2   
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الوحدة . مثال: هي األخطاء التي تعوض أو تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ آخر بالدفاتر
دينار نتيجة شرائها بعض المواد التي تتعامل بها إال أن المبلغ  10000حصلت على خصم مكتسب بمقدار 

وصادف أن كان هناك خطأ في حساب بعض دينار،  1000رحل المبلغ إلى الحساب الخاص بمبلغ 
األرصدة المدينة مثال بنفس المبلغ ففي هذه الحالة نجد إن الخطأ الموجود في الحساب المدين قد عوض مع 

 الخطأ الموجود في الحساب الدائن وبنفس المبلغ.
 :متعمدةقد تكون  األخطاء المتكافئة 

 2000000دينار بدال من  200000ئمة شراء آجلة بمبلغ : سجلت قامثالوذلك بتأثير من قبل اإلدارة       
كذلك و دينار ففي هذه الحالة ستكون القوائم المالية مضللة الن مجمل الربح بالتالي صافي الربح سيتأثر 

وع هذا الناكتشاف  فعند ذلك يطلب المدقق العمل على تصحيحهاأو تكون غير متعمدة:  حساب الدائنين.
ن زن ميزاعلما النوع من األخطاء ال يؤثر على توا بتدقيق مستندي وحسابي جيدين. من األخطاء ال يتم إال

 المراجعة.
 أخطاء فنية )أخطاء في المبادئ واألصول المحاسبية(  .3

 هي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.     
كون تموظفي الحسابات بالمبادئ المحاسبية وبالتالي تنشأ هذه األخطاء نتيجة جهل أو عدم دراية من قبل 

 هذه األخطاء غير عمدية.

هنا و وقد تكون عن عند وتدبير مسبق بهدف التأثير على نتيجة أعمال الوحدة أو على المركز المالي      
 تكمن الخطورة: ومن األمثلة الشائعة على ذلك:

 مصاريف الرأسمالية.الخلط أو عدم التمييز بين المصاريف األيرادية وال -
 عدم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بالقدر الكافي. -
 عدم تكوين مخصص لالندثار. -

للمدقق د على نتيجة النشاط وعلى المركز المالي لهذا البتؤثر  األخطاء ألنهاأخطر أنواع  تعتبر من     
 د علىي أ ن هذا النوع من األخطاء يعتممن إعطائها أهمية بالغة عند قيامه بعملية الفحص وطبيع الخارجي

 خبرة المدقق ودرايته باألصول المحاسبية المتعارف عليها. 

 يضاحاتهذا النوع من األخطاء ال يتم إال عن طريق التدقيق ألمستندي وطلب البيانات واإلأكشاف  وأن     
 ا.للتأكد من صحة العمليات طبقا للمبادئ واألصول المحاسبية المتعارف عليه

 أخطاء تكشف عن نفسها: .1
 لدفاتر،اهي األخطاء التي تظهر تلقائيا نتيجة إتباع الوحدة نظرية القيد المزدوج في إثبات العمليات في  

ى ليل علاألمر الذي يترتب عليه توازن ميزان المراجعة في جميع مراحل العمل المحاسبي فعند عدم التوازن د
 المحاسبي. وجود خطأ في أي مرحلة من مراحل العمل

 إلفصاحأن استخدام نظام الحسابات اإلجمالية ودفاتر األستاذ المساعد ذات الموازين المستقلة يؤدي إلى ا
 عن بعض األخطاء التي توجد بحسابات العمالء أو المجهزين.
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 أخطاء االزدواج: .2
 جة ترحيلها. هي األخطاء التي تنشأ نتيجة تسجيل عملية أو أكثر بصورة مكررة في السجالت أو نتي  

 بصورة مكررة واختالس مبالغها. كتسجيل عدة مصاريفمتعمدة  قد تكون 

كأن تسجل قيمة موجودات ثابتة بصورة مكررة وتكتشف أثناء الترحيل أو عند مراجعة أو غير متعمدة 
 الحسابات.
يل ناء التسجهذا النوع من األخطاء يكون سهال إذا كان سبب االزدواج في طرف واحد من القيد إثاكتشاف 

 أو الترحيل وذلك بسبب عدم التوازن الحسابي وعدم توازن ميزان المراجعة.
لمراجعة يزان امأثناء تسجيل طرفي القيد أو أثناء ترحيله والذي ال يؤثر على توازن إذا كان االزدواج بالكامل 

 فال شك أن خبرة وفطنة المدقق كافية الكتشافه.
 ثانيا: الغش

نفعة مبهدف تحقيق  األخطاء التي تقع وبشكل متعمد وعن قصدر المحاسبية عبارة عن الغش من وجهة النظ
 ذاتية على حساب المشروع وذلك عن طريق التالعب في الدفاتر والسجالت وفي القوائم المالية.

 الغرضين األساسيين:ويمكن القول أن الغش يرتكب عادة لتحقيق غرض من 
 . اختالس األصول:1

و أشخاص من العاملين في المشروع إلى اختالس أصل من أصوله أو إلى استعمال أصل قد يعمد شخص أ 
 في تحقيق منفعة شخصية وعلى حساب المشروع أي دون مقابل ودون وجه حق.

 يتم ذلك أما عن طريق:كيف يتم اختالس النقدية؟    
 يتم و ة من قبل الزبائن. اختالس مبلغ معين من الصندوق أو اختالس قيمة مبيعات نقدية أو مبالغ مسدد

دم تغطية االختالس عادة عن طريق مدفوعات وهمية بنفس المبلغ المختلس تؤيدها مستندات مزورة أو ع
 إثبات المبالغ المسددة من قبل الزبائن في السجالت.

 لك اختالس بعض أصناف المخزون من خامات أو مواد أولية احتياطية أو إنتاج تام أو غير ذلك ويتم ذ
ريق التالعب في مستندات أو اإلرجاع أو صرف المواد من بطاقات وسجالت المخازن بواسطة عن ط

 تالفة.إثبات مستندات صرف وهمية أو التالعب في الكميات المصروفة أو المستلمة أو في نسبة المواد ال
 يحا فوجودوالمالحظ أن عملية اختالس األصول ال تتم في ظل نظام رقابة داخلية سليم يطبق تطبيقا صح

م االختالس دليل قوي على ضعف في النظام ووجود ثغرات فيه أو على التهاون في تطبيق نظام رقابي محك
 أو على اتفاق مجموعة من العاملين على االختالس فيقومون بالتسلسل بتنفيذ عمل معين أو على اتفاق

العاملين مع المجهزين على  مجموعة من األشخاص من داخل وخارج المشروع على االختالس كاتفاق بعض
بق في التالعب في الكميات المجهزة.   على المدقق أن يبذل الجهد في دراسة نظام الرقابة الداخلية المط

ة الوحدة والكشف عن نقاط الضعف فيه والتي يحتمل استغاللها وتوسيع نطاق التدقيق أالختباري في حال
 وجود ثغرات في النظام.

 شاط والمركز المالي:.التالعب بنتيجة الن2
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لمشروع ايحقق  تقع هذه الحالة بإيعاز من اإلدارة العليا للمشروع وبعلمها وبموافقتها وذلك بهدف التأثير فيما 
 من نتائج وفي مركزه المالي وإظهارها على غير حقيقتها.

ن غالبا موظفو هذا التالعب في الحسابات أقل حدوثا من االختالسات ولكنه أخطر شأنا إذ يقوم به      
 ن مثالمسئولون في المشروع يفترض بهم الثقة، عادة ويلجأ المديرون إلى هذه الطرق وذلك لتضليل المساهمي

نسبة  بأن نتيجة أعمال المشروع على ما يرام وبذلك يعاد انتخابهم وكذلك في حالة ما إذا كانوا يتقاضون 
 مئوية من األرباح إلى تضخيم رقم األرباح.

 يتم بطرق متعددة منها.تالعب في نتيجة النشاط والمركز المالي ؟    كيف يتم ال
الفترة  ي نهايةفبأنواعه المختلفة من مواد أولية وإنتاج غير تام وإنتاج تام وذلك  التالعب بتقويم المخزون ** 

ي ص فالمالية. إذ أن أي زيادة في نتيجة النشاط أي زيادة في رقم اإلرباح وأي نقص يؤدي أيضا إلى نق
 نتيجة النشاط أي خسارة.

مثل مخصص االندثار للموجودات الثابتة ومخصص الديون المشكوك  التالعب في تكوين المخصصات** 
لى في تحصيلها إذ أن عدم تكوين المخصصات أو تكوينها تقل أو تزيد عن النسبة الواجب تكوينها تؤثر ع

ب إن تكون عليه قيمة المخصص وبين مقدار نتيجة النشاط زيادة أو نقصا بمقدار الفرق بين ما يج
 المخصص الذي تم تكوينه فعال.

وعلى  وبالعكس وهذا يؤثر على نتيجة النشاط اعتبار بعض المصروفات األيرادية مصروفات رأسمالية** 
 المركز المالي.

لفترة ات اعضمن مبي أدراج مبيعات وهمية أو إدراج مبيعات تمت في الفترة التالية للفترة المحاسبية**
 الحالية وهذا يؤدي إلى زيادة في رقم المبيعات وبالتالي زيادة في رقم الربح.

 
 ؟ما هو دور المدقق في تصحيح األخطاء

 وعز بهمن األمور الطبيعية أن يتم تصحيح أي خطأ يتم اكتشافه خالل عملية التدقيق، وهذا التصحيح ي     
قيود  لوحدة.وكما هو معروف محاسبيا توجد أخطاء يتعين إجراءالمدقق وينفذه المسئولون عن الحسابات في ا

ا يومية لتصحيحها وما يتطلبه ذلك من عمليات ترحيل إلى سجالت األستاذ العام لتصحيح الخطأ ومثل هذ
ن ة(، واالتصحيح يتم حسب الطريقة المطولة أ أي إثبات قيد إلغاء للعملية الخطأ ثم أثبات العملية الصحيح

 ح حسب الطريقة المختصرة ) أي إجراء قيد واحد لمحو الخطأ وتصحيحه(.يتم التصحي
 

 ما هي مسؤولية المدقق عن األخطاء والغش؟
عملية التدقيق الداخلي تتم بواسطة جهاز داخل المشروع والعاملون فيه موظفون تابعون لإلدارة ينفذون      

ف رفع كفاية األداء وتجنب الخطأ والغش والحد أوامرها ويمارسون عملية التدقيق أساسا لخدمتها وذلك بهد
من اإلسراف ومنعه ومما تجدر اإلشارة إليه وجود اتجاه في الوقت الحاضر يهدف إلى ضم التدقيق الداخلي 
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إلى منظمات مهنية على غرار المدققين الخارجيين لتوفير االستقالل لهم و)العمل على تعينهم وعلى تحديد 
العمل على تنمية مهاراتهم المهنية وخلق كيان مهني مستقل لهم وذلك عن طريق أجورهم وعزلهم(. وكذلك 

 تعين مستويات مهنية متعارف عليها في هذا المجال.
ة ية وصحلو تفحصنا عملية التدقيق الداخلي والمتمثلة في التأكد من مدى سالمة وقوة أنظمة الرقابة الداخل

تمثل اخلي يعتمد على أسلوب الفحص الحسابي لتحقيق هدفه المالبيانات في السجالت والدفاتر فالمدقق الد
 في التأكد من تنفيذ السياسات اإلدارية بالمشروع وبيان أي انحراف فيها.

 ذا باالهكما إن المدقق الداخلي يمارس عمله في نطاق تدقيق تفصيلي لجميع المعامالت المالية. وبناءا على 
عن اكتشاف األخطاء والغش، أما االختالس فنجد أن الجانب  مكان القول إن المدقق الداخلي مسؤول

ي المأساوي لعمل المدقق الداخلي هو الفحص المتطلب في حاالت االختالس أو االشتباه في االختالس وف
ظل المهام المعقدة للمشروعات البد أن يكون كل من يعمل فيه موضع ثقة ال العكس إذ من الممكن أن 

في بعض األحيان لمواقف يظهر فيها ضعفها تجاه مغريات وموطن الضعف هذه ما تتعرض النفس البشرية 
يجب أن يبحث عنها المدقق الداخلي، إذ عليه أن يتأكد من انه ليس هناك ظروف تبيح التالعب لغرض 

 ا كافةاالختالس وعليه أيضا بفحصه المتعمد لكل النظم والوسائل أن يتأكد من أن مديري المشروع قد اتخذو 
الحتياطيات لمنع التالعب وأال فان عليه إن يتقدم بتقارير عاجلة إلظهار مواطن الضعف في النظم ا

 الموجودة.
مكان  ذ باالإوهذا ال يعني إن المدقق الداخلي ال يتمتع باالستقالل والحرية التي تمكنه من القيام بذلك      

 شرة حتى تتمتع بقدر كاف من االستقالل.إن تتبع إدارة التدقيق الداخلي اإلدارة العليا بصورة مبا
 لدفاترأما المدقق الخارجي فان مسؤوليته محددة بالغش واألخطاء التي يظهرها الفحص االعتيادي للسجالت ا

لى إفي حالة كون كمية االختبارات التي اختارها ومستواه المهني للفحص والتدقيق الذي قام به قد وصل 
 والمفروض على أعضاء المهنة أداءه.     المستوى العالي المتعارف عليه

 االختبارات الذاتية -4

 أكمل الفراغات التالية 

 -------------------يتم التالعب في نتيجة النشاط والمركز المالي .1

  ----------------------يتم ذلك أما عن طريق    :اختالس النقدية .2

 -------------------------------:للغش هما الغرضين األساسيين .3
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
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 كبيرة وتقع على عاتقه. عن األخطاء والغشالخارجي مسؤولية المدقق  .1

 محدودة   عن األخطاء والغشالخارجي مسؤولية المدقق  .2

ي الفحص االعتيادي للسجالت الدفاتر فعن األخطاء والغش التي يظهرها الخارجي مسؤولية المدقق  .3
 ل إلىحالة كون كمية االختبارات التي اختارها ومستواه المهني للفحص والتدقيق الذي قام به قد وص

 المستوى العالي المتعارف عليه والمفروض على أعضاء المهنة أداءه.    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سائل تها، و مفهوم األدلة ، أدوا أدلة اإلثبات في التدقيق، الثامن والتاسع:األسبوع 
 الحصول على أدلة اإلثبات

 النظرة الشاملة -3
بات ل اإلثلكي يحقق المدقق هدفه ويستطيع إبداء رأيه يجب أن يتوافر له أدلة وقرائن، فالدليل أو دلي       -4

جمع  إلىهي)بينة قاطعة بذاتها(، أما القرينة فيبحث عنها المدقق في حالة عدم وجود دليل، فانه يلجأ 
 أكبر عدد ممكن من القرائن لالستعاضة بها عن دليل اإلثبات القاطع.

 

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 الموضوعمبررات  –ب 
 العوامل المحددة لكفاية وأهمية الدليل:التعرف على معنى الدليل والقرينة و                 

 

ة ودور المدقق وكيفي ة لكفاية وأهمية الدليلالعوامل المحدد ة:األفكار المركزي -ج

 التعامل مع األدلة ليصل إلى القناعة الكافية إلبداء رأيه.
 

 أهداف الموضوع: -د
 وسائل الحصول على أدلة اإلثبات

 
 

 ياالختبار القبل  - 2
ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 

 يأتي:
 مفاهيم عامة عن الفصل   3

 سبوع الثامن والتاسع : األ

 ثباتأدلة اإلثبات في التدقيق، مفهوم األدلة ، أدواتها، وسائل الحصول على أدلة اإل 
 أدلة اإلثبات في التدقيق

 ما هي أدلة اإلثبات ؟    
 باتل اإلثفالدليل أو دليلكي يحقق المدقق هدفه ويستطيع إبداء رأيه يجب أن يتوافر له أدلة وقرائن،       

كبر ألى جمع فيبحث عنها المدقق في حالة عدم وجود دليل، فانه يلجأ إ القرينة، أما ينة قاطعة بذاتها()بهي
 عدد ممكن من القرائن لالستعاضة بها عن دليل اإلثبات القاطع.

 أكدت على ذلك فجاء المعيار الثالث من AICPA عالوة على ذلك فأن معايير التدقيق الصادرة من      
 ل الميداني "يجب الحصول على أدلة وبراهين كافية ومقنعة ".معايير العم
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المخزون  أي انه يمثل حقيقة ملموسة ندركها بحواسنا مثل النقدية بالصندوق،الدليل قد يكون مادي       
كن كالمستلزمات السلعية واإلنتاج التام وغير التام، جميعها خاضعة بطبيعتها للقياس المادي، حيث يم

في  ا.فالوجود يعطي القناعة التامة، ولكنه ال يعطي الدليل على ملكية العنصر حيث العبرةحصرها وجرده
د على الملكية وليست بالحيازة، كما في بضاعة األمانة أو البضاعة في الطريق، حرية اختيار الدليل تعتم

 خبرة المدقق وفطنته وقناعته.، تقديره الشخصي والظروف الخاصة المحيطة بالوحدة.
 هو مفهوم األدلة؟ ما

برهان قدم الهي كل ما يعتمد عليه الفرد للوصول إلى حكم معين عن موضوع متنازع عليه.وهي التي ت     
 .وضوعيةوبالتالي المساهمة في تكوين االعتقاد السليم وإصدار الحكم المطلوب القائم على أسباب م

وضوع نسان وتمكنه من اتخاذ قرار معين في مفإنها تمثل جمع الحقائق التي تقدم لعقل اإلأما القرينة: 
 جدلي.

 أبداء والدليل أو القرينة هي استنباط المدقق نتيجة من أمر ثابت أو من حقيقة أو جملة حقائق تساعده في
 رأي في قضية معينة وتوفر عنده االقتناع باإلفصاح عن هذا الرأي.

 العوامل المحددة لكفاية وأهمية الدليل:
جب أن يلذا ، التي يركن الحكم على صحتها البيانات المحاسبية والكشوفات الماليةاألداة كون الدليل هو 

 كاف، مالئم، ليزيد من اإلقناع وبعث الثقة واألهمية.يكون الدليل 
 س  ما هي العوامل المحددة لكفاية وأهمية الدليل؟

 ل الدليو رتباط بين هدف التدقيق : يجب التأكد من وجود عالقة أو ا. العالقة بين الدليل وهدف التدقيق1
ف فكلما استطاع المدقق الوصول إلى قناعة تامة ويقين قوي يستطيع من خالله تبرير رأيه أمام األطرا

 : عندما يقوم المدقق بالبحث عن حالة اختالس فأن عمله يقتصر على النقدية.مثالاألخرى. 
 حدة.ه يقوم بتحليل ودراسة أصول والتزامات الو أما إذا كان هدفه دراسة المركز المالي للوحدة فأن    

 . األهمية النسبية للعنصر موضوع الفحص والتدقيق2
عنصر كلما كان تأثير العنصر قويا بالنسبة للعناصر األخرى أوجب على المدقق إعطاء عناية خاصة لل     

 أهمية عنصر.أما إذا كان اقلوأصبح التحري عن اكبر قدر من األدلة اإلثبات هو تأييد صحته أو خطأ هذا ال
حدد فأنه يكتفي بأقل عدد من األدلة و القرائن إلي تؤيد صحته، هنا يظهر بأن أهمية العنصر هي التي ت

 كمية أألدلة أو القرائن التي يعتمدها المدقق في دعم وجهة نظره عند التدقيق.
 . كلفة الحصول على الدليل أو القرينة3

توازن مع موال وكلفة الجهد المصروف للحصول على الدليل المقنع يجب أن ياأل –الكلفة /المنفعة      
لفة، قلها كالفائدة التي يعطيها، وفي حالة تساوي مجموعة من األدلة باألهمية فهنا يجب على المدقق اختيار ا

ول ويجب أن يفهم من ذلك أن كلف الحصول على دليل إثبات معين أو قرينة معينة عائقا في سبيل الحص
 على هذا الدليل أو القرينة حيث أن كلفة الحصول على الدليل يجب أن ال تلغي ضرورة الحصول عليه.

 .العالقة بين الدليل والعنصر4



 32 

د أن لكل عنصر دليل خاص لتحقيقه والبرهنة عليه. وعلى المدقق أن يربط بين الدليل والعنصر قي     
 الفحص واختيار الدليل المناسب لتحقيقه.

صيد : للتحقق من الوجود النقدي هو القيام بالجرد الفعلي لنقدية الصندوق ومطابقة الرصيد مع الر مثال
 الدفتري. للتحقق من المخزون السلعي / قيام المدقق بالجرد الفعلي للمخازن.

  .مدى تعرض العنصر قيد الفحص لعمليات الغش أو التالعب واحتمال وقوع الخطأ فيه:5
لتحري ال وقوع الخطأ أو االختالس كبيرا بالنسبة لعنصر معين كلما كان على المدقق اكلما كان احتم     

ا يجب عن أدلة كافية تثبت له عدم وجود االحتماالت المذكورة، فالنقدية أكثر العناصر عرضة لالختالس لذ
 على المدقق أن يسلك كافة السبل التي تضمن له دقة وصحة هذا العنصر.

  ابة الداخلية:. كفاية نظام الرق6
أما لماذا  كلما كان النظام قوي ومتين ودقيق كلما خلق قرينة قوية تؤيد صحة ودقة العمليات وانتظامها،     

ى كان نظام الرقابة الداخلية ضعيفا وكثرت فيه نقاط الضعف وغير شامل لسياسات وخطط المشروع وجب عل
 عينة للعنصر موضوع الفحص.المدقق أن يضع برنامج تدقيقي متين ويزيد من حجم ال

 .. مدى الثقة في مصدر الدليل7
ناصر عدرجة وقوة مصدر الدليل يلعب دورا كبيرا في قناعة أو عدم القناعة المدقق ويتجلى األمر في      

دات قائمة المركز المالي التي يعتمد المدقق في التحقق من وجودها وملكيتها على ما يدعم رأيه من شها
رة من الغير، يكون بعضها محال للثقة كالشهادة الصادرة من خارج الوحدة مثل شهادة ومصادقات صاد

المصرف المؤيدة لصحة حسابات الوحدة الجارية، الشهادات الصادرة من المدينين والدائنين ألرصدة 
 ميزانية.في ال حساباتهم، الشهادات الصادرة من دائرة التسجيل العقاري المؤيدة لملكية الوحدة للعقارات الظاهرة

 هذه الشهادات توفر ضمانا أفضل واكبر للتحقق من العنصر مما لو تم الحصول عليها من داخل الوحدة،
مما تقدم يظهر بوضوح بأن درجة الثقة بالدليل تأتي من مصدره وهذا ما يجب أن يأخذه المدقق بنظر 

 االعتبار عند التحري عن الدليل.
 دلة اإلثبات؟ س    ما هي وسائل الحصول على أ

ة عليه لمعروضأن المدقق عند قيامه بتنفيذ واجباته فأنه يحتاج إلى أدلة وقرائن تدعم رأيه في المواضيع ا     
ن من دد ممكعسعيا وراء الحقيقة التي يهدف إليها، وهو عند قيامه بهذه المهمة ما عليه إال القيام بجمع أكبر 

ملية سائل متعددة من أجل ذلك، هذه الوسائل تختلف باختالف العأدلة اإلثبات، فنرى أنه يتبع أساليب وو 
 محل الفحص أو باختالف األصل، ويمكن للمدقق أن يستخدم أكثر من وسيلة لتحقيق الغرض نفسه. 

 وسائل اإلثبات كثيرة ومتعددة منها: 
 . التدقيق الفني4.التدقيق ألمستندي   3.  التدقيق الحسابي    2الجرد الفعلي     .1
 .المصادقات6.الشهادات واإلقرارات من داخل وخارج الوحدة    5

 .المقارنات والربط بين المعلومات.8االستفسار والتتبع للعمليات بعد إقفال الحسابات   .7

 ماذا تعرف عن الجرد الفعلي وكيف يتم استخدامه كوسيلة لإلثبات ؟. الجرد الفعلي.   1
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محل  ينة قوية تثبت ما تظهره أرصدة البيانات المالية للوحدةأن الجرد الفعلي ألي عنصر يعتبر قر      
وع الفحص، لذلك يعمد المدقق إلى الجرد الفعلي للحصول على أقوى القرائن للتحقق من وجود العنصر موض

 الفحص لدى الوحدة في التاريخ المعين.

لية، صندوق، األوراق الما) النقدية في ال األصول الملموسةيستخدم هذا األسلوب للتحقق لكل من:      
بعد و المخزون من البضاعة(، والجرد ال يكفي وحده إلعطاء دليال حاسما وقويا على ملكية العنصر المحقق 

مع  الجرد أكمل عملية الجرد الفعلية تثبت أرصدة الموجود الفعلي للعناصر موضوع الجرد ويقوم بمقارنة نتائج
 توفر الدليل القاطع لصحة أو عدم صحة األرصدة الظاهرة فياألرصدة الدفترية لهذا العنصر وبذلك سي

 القوائم المالية.
 . التدقيق الحسابي2

تها من صح يقصد به فحص المستندات والدفاتر والسجالت والقوائم المالية و الكشوفات التحليلية للتأكد      
 مليات.من الناحية الحسابية، وتهدف إلى التأكد من صحة المعالجات الرقمية للع

 لماذا يقوم المدقق ) الخارجي( عند تدقيقه المستندات تدقيقا محاسبيا ) تدقيق اختباري( ؟
ة مع الن التدقيق الحسابي يستغرق من الوقت الطويل والجهد الكثير ولعدم وجود أهمية نسبية مقارن     

 التدقيق ألمستندي والتدقيق الفني.
 ما هي خطوات التدقيق الحسابي؟

لى     إقلها لقيد االفتتاحي مع األرصدة النهائية في الميزانية في السنة السابقة والتأكد من نمطابقة ا .1
 الحسابات المختصة.

ع لبضائتدقيق الو صوالت والمستندات وعقود الشراء والبيع وقوائم األجور ومستندات استالم وإخراج ا .2
 وغيرها المعززة لسندات الصرف والقيد والقبض.

 لمعززةاالمبالغ الواردة في مستندات الصرف والقيد وإنها مطابقة للقوائم و الوصوالت لتأكد من صحة  .3
 لها والتأكد من تطابق جانبيها المدين الدائن.

ة ألفقيتدقيق دفاتر القيد األولي ) اليومية العامة واليوميات الفرعية( للتأكد من صحة المجاميع ا .4
ن مع الدائن = مبلغ المعاملة( وكذلك نقل المجاميع والعمودية والرئيسية )مجموع المدين = مجمو 

صفحة إلى أخرى. ونقلت في نفس الجانب من الحساب. أما إذا كانت الوحدة تتبع نظام اليومية 
 جاميعمالمركزية واليوميات الفرعية المساعدة كيومية المشتريات والمبيعات عليه يجب التأكد من إن 

 ركزية بصورة صحيحة.اليوميات قد نقلت إلى اليومية الم
 التأكد من صحة الجمع األفقي في اليوميات المساعدة ذات الحقول التحليلية. .5
 تدقيق عمليات الترحيل من يوميات القيد األولي إلى الحسابات الخاصة في دفتر األستاذ. .6
 ينة.عتدقيق الجمع و الترصيد في دفتر األستاذ ومطابقة أرصدة الحسابات المدينة والدائنة لفترة م .7
 مطابقة أرصدة الحسابات اإلجمالية مع مجموع أرصدة مفرداتها أي أن رصيد إجمالي الذمم يساوي  .8

 أرصدة الحسابات الفرعية المكونة له.
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 ن.تدقيق نقل أرصدة الحسابات إلى موازين المراجعة الخاصة بها والتأكد من مجاميع هذه الموازي .9
ف ن والمجهزين والمصاريف المدفوعة مقدما والمصاري.تدقيق الكشوفات التحليلية الخاصة بالزبائ10

ا تطابقهالمستحقة الغير مدفوعة وكشوفان االندثارات واإلضافات الرأسمالية والتأكد من صحة مجاميعها و 
 مع األرصدة الخاصة بها الواردة في الدفاتر أو البيانات الختامية.

 بضاعة والمستلزمات السلعية آخر المدة، . تدقيق قوائم الجرد للتأكد من صحة استخراج قيمة ال11
 ومجموع القوائم للتأكد من صحتها.      

 .تدقيق الحسابات الختامية للتأكد من صحة العمليات الحسابية الواردة فيها.12
 التدقيق ألمستندي - 3

 المستندات نوعين أما مستندات ثبوتية أو مستندات محاسبية)القيد، الصرف، القبض( مؤيدة لها.
 ما هو الغرض من التدقيق ألمستندي؟ 

العملية قد ترجمت بصورة صحيحة وسليمة من المعلومات الواردة في المستندات  التأكد من أن-1
 الثبوتية المعززة لها.

 انونية المستند على أن ال تتعارض مع األنظمة الداخلية للوحدة.والمستندات سواء كانت:ق -2
تها في الوحدة مثل ) مستند القبض واالستالم ألمخزني والصادر ر داخلية تنشأ وتنتهي دو  -1      

لتي لة واألمخزني وقوائم البيع و األوامر اإلدارية الصادرة من الوحدة استنادا إلى الصالحيات المخو 
 امرها، تعتبر أساسا لبعض العمليات مثل قوائم الرواتب واألجور، أوامر التعيين، أوكر العقوبات وغي

ة إال أن يولي أهمية خاصة عند تدقيقه هذه المستندات لما فيها من مجال للتالعب في حال على المدقق
 ضعف نظام الرقابة الداخلية.

وحدة جية: صادرة من الغير تبدأ دورتها خارج الوحدة ثم ترد إلى الوحدة وتنتهي دورتها في المستندات خار  -2
 .ة في تعزيزها للعمليات من المستندات الداخليةمثل قوائم الشراء. المستندات الخارجية أقوى ثبوتي

 ما هي االعتبارات التي تؤخذ عند الفحص ألمستندي؟
و أحد التأكد من أن المستند صادر باسم الوحدة التي يقوم بفحص حساباتها وليس باسم المدير المفوض أ .1

يكن للوحدة أي أعضاء مجلس اإلدارة وذلك: خشية أن تستغل هذه النقطة لغرض تمرير مصاريف لم 
 مصلحة أو عالقة فيها.

 أن يكون المستند صحيحا ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية والقانونية. .2
ي التأكد من تاريخ المستند يخص الفترة المالية التي تفحص عملياتها من قبل المدقق، وذلك لتحاش .3

ل الفحص والتدقيق. استخدام مستندات تخص سنوات سابقة في تغطية اختالسات وقعت خالل السنة مح
ند عوفي حالة حصول شك، فما على المدقق إال استخدام دليل آخر يزيد من قوة اإلقناع لديه،  فمثال 

 الشك في تاريخ قائمة الشراء فما عليه إال التأكد من تاريخ اإلدخال ألمخزني.
 عتراضعلى المدقق االأن يكون المستند معزز لعملية ذات عالقة بطبيعة األعمال التي تزاولها الوحدة و  .4

 على أية مستندات ال تتفق وأغراض الوحدة والتحري عن الجهة التي تتحملها.
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رة المصو  أن يكون المستند المعزز ألية عملية هو النسخة األصلية للمستند وعدم قبول النسخة الثانية أو .5
لقصوى وفي نفس أو بدل ضائع لمستند معين بسبب فقدان المستند األصلي إال في حالة الضرورة ا

رة مالوقت على المدقق أن يبحث عن دليل آخر يدعم ويعزز العملية المصروفة بدال من القيام بالصرف 
 أخرى.

 بعد التحقق من صحة المستند يتم التأشير عليه بصورة واضحة ويختم بختم دقق ويوقع لكي ال يقدم .6
 للتدقيق مرة أخرى.

غير  نتائج الرأسمالية وعدم الخلط بينهما ألنه يؤدي إلى إظهارالتأكد والتميز بين المصاريف األيرادية و  .7
 دقيقة بالنسبة ألعمال الوحدة.

 التأكد من التبويب المحاسبي للعملية وحسب النظام المطبق ) حكومي، نظام محاسبي موحد(، فمثال .8
وب اث ال تبشراء أثاث ال يبوب مع األجهزة بل يبوب مع األثاث وكذلك مصاريف الصيانة الخاصة باألث

 مصاريف صيانة للمباني وهكذا.
 التدقيق الفني 4

 ك يؤثرهو التحقق من صحة المعالجة المحاسبية للعملية المحاسبية وفقا لألسس واألصول المحاسبية. الن ذل
لية على نتائج الوحدة وعدم إظهارها بشكلها الصحيح. وعلى المدقق أن يضمن صحة التوجيه المحاسبي للعم

 الدفاتر والسجالت مستعينا بخبرته في هذا المجال. المثبتة في
 
 الشهادات واإلقرارات من داخل وخارج الوحدة -5

، لماديةيلجأ المدقق لغرض االقتناع بوجود وملكية الوحدة لبعض عناصر المركز المالي المادية وغير ا     
 لعنصر محل الفحص أو ملكيتهإلى محاولة الحصول على شهادات من داخل الوحدة أو خارجها تؤيد وجود ا

 للوحدة. فالشهادة الصادرة من الغير هي إقرار بوجود وصحة عناصر المركز المالي وملكيتها. 
 ما هي أقسام الشهادات و اإلقرارات من حيث المصدر؟  
 وهي نوعان:  هادات أو إقرارات صادرة من الغير أي من جهة خارج الوحدةش -1
من جهات حكومية رسمية مؤيدة لصحة وجود عنصر من ملكية السيارة، هذا : صادرة شهادات رسمية أ.  

 النوع من الشهادات يعطي قناعة تامة للمدقق بصحة وملكية العنصر المستفسر عنه.
ساب الذي تكون طبيعة أعماله االحتفاظ بنوعية معينة من األموال  لح شهادات صادرة من الغير ب.   

ض راق قبظ بأموال الغير كالحسابات الجارية أو حسابات التوفير والودائع وأو جهات أخرى فالبنوك مثال تحتف
 برسم التحصيل أو أسهم وسندات مالية، ومعارض البيع التي تحتفظ ببضائع األمانة لغرض بيعها مقابل
زة حصولها على عمولة، فالمدقق لمي يتأكد من هذه األموال عليه الحصول على استشهاد من الوحدة الحائ

 هذه األموال تؤيد فيها حيازتها والجهة التي تعود إليها.ل
لبعض األصول أو اإلضافات إليها أو إقرارها  شهادات إدارة الوحدة الخاصة بوجود وملكية الوحدة - 2

بصحة العمليات وهذه الشهادات يجب أن تصدر من قبل أشخاص معتمدين في الوحدة، وال يمكن اعتبار هذه 
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ة بل يجب اعتبارها أدلة إضافية، يجب على المدقق الحصول على أدلة إضافية لها الشهادات أدلة أصلي
تقنعه قناعة تامة بوجود ملكية الوحدة لعنصر معين، الن اعتماده على شهادة اإلدارة وحدها ال تعفيه من 

 ة. المسؤولية إذا كانت هذه الشهادة غير صحيحة، عليه أن يبذل جهود من أجل الحصول على أدلة مقنع
 المصـــــادقـات 6

اء هي وسيلة تعارف عليها المدققون لغرض التحقق من صحة أرصدة الحسابات التي يفحصونها سو  تعريفها:
 ن يؤيدكانت هذه الحسابات دائنة أو مدينة وتهدف هذه الوسيلة إلى الحصول على إقرار من الدائن أو المدي

ا إلى استالم إقرار المدين أو الدائن عن رصيده مباشر  فيه صحة أو عدم صحة رصيد حسابه مع الوحدة. ويتم
 مكتب المدقق.

 ما هي أقسام المصادقات النوعية ؟س    
 لمجهزين إلى مكتب المدقق مؤيدين فيها صحة أوا: وهي الردود الواردة من الزبون أو مصادقة ايجابية -1

م حص حساباتها بعد طلب الوحدة منهعدم صحة أرصدة حساباتهم الجارية مع الوحدة التي يقوم المدقق بف
ضرورة تأييد صحة أو عدم صحة ذلك وترسل مباشرة إلى مكتب المدقق بموجب كتب تصدرها أليهم متضمنة 

 أرصدة حساباتهم وطبيعتها سواء كانت دائنة أم مدينة في سجالتها.
ط بين ما مثبت في فق هذه المصادقة تتضمن رد المجهز إلى الوحدة على االختالفمصادقات سلبية:  -2

اب يعدفاتره مع ما مثبت في دفاتر الوحدة، وتطلب الوحدة عدم الرد إذا كانت األرصدة متطابقة وصحيحة. 
الة ه الحالن أغلب المجهزين يهملون الكتب التي تردهم من الوحدة وال يردون عليها في هذ على هذه الطريقة

بة وبين احتمال صحة الرصيد ويضاف إلى ذلك عدم يصعب على المدقق التمييز بين إهمال الجهة المخاط
 ضمان وصول كتب تأييد األرصدة إلى الجهة المخاطبة صاحبة العالقة.

إلى  : وهي المصادقة الخالية من ذكر الرصيد في الكتاب المرسلأو المجردة المصادقات العمياء - 3
ة و دائنأرصدة حساباتهم سواء كانت مدينة الزبون أو المجهز أو الوكيل أو البنوك، الن الوحدة تطلب بيان أ

 عما هي عليه في تاريخ معين وعلى ما تظهره سجالتهم في ذلك التاريخ.
 ما هي االعتبارات التي تراعى عند إرسال واستالم المصادقات من والى الزبائن والمجهزين؟

ال القانونية بذلك االتجاه و  لمصادقات للزبائن من الوحدة نفسها المتالكها الصفةيجب أن تصدر طلبات ا -1
يجوز للمدقق إصدار مثل هذه الطلبات لعدم وجود عالقة بينه وبين أصحاب الحسابات المستفسر عنها. 

صال باالت على المدقق التأكد من عناوين الزبائن والمجهزين المثبتة على الكتب الرسمية المرسلة أليهم وذلك
 ة لدى الوحدة لقطع طريق التالعب عن طريق إرسال كتب إلىالهاتفي أو بالرجوع إلى ملفاتهم المحفوظ

 عناوين وهمية، أو إرسالها إلى عناوين متفق معهم مسبقا كأقرباء الموظفين.
ب التأييد غالف معنون إلى مكتب المدقق وملصق عليه طابع بريدي لتسهيل العملية على يرسل مع كتا -2

 قق مباشرة.الزبون  ولضمان وصول اإلجابة إلى مكتب المد
 فضل أن ترسل كتب التأييد بالبريد المسجل لضمان وصولها إلى الجهات المرسلة.ي -3
 لمدقق الردود يقوم بفحصها ويتحرى عن سبب االختالف ومناقشة المسؤولين في الوحدة.ابعد استالم  -4
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 والتـتـبـعاالسـتفسـار  – 7
 المركز المالي للوحدة يجعل من الضروري أن أن عدم اكتفاء المدقق بأدلة اإلثبات لبعض عناصر     

ة أو يطلب من إدارة الوحدة تزويده بالبيانات واإليضاحات الضرورية إلقناعه بصحة العمليات الغير واضح
يانات التي لم يحصل على أدلة إثبات كافية لدعمها أو لتحقيقها وفي حالة تعذر حصول المدقق على هذه الب

 تقريره النهائي المقدم إلى اإلدارة العليا للوحدة.عليه أن يشير إلى ذلك في 
جب أن يعلى المدقق أن ال يكتفي باإلجابات ويعتبرها أدلة نهائية ألنها تعتمد على التقدير الشخصي وهنا 

 يتأكد من هذه اإلجابات بكافة الوسائل المتاحة.
 ما هي األمور التي يجب على المدقق االستفسار عنها ؟

 ت المحتملةيرية للتعويضالمالية تجاه الغير والتي تظهرها البيانات المالية ومنها) المبالغ التقدااللتزامات ا -1
التي ستتحملها الوحدة، والمدقق يستطيع الحصول عليها من محامي الوحدة بعد االستفسار منه بخصوص 

ان ت الضمجاه الغير كخطاباذلك. وكذلك يطلب المدقق من البنوك التي تتعامل معها الوحدة بيان التزاماتها ت
 لعقاري أو الكفاالت المصرفية أو االعتمادات أو الكمبياالت المخصومة وكذلك يطلب تأييد دائرة التسجيل ا

 بعدم رهن على عقارات الوحدة.
 ة نظام الرقابة الداخلية ومتابعة إجراءات التنفيذ واكتشاف نقاط الضعف والخلل فيه ومنتقييم ودراس -2

 ام.يستطيع المدقق تحديد نسبة االختبارات بالزيادة أو الناقصان حسب قوة أو ضعف هذا النظنتيجة ذلك 
سبب و الدراسة التحليلية لألرصدة الغير متحركة أي األرصدة الموقوفة لمعرفة تاريخ نشؤها و االستفسار أ -3

 عدم تحركها. 
ضوعة ئن في السنة المالية التالية للسنة مو تابعة تسديد ديون الوحدة تجاه المجهزين وحقوقها تجاه الزبام -4

 لت فعالالتدقيق للوصول إلى هذه الحقوق وااللتزامات والتأكد من أن السنة المالية موضوع التدقيق قد تحم
بالمصاريف التي تخصها مثل المصاريف المستحقة والغير مدفوعة فهنا يجب على المدقق متابعة صرف 

 مستندات المؤيدة للصرف في السنة الالحقة.هذه المصاريف والتحقق منها بال
 المقارنات والربط بين المعلومات - 8

ين عن طريق إجراء مقابلة بين احد العناصر والعناصر األخرى لغرض الحصول على مؤشر معلمقارنة تتم ا
ما أ للتحقق من صحة هذه العناصر والنتائج التي آلت إليها والكشف عن انحرافات ومعرفة أسباب وقوعها.

ل بين المعلومات فيتم عن طريق استخراج النسب بين عناصر معينة وعناصر أخرى مترابطة معها خالالربط 
ق فترة محاسبية معينة لغرض تكوين رأي معين عن نتيجة نشاط الوحدة والمركز المالي. ال يكتفي المدق

 ضافية.بوسيلة المقارنة والربط بين المعلومات وإنما يستخدمها كوسيلة إثبات إ
مدفوعة، ائد الومن األمثلة نسبة أجمالي الربح إلى المبيعات، الربط بين االستثمارات وإيراداتها، القروض والفو 

يف كلفة البضاعة المباعة والمبيعات المباعة، حجم العمليات بين سنة وأخرى أو بين شهر وآخر، المصار 
 إلى صافي الربح.
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 ذاتيةاالختبارات ال -4
 ات التالية أكمل الفراغ

 
 --------------------------وسائل اإلثبات كثيرة ومتعددة منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 

 األمور التي يجب على المدقق االستفسار عنها

منها) المبالغ التقديرية للتعويضات المحتملة االلتزامات المالية تجاه الغير والتي تظهرها البيانات المالية و  -1
التي ستتحملها الوحدة، والمدقق يستطيع الحصول عليها من محامي الوحدة بعد االستفسار منه بخصوص 

ذلك. وكذلك يطلب المدقق من البنوك التي تتعامل معها الوحدة بيان التزاماتها تجاه الغير كخطابات الضمان 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إليك إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي ف

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
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االعتمادات أو الكمبياالت المخصومة وكذلك يطلب تأييد دائرة التسجيل العقاري أو الكفاالت المصرفية أو 
 بعدم رهن على عقارات الوحدة.

 ة نظام الرقابة الداخلية ومتابعة إجراءات التنفيذ واكتشاف نقاط الضعف والخلل فيه ومنتقييم ودراس -2
 ام.لناقصان حسب قوة أو ضعف هذا النظنتيجة ذلك يستطيع المدقق تحديد نسبة االختبارات بالزيادة أو ا

سبب و الدراسة التحليلية لألرصدة الغير متحركة أي األرصدة الموقوفة لمعرفة تاريخ نشؤها و االستفسار أ -3
 عدم تحركها. 

وضوعة د ديون الوحدة تجاه المجهزين وحقوقها تجاه الزبائن في السنة المالية التالية للسنة ممتابعة تسدي -4
 لت فعالللوصول إلى هذه الحقوق وااللتزامات والتأكد من أن السنة المالية موضوع التدقيق قد تحمالتدقيق 

بالمصاريف التي تخصها مثل المصاريف المستحقة والغير مدفوعة فهنا يجب على المدقق متابعة صرف 
 هذه المصاريف والتحقق منها بالمستندات المؤيدة للصرف في السنة الالحقة.

 تي يجب على المدقق االستفسار عنهااألمور ال

ضات لتعويلااللتزامات المالية تجاه الغير والتي تظهرها البيانات المالية ومنها) المبالغ التقديرية  -1
فسار المحتملة التي ستتحملها الوحدة، والمدقق يستطيع الحصول عليها من محامي الوحدة بعد االست

جاه نوك التي تتعامل معها الوحدة بيان التزاماتها تمنه بخصوص ذلك. وكذلك يطلب المدقق من الب
 الغير كخطابات الضمان أو الكفاالت المصرفية أو االعتمادات أو الكمبياالت المخصومة وكذلك

 يطلب تأييد دائرة التسجيل العقاري بعدم رهن على عقارات الوحدة.
 األمور التي يجب على المدقق االستفسار عنها

عويضات ديرية للتية تجاه الغير والتي تظهرها البيانات المالية ومنها) المبالغ التقااللتزامات المال -1
فسار المحتملة التي ستتحملها الوحدة، والمدقق يستطيع الحصول عليها من محامي الوحدة بعد االست
جاه منه بخصوص ذلك. وكذلك يطلب المدقق من البنوك التي تتعامل معها الوحدة بيان التزاماتها ت

 الغير كخطابات الضمان أو الكفاالت المصرفية أو االعتمادات أو الكمبياالت المخصومة وكذلك
 يطلب تأييد دائرة التسجيل العقاري بعدم رهن على عقارات الوحدة.

ه قييم ودراسة نظام الرقابة الداخلية ومتابعة إجراءات التنفيذ واكتشاف نقاط الضعف والخلل فيت -2
ف يع المدقق تحديد نسبة االختبارات بالزيادة أو الناقصان حسب قوة أو ضعومن نتيجة ذلك يستط

 هذا النظام.
الستفسار أو الدراسة التحليلية لألرصدة الغير متحركة أي األرصدة الموقوفة لمعرفة تاريخ ا -3

 نشؤها وسبب عدم تحركها. 
 

 

 
تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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بة الرقا نظام الرقابة الداخلية، موقف مراقب الحسابات من مقومات أنظمة العاشر ألسبوعا
 الداخلية

 النظرة الشاملة -5
 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 

 الموضوعمبررات  –ب 
 مقومات نظام الرقابة الداخلية هي: خطة تنظيمية، نظام محاسبي سليم، مجموعة أفراد أكفاء.

 
 فكار المركزية:األ -ج

 موقف مراقب الحسابات من مقومات أنظمة الرقابة الداخلية  
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 أهداف الموضوع: -د

حماية األصول وموجودات المنشأة من السرقة أو االختالس أو سوء . 1الهــدف من الرقابة الداخلية   
ر والسجالت أي التأكد من التأكد من الدقة الحسابية للبيانات المحاسبية المسجلة بالدفات. 2  االستعمال.

 صحة البيانات وخلوها من األخطاء أو التالعب.
: خطة تنظيمية  ( لنظام الرقابة الداخلية بأنه A.I.C.P.Aالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين)  تعريف

ة يووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في المشروع بهدف حماية أصوله وضبط ومراجعة البيانات المحاسب
ات السياسوالتأكد من دقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية وتشجيع العاملين على التمسك ب

 أصـــبح الهـــدف من الرقابة الداخلية:اإلدارية الموضوعة.   
 الحماية التامة ألموال الوحدة وأصولها والعمل على حسن استغاللها. .1
 مالية .المسجلة بالدفاتر والسجالت والتي تحتوي عليها القوائم الالتأكد من صحة البيانات المحاسبية  .2
 تخفيض التكاليف واالرتقاء بالكفاية اإلنتاجية. .3
 االلتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة. .4
 التوفيق بين تصرفات وسلوك العاملين وأهداف الوحدة التشغيلية التي تسعى إلى تحقيقها.  .5

 
 ياالختبار القبل  - 2

ة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما ضع دائر 
 يأتي:

 الهـــدف من الرقابة الداخلية: .1
 .الحماية التامة ألموال الوحدة وأصولها والعمل على حسن استغاللها 
 ئم التأكد من صحة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجالت والتي تحتوي عليها القوا

 المالية .

 ابة الداخلية:الهـــدف من الرق
 .تخفيض التكاليف واالرتقاء بالكفاية اإلنتاجية 
 .االلتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة 

 التوفيق بين تصرفات وسلوك العاملين وأهداف الوحدة التشغيلية التي تسعى إلى تحقيقها
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 الهـــدف من الرقابة الداخلية:
 كل ما ذكر اعاله 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 ألسبوع العاشرا

 نظام الرقابة الداخلية، موقف مراقب الحسابات من مقومات أنظمة الرقابة الداخلية

ولها اية أصأنها مجموعة المقاييس والطرق التي تتبناها الوحدة بقصد حمتعريف نظام الرقابة الداخلية : 
 من نقدية وغيرها وكذلك بقصد اختبار الدقة الحسابية لما هو مقيد بالدفاتر.

حماية األصول وموجودات المنشأة من السرقة أو االختالس أو سوء . 1كـــان الهــدف من الرقابة الداخلية   
التأكد من الدقة الحسابية للبيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجالت أي التأكد من . 2  االستعمال.

 صحة البيانات وخلوها من األخطاء أو التالعب.
: خطة تنظيمية  ( لنظام الرقابة الداخلية بأنه A.I.C.P.Aمريكي للمحاسبين القانونيين) المعهد األ تعريف

ية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في المشروع بهدف حماية أصوله وضبط ومراجعة البيانات المحاسب
ات لسياسى التمسك باوالتأكد من دقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية وتشجيع العاملين عل

 أصـــبح الهـــدف من الرقابة الداخلية:اإلدارية الموضوعة.   
 الحماية التامة ألموال الوحدة وأصولها والعمل على حسن استغاللها. .1
 .مالية التأكد من صحة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجالت والتي تحتوي عليها القوائم ال .2
 تقاء بالكفاية اإلنتاجية.تخفيض التكاليف واالر  .3
 االلتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة. .4
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 التوفيق بين تصرفات وسلوك العاملين وأهداف الوحدة التشغيلية التي تسعى إلى تحقيقها.  .5
اشرة، عن طريق التعليمات الشفوية تحت أشراف صاحب الوحدة مب ويتحقق هذا الهدف في الوحدات الصغيرة

يد * توضيح العالقة بين السلطة والمسؤولية.   * تحدفيكون عن طريق:  يرةأما في الوحدات الكب
النظام .3. اللوائح واإلجراءات. 2.خريطة تنظيم إداري) هيكل تنظيمي(.  1. االختصاصات ومهام كل وظيفة

 * أتباع أساليب الرقابة اإلدارية والمحاسبية:الرسمي في اإلدارة    
. التأكد من الحصول 3. حماية السجالت. 2 . حماية األصول.1 حاسبية:أهداف عن طريق الرقابة الم -1

 على بيانات محاسبية يمكن االعتماد عليها.

سياسات اإلدارية) . الحث على إتباع ال2  . تنمية كفاءة التشغيل. 1أهداف عن طريق الرقابة اإلدارية: -2
 ات ولوائح الوحدة.. تخفيض احتماالت حدوث مخالفات لتعليم3   تعليمات اإلدارة(

 س     عدد العوامل التي أدت إلى تطور نظام الرقابة الداخلية؟

 كبر حجم الوحدات وتعدد عملياتها وتطور الشكل القانوني) من شركات أشخاص إلى شركات أموال(. -1
 حاجة اإلدارة إلى تقارير دورية دقيقة. -2
 تقديم بيانات صحيحة.رغبة اإلدارة في عدم إعطاء بيانات خاطئة للجهات الحكومية و  -3
ق تطور إجراءات التدقيق الخارجي.وذلك لتحول إجراءات التدقيق الخارجي من استخدام أسلوب التدقي -4

دى أكلما  الشامل إلى أسلوب العينات أي التدقيق أالختباري، كلما كان نظام الرقابة الداخلية جيد ومتين
 إلى تقليل من حجم العينة والعكس صحيح.

 سس التي يجب أن يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية السليم ؟ما هي األس    
جود خطة تنظيمية سليمة للوحدة توضح اإلجراءات الرئيسية وتحدد المسؤوليات والسلطات لكل إدارة و  -1

 بدقة.
حاسبي سليم يعتمد على مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت ودليل مبوب للحسابات وجود نظام م -2

 دورة المستندية لها حتى إتمام قيدها في الدفاتر.وتحديد ال
نفيذ الواجبات داخل األقسام حيث يراعي فيها تقسيم العمل بحيث ال يستأثر شخص واحد وجود خطة لت -3

 بعملية ما من أولها ألخرها، الن الجمع بين المراحل المختلفة للعمل بيد شخص واحد يشكل خطرا على
 ختالس.الوحدة ويسهل التالعب أو اال

 ج يضمن حسن اختيار العاملين وتدريبهم حتى يمكن االستفادة من الكفاءات المختلفة.تهيئة برنام -4
لتدقيق الداخلي سواء كان ذلك قبل الصرف أو بعده وذلك للتأكد من صحة المعامالت اأتباع نظام  -5

 المالية.
ت لبياناابما يكفل التأكد من صحة ودقة  استخدام كافة الوسائل اآللية) استخدام الحاسبات االلكترونية( -5

 المحاسبية المسجلة في الدفاتر والسجالت المحاسبية. 
ممكن الفقرات أعاله أن تصاغ بشكل آخر وتدخل ضمن السؤال التالي: ما هي خصائص نظام الرقابة 

.سالمة 4. . كفاءة الموظفين3. وضع خطوط السلطة والمسؤولية. 2.الفصل بين المسؤوليات. 1الداخلية؟ 
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.متابعة االلتزام بنظام 6. حماية األصول والسجالت.  5السجالت وإجراءات التصديق على العمليات.  
 الرقابة الداخلية.

س   ما هو موقف مراقب الحسابات من مقومات أنظمة الرقابة الداخلية ؟ مقومات نظام الرقابة الداخلية 
 فراد أكفاء.هي: خطة تنظيمية، نظام محاسبي سليم، مجموعة أ

بما أن نظام الرقابة الداخلية هو خطة تنظيمية وكافة الطرق واألساليب التي تتبعها الوحدة من أجل      
حماية أصولها، والتأكد من دقة وإمكانية االعتماد على بياناتها المحاسبية وتنمية الكفاءة التشغيلية وتشجيع 

المستقل على مدى فعالية الرقابة الداخلية في حماية األصول االلتزام بالسياسات اإلدارية. فقد يركز المدقق 
 وتوفير البيانات المحاسبية الدقيقة التي يمكن االعتماد عليها.

فيلجأ مراقب الحسابات إلى استخدام أسلوب العينات باختيار حجم عينة يتناسب مع قوة وضعف نظام الرقابة 
 الداخلية. 

 
 ذاتيةاالختبارات ال -4

 غات التالية أكمل الفرا 

 ------------------------خصائص نظام الرقابة الداخلية .1
 ------------العوامل التي أدت إلى تطور نظام الرقابة الداخلية .2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

جراء االختبار ألبعدي فإليك إذا كنت على استعداد إل

 ذلك االختبار
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 أهداف عن طريق الرقابة اإلدارية:
 التشغيل. تنمية كفاءة .1

   الحث على إتباع السياسات اإلدارية) تعليمات اإلدارة( .2

 تخفيض احتماالت حدوث مخالفات لتعليمات ولوائح الوحدة. .3

 كل ما ذكر أعاله .4

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
 

 

 
 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 ألسبوع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر:ا

اخلية الد ظمة الرقابةحاالت حول تقييم أن طرق ووسائل فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية،
 في المنشآت ، الخطوات التمهيدية لعملية التدقيق.

 يقوم المدقق بفحص نظام الرقابة الداخلية على مرحلتين:
   بمعرفة اإلدارة وذلك بالرجوع بة الداخلية كما هي موضوعة أو مرسومةفحص ودراسة أنظمة الرقا -1

 صد التأكد من مدى كفاية األنظمة الموضوعة.إلى تعليمات اإلدارة الكتابية أو الشفوية بق   
ارجي والعمليات. أن المدقق الخ لداخلية كما هي منفذة فعال في جميع المراحلفحص أنظمة الرقابة ا -2

رها سيختا يهتم بنظام الرقابة الداخلية الذي تضعه اإلدارة لغرض تطبيقه في الوحدة لتحديد حجم العينة التي
 قها ومن ثم إبداء الرأي اإلجمالي عن الحسابات.من المستندات لغرض تدقي

 لرقابةاما هي الوسائل التي يستخدمها مراقبو الحسابات للتعرف على قوة ومتانة ومدى كفاية نظام 
 ائمة التحريات أو االستبيان:ق -1الداخلية؟       

ت الوحدة، أن هذه يقوم المدقق بتحضير قائمة نموذجية تشمل مجموعة من األسئلة بخصوص عمليا      
ص األسئلة تحضر بعناية وتنصب حول توفر أو عدم توفر العناصر الرئيسية لنظم الرقابة الداخلية بخصو 

عيدها يها ويفتلك العمليات.تقدم هذه القائمة للمسؤول المالي في الوحدة ليقوم باإلجابة على األسئلة الواردة 
اقبة لتأكد من صحة إجابة المدير المالي حول نقاط المر إلى المدقق الذي يقوم بدوره ببعض االختبارات ل

 المطبقة.
 للتغلب على العيوب العيوب المزايا الوسيلة  ت
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قائمة  1
التحريات 
 النموذجية
 االستبيان

 االستخدام سهولة-1
للمدقق بدون إنشاء  توفير الوقت -2

 برنامج لفحص نظام الرقابة الداخلية.
ز تصف بالمرونة تستطيع إبرات -3

 خصائص نظام الرقابة الداخلية.
فحص خصائص  تنسيق طريقة -4

 النظام المحاسبي.
  يعترض عليها الزبائن.ال-5
لمدقق بعدم إغفال اتساعد مساعد -6

 فحص نظم الرقابة الداخلية سنويا.

س أن توحيد أس -1
الفحص لجميع الوحدات 
يؤدي إلى إغفال القائمين 

 بالفحص بكل الوحدة.
د تغني لقائمة قاأن -2

مساعد المدقق باالكتفاء 
بما فيها من أسئلة وعدم 
أجراء تحريات أخرى قد 

تقضيها المالبسات 
 الخاصة لعملية التدقيق.

ئمة االستبيان عند تحضير قا-1
لكل وحدة يتبين من ظروفها أنها 

 تنفرد بخصائص معينة.
من مساعديه  يطلب المدقق -2

تقريرا سنويا عن نتائج استخدام 
فحص المراقبة الداخلية  قائمة في

عن العام السابق، اإلجابة بنعم 
أو ال على المدقق استخدام ذكاءه 

وخبرته في تصميم وصياغة 
 األسئلة.

 
 
 لمراقبة الداخلية، يستخدمهابيان تفصيلي للطرق والوسائل التي يتميز بها نظام   الملخص ألتذكيري: -2

 النظام ألي وحدة. عند قيامهم بفحص مساعدو المدقق لالستعانة به
الوسيلة أو  ت

 الطريقة

 العيوب المزايا

الملخص  2
 ألتذكيري 

ذكيرية فقط ألنها ترسم تتعطي طريقة  -1
اإلطار العام الذي يجري في نطاقه الفحص 

 بدون تحديد أسئلة معينة.
 القتصاد في الوقت.ا -2
دم إغفال أي نقطة من النقاط ع -3

 الرئيسية.

جيل كتابي من نتج عنها أي تسيال  -1
جانب الوحدة لنتائج فحص المدقق لنظام 

 الرقابة الداخلية المتبع.
ق على الوحدات التي تتميز أنها ال تطب -2

 بطبيعة خاصة في أعمالها.
نسيق والتوحيد في إجراءات ال تحقق الت -3

 فحص النظم في الوحدات المختلفة.

 وسيلة التقرير ألوصفي: -3
الوسيلة أو  ت

 الطريقة

 العيوب مزاياال
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التقرير  3
 ألوصفي

رير اإلجراءات المتبعة في يبن في التق -1
الوحدة بالنسبة لكل عملية من العمليات مع 

 وصف نظام المراقبة.
 حدد خط سير المستندات.ي -2
لطريقة في الوحدات اتستخدم هذه  -3

الصغيرة والمتوسطة الحجم لكون نظام 
 الرقابة الداخلية فيها محدودا.

وبة تتبع الشرح المسهب في وصف صع-1
 اإلجراءات غرض التعرف نقاط الضعف.

عوبة التأكد من تغطية جميع عناصر ص-2
الطريقة المتبعة إال بعد أجراء استقصاءات 

 أخرى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ريطة الدورة خ -2ل التنظيمي للوحدة خريطة الهيك -1سيلة دراسة الخرائط التنظيمية:وتشمل   و  -4

 المستندية.
 العيوب المزايا لوسيلةا ت

الهيكل  4
 التنظيمي

 
 
 
 
 

الدورة 
 المستندية

فصيلية ليس فقط لتحديد تيحضر بطريقة -1
اإلدارات واألقسام التابعة لها بل أيضا لبيان 
 المسؤولين ووظائفهم واألعمال التي يقوم بها.

علومات إضافية متعددة عن الحصول على م-2
خرى التنظيم المحاسبي واإلجراءات األ

 تخذها المدقق أساسا لفحصه.ي-1المتبعة
لعمل بالنسبة لكل عملية وكذلك تبن تقسيم ا -2

 الدورة المستندية الخاصة بها

تحتاج إلى وقت طويل من المدقق 
 إلتمام الفحص.

 
 
 
 
 

لخرائط واستنتاج نظم صعوبة رسم ا -1
 الرقابة من واقعها.

تبين اإلجراءات العادية فقط، أما  -2
غير العادية فال تظهرها  اإلجراءات
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 الخرائط برغم من أهميتها في التدقيق.

 يحصل المدقق على قائمة بالدفاتر المحاسبية وأسماء األشخاص الذين بي:وسيلة فحص النظام المحاس -5
أخرى  يقومون بالعمل فيها وتدقيقها داخليا، وقائمة أخرى بأسماء األشخاص الذين بعهدتهم األصول وقائمة

تحقق غرض البيعة المستندات المثبتة لحركة األموال الواردة والصادرة من الوحدة والدورة المستندية لببيان ط
من فصل وظيفة أداء العملية عن وظيفة االحتفاظ باألصول عن وظيفة القيد والحاسبة بشكل يؤدي إلى 

 التحقق من توفر نظام سليم للرقابة الداخلية.
 العيوب المزايا الوسيلة ت

حص النظام ف 5
 المحاسبي

القيام بدراسة خاصة 
 لظروف كل الوحدة

 ريقة مطولة خصوصا للمنشآت الكبيرة.ط -1
اسبي ال يشمل على جميع المعلومات النظام المح -2

 الخاصة بنظم المراقبة الداخلية في الوحدة.
يفضل استخدام هذه الطريقة مقترنة مع وسيلة أخرى 

 ومكملة لها.

 
 
 
 
 

 بنعم أو ال  اإلجابة                                عن نماذج ألسئلة الرقابة الداخلية: حاالت تطبيقية

 هل توجد خارطة تنظيمية. .1
 هل يوجد دليل للحسابات .2
 هل يوجد مدقق داخلي .3

 هل يرفع المدقق الداخلي تقارير دورية لإلدارة .4

 هل قسم المحاسبة مستقل تماما عن:  .5

 إلنتاج والتكاليف د قسم المقوضات والمدفوعات النقديةا -يعات جلمبا -المشتريات ب-أ          

 كانت للوحدة فروع أخرى فهل هناك نظام رقابة واف عليها من المركز الرئيسي. .6
 هل تستخدم الوحدة نظام الموازنات التخطيطية على المصروفات. .7

 هل تتم المصادقة على قيود اليومية من موظف مسؤول. .8
 ية بمستندات كافية.هل تؤيد القيود اليوم .9
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 .هل يقوم قسم المالية بأعداد قوائم مالية تقارير دورية لرفعها لمجلس اإلدارة.10

 . هل هذه التقارير والقوائم كافية لتحقيق أغراضها من حيث إبراز تقلبات غير عادية في 11

 األرقام والعمليات التي تشملها.      
 ن الموظفين.. هل تجري الوحدة حركة تنقالت دورية بي12
 . هل صالت القرابة بين أثنين أو أكثر من العاملين بالوحدة معدومة.13
 . هل ألحد موظفي الوحدة مصلح في وحدات أخرى تتعامل معها.14

 المقبوضات النقدية      اإلجابة بنعم أو ال
 هل هناك استقالل بين واجبات أمين الصندوق وبين القائمين بالوظائف التالية: 1

 دقة على الخصوم والمسموحات والديون.المصا 
 .تجهيز مذكرات التسوية 

 .فتح البريد الوارد 

 .تجهيز المستندات للصرف والمصادقة عليها 

 .تجهيز الشيكات أو أذون صرف األجور واعتمادها. وإرسالها بالبريد أو تسليمها 

 .تجهيز أوراق الدفع أو أية التزامات أخرى أو توقيعها 

  األستاذ.الترحيل إلى دفتر 

 .القيد في دفاتر المشتريات 

 .أمساك عهدة األوراق المالية أو أوراق القبض أو األجور غير المدفوعة أو السلفة 

 )أمساك دفاتر الزبائن) الذمم 

 ل تثبت المقبوضات النقدية بواسطة آلة تسجيل النقد.ه -2

 ية.هل تثبت المقبوضات النقدية بإيصاالت أصول - 3    
 يع المقبوضات اليومية بالمصرف بالكامل وبدون تأخير؟هل تودع جم -4
 وم بعملية اإليداع موظف آخر عدا أمين الصندوق أو مسك الحسابات الشخصية للمدينين.هل يق -5
 خر غير الذي قام باإليداع من استالم قيمة اإليداع من المصرف.هل يتحقق شخص آ -6
 ات المرفوضة.لشيكهل يقوم موظف خالف أمين الصندوق بأستيالم ا -7
 هل يجري جرد دوري مفاجئ للنقد بالصندوق. -8
 هل هناك رقابة على دفاتر وصوالت القبض. -9

 الشيكات باسم المنشاة وتختم هل يتم تظهير جميع الحواالت أو -10
  لمركز اإذا كانت للوحدة فروع فهل تقوم تلك الفروع بإيداع متحصالتها في المصارف المحلية لحساب  -11

 الرئيسي الذي له وحدة حق السحب على هذا الحساب.      
 هل فتح الحسابات بالمصارف المختلفة يصدر عن مجلس اإلدارة.-12
 هل هناك تأمين ضد خيانة األمانة أو ضمانا أخر على الموظفين المختصين المقبوضات.-13
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 قدية.دفوعة النت واإليجار واألرباح المهل هناك رقابة أو متابعة للمقبوضات األخرى مثل الفوائد والعموال-14
 عم أم الة بنالمدفوعات النقدية                                                   اإلجاب

 هل تتم جميع المدفوعات عدا المبالغ النثرية بواسطة شيكات. -1
 لشيكات الملغاة يحتفظ بها في ملف خاص.هل ا -2
 ن توقيع على الشيكات.أكثر م هل يتطلب نظام الوحدة وجود -3
 طر من توقيع الشيكات على بياض.خهل هناك  -4
 ل حدد التنظيم المالي من له حق التوقيع على الشيكات.ه-5
 ي لموظفهل حق توقيع الشيكات يعط -6
 ر شيكات لحاملها.هل هناك خطر بتحري -7
 باشرةل تقوم دائرة الحسابات باستالم كشوف حسابات المصرف شهريا ومه -8
 كاتالشي قيع علىهل يقوم بأعداد مذكرة تسوية المصرف موظف العالقة له بالعمليات النقدية واخصها التو  -9

 تلك المستندات.هل تقدم المستندات المؤيدة للدفع إلى المسؤولين بالمنشأة عند توقيع الشيكات المتعلقة ب -10
 لك المستندات المؤيدة للدفعل يقوم من له حق التوقيع على الشيكات بمراجعة ته -11
وظف الذي يعد مذكرة التسوية بمراعاة الشيكات المنصرفة حسب كشف المصرف تتطابق هل يقوم الم -12

 مع البيانات المدونة بكشوف الشيكات
 ل الشيكات الموقوفة) المعلقة( لمدة طويلة تخضع للفحوص والتسوية والمتابعة.ه -13
 للصرف بما يفيد سحب شيك بالقيمة. ؤيدةهل يؤشر على المستندات الم -14
 ل يقوم موظف مسؤول بالتحقق من صحة التعديالت من مصرف إلى آخر.ه -15

 المصروفات النثرية                             اإلجابة بنعم ا، ال
 هل تستخدم الشركة طريقة السلفة المستديمة. .1
 لذات.هل المسؤولية عن كل سلفه تقع على عاتق شخص معين با .2

هل المسؤول عن السلفة شخص آخر خالف أمين الصندوق الرئيسي وخالف الموظفين الذين يستلمون  .3
 مبالغ من العمالء أو من مصادر أخرى.

 هل مبلغ السلفة محدد باحتياجات المصروفات النثرية لمدة قصيرة. .4

 هل هناك حد أقصى للمبالغ التي يسمح بصرفها من أموال السلفة لعملية معينة. .5

 هل جميع المدفوعات النثرية مؤيدة بمستندات. .6

 هل هذه المستندات تصدق من موظف مسؤول. .7

 هل المسؤول عن السلفة ليست له عالقة بالسجالت المحاسبية. .8

 هل مبالغ الصرف النثرية محررة باألرقام وبالحروف في نفس الوقت. .9

 هل تراجع المستندات ويؤشر عليها بوضوح لمنع إعادة استعمالها. .10

 يتم تجديد السلفة عن طريق سحب شيك ألمر من بعهدته السلفة. هل .11
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 هل تجرد أموال السلفة المستديمة بشكل مفاجئ دوريا بواسطة المدقق الداخلي  .12

 إذا كان حجم السلفة كبيرا هل يوجد تأمين ضد خيانة األمانة. .13

 األصول الثابتة                           اإلجابة بنعم أو ال
 ت أو بطاقات بمفردات األصول الثابتة في شكل حسابات أستاذ.هل هناك سجال .1
 هل تطابق هذه السجالت مع الحسابات اإلجمالية لألصول في األستاذ العام دوريا. .2

 هل يجري جرد دوري لألصول الثابتة. .3

 هل يجري إعادة تقييم دورية لها للوصول إلى القيم الواجب التامين عليها بها. .4

 ة فعالة على المعدات الصغيرة واآلالت.هل هناك رقابة داخلي .5

 هل هناك برنامج موضوع للصيانة والتصليح. .6

 هل تصدق جميع المصاريف الرأسمالية قبل الصرف من قبل رئيس مجلس اإلدارة . .7

 هل هناك سياسة واضحة للتمييز بين اإلضافات من ناحية واإلصالحات والترميمات من ناحية أخرى. .8

 صول الثابتة من مجلس اإلدارة أو شخص ؟آخر.هل يصادق على شطب بعض األ .9

 ل يتم المصادقة على عمليات شراء وبيع األصول الثابتة أو التصرف فيها من مجلس اإلدارة .ه-10

 ل هناك سياسة ثابتة تسير عليها الوحدة فيما يتعلق باستهالك األصول الثابتة.ه -11

 إيقافها وذلك إلجراء القيود الالزمة. ل يعلم قسم الحسابات باألصول المباعة أو تقرره -12

 ل هناك تامين على األصول الثابتة ضد اإلخطار األخرى.ه -13

 
 

 الخطوات التمهيدية لعملية التدقيق                           
ام عندما يكلف المدقق الخارجي بمهمة فحص وتدقيق أحدى الوحدات للمرة األولى، البد له من القي     

طوات التي تعتبر ضرورية إلتمام عمله وإنجازه على الوجه األكمل وحسب متطلبات المهنة ببعض الخ
 المتعارف عليها. 

 والخطوات التي يخطوها المدقق الخارجي عادة هي كما يلي:
 وذلك من حيث مطابقتها لنصوص القانون التي تنطبق على الجهة التي عين التأكد من صحة تعينه: .1

 يكون معلوما لدى ديوان الرقابة المالية. فيها، على انه يجب أن
تأكد يوالتحري منه عن سبب عدم تجديد تعينه حتى  يقوم المدقق الخارجي باالتصال بالمدقق السابق .2

رشد من انه ال يوجد من األسباب مما يجعل قبول التكليف غير الئق، الن المدقق المتخلي كثيرا ما ي
 ته خالل فترة مراقبته.المدقق الجديد إلى الصعوبات التي واجه

: لكي يخلي مسؤوليته تجاه العمل الذي كلف به، التأكد من نطاق عملية الفحص التي عهد بها إليه .3
البد من الحصول على عقد مكتوب يوضح نطاق الفحص الذي سوف يقوم به، علما أن الوحدات التي 

مال لكل الدفاتر والمستندات والذي عادة تقوم بتدقيق حساباتها بموجب القانون يكون التدقيق فيها تدقيقا كا



 53 

يكون بموجب العينات التي يختارها المدقق الذي له حق توسيع أو تضييق نطاق فحصه واختباراته وفق 
ما يسفر عنه نتيجة فحص نظام الرقابة الداخلية، أما بالنسبة للوحدات والمشاريع الفردية والتي يكون 

حب الوحدة فعلى المدقق أن يحصل على ذلك العقد لتوضيح التدقيق فيها اختياري بمحض إرادة صا
نطاق المهمة التي قد تكون جزئية تهدف إلى غرض معين أو تكون كاملة لغرض الحصول على رأي 

 فني محايد.

 الحصول على معلومات ابتدائية عن الوحدة التي سيقوم بفحص حساباتها: .4

لها معرفة طبيعة عم حدة التي كلف بتدقيق حساباتهيحتاج المدقق عند فحصه لحسابات الو الفحص الحسابي:
ود يساعده على تفهم طبيعة القي *   يسهل له مهمة أعداد برنامج التدقيق ) خطة العمل(. * الن ذلك:

 المحاسبية ويمكنه في كثير من الحاالت اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من تالعب أو أخطاء.

 يم اإلداري والتعرف على:عليه بفحص التنظالفحص اإلداري:       
 السلطات الممنوحة لهم وكذلك المديرين والموظفين الرئيسيين الن اتصاله وعمله سيرتبطان بهم. 
 .طلب صورة من تواقيعهم 

 .الحصول على عقد مع الشركة 

 .الحصول على ما يراه من معلومات فنية تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق ومنتجاتها 

  ن عشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها واالستيضاح من المختصين زيارة مصانعها وور
 النواحي الفنية التي يحتاجها بقدر تعلق األمر بأداء مهمته.

لحصول يقوم المدقق بدراسة النظام المحاسبي الذي تسير عليه الوحدة وذلك بافحص النظام المحاسبي:  .5
نواع السجالت والمستندات المستعملة، وكذلك إطالعه على كشف تفصيلي موقع من قبل مسؤول عن أ

 عليها ومعرفة التسجيل والترحيل منها، ويوضح للزبون أنه ليس من واجبه المدقق مطابقة السجالت
 وبتكليف خاص.وأعداد ميزان المراجعة إال إذا طلب من ذلك 

 فه من ذلك:اإلطالع على الحسابات الختامية والقوائم المالية للسنوات السابقة: هد .6

التحفظات والمالحظات التي وردت،  اإلطالع على -2اإلطالع على تقرير المدقق السابق.   -1
  وكذلك ما إذا كانت الوحدة قد عملت على تالفيها في السنوات السابقة.    

تبار التعرف على نقاط الضعف الموجودة فيه وأخذها بنظر االعفحص نظام الرقابة الداخلية: بهدف:  .7
 داده برنامج التدقيق.عند إع

مد على وتعتبر من أهم الخطوات التي يقوم بها المدقق الخارجي، ألنه تحول إلى تدقيق اختباري يعت    
م النظا أسلوب العينات التي تحدد كميتها من قبل المدقق بعد فحصه لنظام الرقابة الداخلية، فكلما كان

  مدقق لعمله وبالعكس.سليم وجيد كلما قلت حجم العينات التي يختارها ال
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ظل  صفات ، ومؤهالت المدقق ، حقوق وواجبات المدقق في الربع والخامس عشراألسبوع 
ة نهمنظام مزاولة التشريعات العراقية، مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي والمعايير التدقيقية.

 ، قواعد السلوك المهني لنقابة المحاسبين والمدققين.1984لسنة  7مراقبة الحسابات رقم 

 النظرة الشاملة -6
جميع القوانين وفي مختلف الدول تنص على أن المدقق يجب أن يكون شخصا مؤهال تأهيال  

د قعلميا ومهنيا )عمليا(، وأن يكون عضوا في أحد المعاهد المهنية المعترف بها. عليه فأنه 
 والممارسة كشرط للعضوية وبذلك يتوفر للعضو الحد األدنى للخبرةأختير عن طريق االمتحان 

 العملية..  
 لفئة المستهدفة: طلبة المرحلة الثانيةا –أ 

 ف على صفات المدقق وواجباته: التعر  مبررات الموضوع –ب 
 األفكار المركزية: -ج
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 الصفات والواجبات للمدقق وكيفية اختياره
 أهداف الموضوع: -د

 فات المدقق والتعرف على واجباته ألنها من المستلزماتااللتزام بص
 األولية لخريج طالب في قسم المحاسبة

 االختبار القبلي  - 2
ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 

 يأتي:
 القدرة على التعبير واالتصال واإلقناع .   .1

 ن . مشاركة اآلخرياالنطواء في غرفة وعدم . القدرة على 2
 القدرة على التحليل المنطقي.   .3    
 التحقق واالستفسار والتقصي لمعرفة كل صغيرة وكبيرة. توفر الميل المهني نحو 4    

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 األسبوع الرابع عشر والخامس عشر: 

 عاييرصفات ، ومؤهالت المدقق ، حقوق وواجبات المدقق في ظل التشريعات العراقية، مجلس الم
، 1984سنة ل 7قم المحاسبية والرقابية العراقي والمعايير التدقيقية.نظام مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ر 

 قواعد السلوك المهني لنقابة المحاسبين والمدققين.

 صفات ومؤهالت المدقق                                      
المدقق يجب أن يكون شخصا مؤهال تأهيال علميا جميع القوانين وفي مختلف الدول تنص على أن      

يق ومهنيا )عمليا(، وأن يكون عضوا في أحد المعاهد المهنية المعترف بها. عليه فأنه قد أختير عن طر 
 االمتحان والممارسة كشرط للعضوية وبذلك يتوفر للعضو الحد األدنى للخبرة العملية..  

ي أو المعنوي الذي يمارس مهنة التدقيق ويتمتع باألهلية هو الشخص الطبيع مراقب الحسابات وصفاته :
واالستقالل وجودة الكفاءة والملكة الذهنية العالية، والذي يجمع األدلة القابلة للقياس لغرض إعداد تقرير حول 

درجة التطابق بين هذه المعلومات القابلة للقياس وبين المعايير المشرعة أو الموضوعة التي ال يخرج عن 
رها وأن " الهدف األساسي لمراقب الحسابات هو إضفاء المصداقية على البيانات المالية، وذلك ألنها إطا

تمثل الجانب األكثر أهمية لمستخدمي القوائم المالية، أما األهداف األخرى فهي إمداد الشركة بالمعلومات 
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لتوصيات الالزمة لرفع مستوى أداء الضرورية وإيضاح أوجه القصور والعجز في نظام الرقابة الداخلية وعمل ا
ذلك النظام، وإمداد مستخدمي القوائم المالية مثل المستثمرين، والدائنين، والبنوك، ومانحي االئتمان، والدوائر 

أن " مراقبو الحسابات هم المجموعة  الحكومية ودوائر اإلحصاء وغيرها بالمعلومات التي يحتاجونها". 
 يمة في العملية االقتصادية " لتمتعهم بالصفات اآلتية:  المؤهلة إلعطاء اآلراء السل

 امتالكهم المعرفة والتدريب الكافي.   .1
 كونهم غير موظفين في الشركات التي يدققون بياناتها المالية . .2
 يسمح لهم بفحص السجالت  .      .3
 كونهم غير مرتبطين بصلة مهنية مباشرة أو غير مباشرة ، مع الشركة وأدارتها . .4
 م الجهة المستفيدة رمزا لنزاهة البيانات المالية للشركة .تعده .5

لتعرف عليها من خالل التعرف على الدور االقتصادي صفات يمكن ا -ك فضاًل عن ذل -وهناك      
واالجتماعي الذي يضطلع به مراقب الحسابات ويجعله متمتعا بالصفات التي تخضع لألعراف األدبية 

 اد المحاسبين الدولي ، والمنظمات المهنية المختصة على النحو اآلتي:واألخالقية والتي حددها اتح
 . القدرة على مشاركة اآلخرين . 2. القدرة على التعبير واالتصال واإلقناع .  1
 .. توفر الميل المهني نحو تدقيق الحسابات4. القدرة على التحليل المنطقي.    3
 

 وأن الصفات الشخصية لمراقب الحسابات هي:
 قب ي لمراوتعني عدم إفشاء األسرار أو استعمال المعلومات ، إذ إن أهم قواعد السلوك المهنألمانة : ا

ن ال الحسابات السرية التامة في عمله ، فعليه احترام سرية المعلومات التي يحصل عليها بعمله ، بأ
ومات المعل ، ال يسبب إخفاء يستعملها لمصلحته الخاصة ، اإلفشاء بها إال إذا كان اإلفصاح واجبًا مهنياً 

ب كما يجب إيضاح أن سرية مراق (الشركة ، مراقب الحسابات ، المستخدمين)ضررًا لألطراف الثالثة 
ألن  ،الحسابات تخدم مستخدمي القوائم المالية ، وجهة التعاقد ، فهي ليست كسرية ذوي المهن األخرى 

 . المجتمع يوازي التزامه تجاه جهة المالكين المطلوب من مراقب الحسابات التزامًا إضافيًا تجاه
إن تواصل الشركات مع مساهميها ومقرضيها وجميع من له تعامل معها من )أصحاب الحقوق( ، يتم      

مل مع عبر المعلومات المفصح عنها ، التي تعتمد أساسًا في اتخاذ قرارات االستثمار ، وشتى أنواع التعا
ل نة بشكمن يعنيه األمر بالمعلومات الوافية والكافية لتمكنه من وضعية معي الشركات بشفافية ، وهي تزويد

 .كامل يمكنه من اتخاذ القرار المناسب
  : ح في ضالته اإلخالص في عمله مع التمسـك بآداب المهنة  وسـلوكها، وعدم التساميكون ذا ضمير

 مخالفتها تحت أي تأثير .       
 : ته دم إقامائع البشر وأن يتمتع بضبط النفـس والخلق الكريم ، وبعملما بطب أن يكون قوي الشخصية

 عالقات شخصية قد تغطي على عمله .     
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 : ل ، ى الملالن اكبر جانب من عمله ذو طبيعة روتينية ، كثيرًا ما يدعو إل أن يكون صبورًا جلدًا
 تنم عن نتائج خطيرة .وأن ال يهمل في تتبع الموضوعات مهما كانت بسـيطة في ظاهرها، ألنها قد 

 : أن يكون نزيها  
 ء أكانيلزم الصدق في تقريره دون معارضة أو محاباة ، مع مراعاة جميع المصـالح التي يتصل بها عمله سوا

 ذلك داخل الشــركة أو خارجها .  
رف ل التصكما تُـعد النزاهة من الواجبات المهنية لمراقب الحسابات فهي التزام أخالقي يتجسد من خال     

 ن يعكسالنابع من السلوك الواعي والقدرة على اإلدراك ، إذ انه في نهجه وحتى في حياته الخاصة ، يجب أ
ب ن مراقمستوى رفيعًا من األخالق وحسن السلوك بوصفها سلوكًا أخالقيًا يمكن أن ينفي المقولة القائلة أ

 الحسابات إذا كان قانونيًا فهو أخالقي.

 اللية :أن يتمتع باالستق 
ية أوال يخضع مراقب الحسابات لسلطان إال ضميره ، وأن يبدي رأيه الفني بشجاعة وثقة بعيدا عن      

،  لمهنيةمؤثرات ، وال يخفي ما يعلمه من انحرافات أو مخالفات ، كما تُـعد االستقاللية من أهم الشروط ا
ها دقيق ،كما توصف أحيانا بأنها عمودوالتي تعد عالمة مميزة للمهنة. إذ توصف بأنها قلب عملية الت

 الفقري للقيمة التي يزود بها مستخدم القوائم المالية.
وتقييم  ،" أن االستقالل في التدقيق عبارة عن وجود وجهة نظر غير متحيزة خالل أداء اختبارات التدقيق      

توفر تأهم الصفات التي يجب أن  النتائج ، وإصدار التقرير" . كما يؤكد على " وجوب النظر لالستقالل بأنه
ن أي عفي مراقب الحسابات على اإلطالق " ، فاالستقاللية واجب مهني وأخالقي يتطلب االلتزام ، واالبتعاد 

هي فوضع من شأنه إثارة شكوك المستخدم وتعد أحد أهم القضايا التي حظيت باهتمام كبير في مهنة التدقيق 
 القوائم المالية .مصدر الثقة التي يستمدها مستخدمو 

 ويجب التميــيز بين مفهومين لالسـتقاللية على النحو الوارد في :
اصة ويعني تجرد مراقب الحسابات من أي دوافع أو ضغوط أو مصالح خأ. االستقالل العقلي أو الذهني:  

البلد  : )حضارةعوامل أهمها  عند إبدائه الرأي الفني المحايد ، ويعتمد مفهوم االستقالل الذهني على جملة
 وثقافته ، والبيئة االقتصادية ، وطبيعة األعمال التجارية ، وهياكل التنظيمات المختصة(.

نية إن عدم وجود قواعد قانونية وأعراف مه ب. االستقالل من حيث المظهر )اسـتقالل شكلي( 
ها لبأن يكون متحيزا تضمن عدم سيطرة الشركة على مراقب الحسابات ، وعدم ربط مصالحه بمصالح اإلدارة 

ى خطر عل. إذًا يجب االنتباه إلى أن مراقب الحسابات المستقل في الظاهر وغير المستقل في الحقيقة هو األ
مطلوب ثقة المستخدمين من مراقب الحسابات المستقل في الحقيقة ولكنه غير مستقل ظاهريًا ،  ولذا فإن ال

 الثقة ن حيث المظهر سوية، لتحقيق معيار االستقاللية ومنحهو الجمع بين االستقالل الذهني واالستقالل م
 والطمأنينة للمستخدمين عند اتخاذ قراراتهم.          



 58 

رة نه إثافاستقاللية مراقب الحسابات واجب مهني وأخالقي يتـطلب االلتزام واالبتعاد عن أي وضع من شأ     
أ شكل مبدباهتمام كبير في مهنة التدقيق ، إذ أنه  يشكوك المستخدمين ، وُيعد أحد أهم القضايا التي حظيت 

لمالية وائم اأساسيًا لوظيفة التدقيق التي يؤديها مراقب الحسابات، فهو مصدر الثقة التي يستمدها مستخدمو الق
يها ، ، ومتى تعرض استقالل مراقب الحسابات للشك اهتزت الثقة في القوائم المالية التي تحمل تصديقه عل

 .ن الصـعب االعتماد عليها في اتخاذ القـرارات وأصـبح م

ة ه الرغبيجب على مراقب الحسابات أن يتميز بمقدرة علمية وعملية، لديالكفاءة والعناية المهنية : 
كون والكفاءة لمتابعة تطورات المهنة و مستجداتها ، و يجب عليه عند قبوله تقديم خدمات التدقيق أن ي

ي لمعرفة فعلى أحسن حال، و سوف يستعمل هذه المقدرة وا التي تخوله للقيام بعملهمقتنعـا بان لديه الكفاءة 
عمله . وتنص القوانين في مختلف الدول ، على أن مراقب الحسابات يجب أن يكون شخصا مؤهال علميا 

ب ي يجلتوعمليا  عضوا في أحد المعاهد المهنية المعترف بها ، وكفوءًا في معرفة أنواع وكمية اإلثباتات ا
تم جمعها للوصول إلى االستنتاج المناسب بعد فحصها عند قيامه بتصديق القوائم المالية. و"يجب أن يه

نطقية ممراقب الحسابات بالتدريب العملي اإليجابي لمواجهة متطلبات البيئة التي تتطور بسرعة ، وكنتيجة 
بداء إالعملية " . مما تقدم يتضح أن  التساع نطاقها ألنه يسهل عليه ممارسة المهنة عند مواجهة الحياة

إلماما  وملما مراقب الحسابات رأيه في القوائم المالية والمعلومات المحاسبية يقتضي أن يكون محاسـبًا ممتازاً 
وكية م السلعميقا بأصول المحاسبة ومبادئها وقواعدها ومشكالتها العملية ، ويجب التأكيد على المعرفة بالعلو 

 لشخصيةعاملين في الشركة موضوعة التدقيق ، الذين تتفاوت قدراتهم العقلية ومقوما تهم اوالسيما سلوك ال
 وأهدافهم ومستويات تعليمهم وخبراتهم 

 حقوق، واجبات، صفات، مؤهالت،المدقق في ظل التشريعات العراقية حقوق المدقق:

 حق اإلطالع:  -1
 ألوراقاضعة للتدقيق وسجالتها ومستنداتها وكافة اأعطت القوانين حق اإلطالع على دفاتر الوحدة الخ     

 وية أووالمعامالت والوثائق والعقود في كل وقت من غير تحديد سواء كانت عادية أو مكتومة، مالية أو كلف
 اختيارية أو إلزامية، عدا ما استثنى منها ألسباب متعلقة بأمور الدولة. 0إحصائية 

إلى  الواجب مسكها بموجب القانون، وأن عدم تهيئتها يعرض الوحدة كما أن واجب كل وحدة تهيئة السجالت 
 عقوبة الغرامة، أو الحبس أو العقوبتين معا.

 حق طلب البيانات واإليضاحات  -2
تفسار إن كانت السجالت والمستندات غير كافية إلقناعه في هذه الحالة خول القانون للمدقق حق االس     

على دة عن كافة البيانات واإليضاحات التي يراها ضرورية إلنجاز مهمته، و من أي منتسب من منتسبي الوح
لبها جميع الموظفين أن يبرزوا للمدقق جميع الدفاتر المستندات والسجالت التي في حيازتهم والتي قد يط

 المدقق.
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ة أو مأعطى، عن عمد، بيانات أو معلومات غير صحيحة يعاقب بالحبس أو بالغراوكل مسؤول في الوحدة 
 بالعقوبتين معا.

 هيئة العامة إلى االنعقاد وحضور اجتماعاتها:حق طلب دعوة ال -3
م، يعتبر مراقب الحسابات وكيال عن مجموعة المساهمين للمحافظة على حقوقهم واإلشراف على شركته     

دعوة  فقد يحدث في بعض الحاالت عندما يرى المدقق أن خطرا يهدد مصالح المساهمين يستطيع عندها
د ركة عنالهيئة العامة إلى االنعقاد لتوضيح األمر أليهم. وكذلك له حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للش
 ر بدالمناقشة التقرير المقدم من قبله أو المقترح المقدم من قبل مجلس اإلدارة بتعيين مراقب حسابات آخ

 عنه.
 حق جرد موجودات الشركة والتزاماتها. -4

ما تحويه ي يراه مناسبا لخزائن الجهة الخاضعة للتدقيق ومخازنها و 1إجراء الجرد في الوقت الذللمدقق      
ت من أوراق مالية ونقدية ومستندات ووثائق وبضائع ومعدات وغيرها، وكذلك له حق التحقق من الموجودا

 .وحقوقها والتزاماتها.فالتأخير والتسويف في الرد و تحقيق غرضه يعتبر مخالفة مالية
      

 
 

          
 واجبات المدقق: تنقسم واجبات المدقق إلى نوعين:   
 واجبات عامة                   واجبات خاصة ) ) أعمال مصرفية، جمعيات تعاونية( 
 أهم الواجبات: 
كز تقديم تقرير للمساهمين والذي يفصح فيه عن رأيه الفني المحايد بخصوص المر تقديم التقرير:   -1

 يوم (. 30للوحدة، فقد حدد ق، ش)على مراقب الحسابات أن يقدم تقريره خالل  المالي
ه، لأن حضور اجتماعات الهيئة العامة واجب علية أكثر من كونه حق  حضور اجتماع الهيئة العامة: -2

رح فعليه أن يحضر االجتماع لكي يكون ملما ومستعدا لإلجابة على أسئلة المساهمين حول تقريره، وش
راها أي نقطة أو استفسار قد تثار من قبلهم أو من أعضاء مجلس اإلدارة والرد على أي نقطة يوتوضيح 

 غير صحيحة قد تذكر في االجتماع حول الحسابات وتقريره.
 على المدقق أن يتأكد من صحة جرد موجودات الوحدةالتحقق من موجودات الوحدة والتزاماتها:  -3

 أن يدليالموجودات والمطلوبات.و  طوات واإلجراءات الخاصة بتحقيقوالتزاماته، وعليه أن يقوم بكافة الخ
 برأيه عن عملية جرد الموجودات والتزامات الوحدة. 

على المدقق أن يقوم بفحص أنظمة الرقابة الداخلية فحص حسابات الوحدة والتحقق من صحة قيودها: -4
التي قد تكون موجودة، وذلك  عن طريق وسائل الحصول على أدلة اإلثبات، وعليه أن يكتشف األخطاء
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لغرض التأكد من قيام الوحدة بتطبيق األصول المحاسبية السليمة، بشكل خاص والمتعلقة بمسك الدفاتر 
 والسجالت المحاسبية.

ن فحصها مو بالنظر ألهمية أنظمة الرقابة الداخلية تقديم االقتراحات لتحسين سير العمل في الوحدة:  -5
دي أن يب دقق في حالة اكتشافه عيبا أو ثغرات أو عدم كفاية األنظمة المتبعةقبل المدقق، لهذا فعلى الم

ال بر وكياقتراحاته لتحسين أو تغيير تلك األساليب والتخلص من الثغرات الموجودة في األنظمة، كونه يعت
 عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها، لهذا يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

تضمن يعلى المدقق أن يبدي رأيه في تقرير مجلس اإلدارة الذي يه في تقرير مجلس اإلدارة: بيان رأ -6
ان فيها (العقود المهمة التي أبرمتها الشركة خالل السنة السابقة واألعمال التي ك1 الفقرات التالية:

 ( ألعضاء مجلس اإلدارة والمدير المفوض.          2مصلحة    

 (رصيد االحتياطي واستخداماته.        4فية.      (توزيع اإلرباح الصا3

جور (المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة والمدير المفوض الحاليون منهم والسابقون كأ5
لي تفصي ومكافآت. المبالغ التي أنفقت ألغراض الدعاية والسفر واإليفاد والضيافة والتبرعات مع بيان

 لكل مبلغ.
 

 
 الذاتيةاالختبارات  -4

 أكمل الفراغات التالية 

 ------------------واجبات المدقق    .1
 ---------------صات المدقق هي  .2

 
 

 

 
تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 جرد موجودات الشركة والتزاماتها من واجبات المدقق .1

 ير مجلس اإلدارةبيان رأيه في تقر من حقوقه  .2

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
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 األسبوع السادس عشر والسابع عشر:األسبوع 

رامج ول بحبرنامج لتدقيق، تعريفه، مزاياه وعيوبه، كيفية أعداد البرنامج، حاالت تطبيقية 
 التدقيق.

  : النظرة الشاملة -1

ها بلمكلف عتمدها لتنفيذ المهمة ا: خطة عمل تفصيلية يرسمها المدقق وييعرف برنامج التدقيق بأنه 
تساعده في الوصول إلى تحقيق أهداف التدقيق، وحيث أن المدقق ال يستطيع بمفرده أن يقوم بمهمة 

 فصيليةالتدقيق عليه أن يستعين بمساعديه لغرض القيام بهذه المهمة بعد وضع اإلجراءات والتعليمات الت
 الواجبة التنفيذ من قبلهم.

 بة المرحلة الثانيةطل: هدفةالفئة المست –أ 
 لتعرف على خطوات إعداد برنامج التدقيقا مبررات الموضوع –ب 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 توصيل فكرة برنامج التدقيق وكيفية إعداده ة:األفكار المركزي -ج

 

 أنواع برامج التدقيقو  وائد برنامج التدقيقف أهداف الموضوع: -د

 االختبار القبلي  - 2

اإلجابة الصحيحة لكل مما ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق 
 يأتي:

 مزايا البرامج التي توضع أثناء التنفيذ:
 تساعد على االستفادة من قدرة المدقق ومساعديه على اإلبداع واالبتكار.ال  .1
 تغير النظام المحاسبي في الوحدة يؤثر على هذه البرامج. .2
 تواكب التغيرات التي تحصل في الوحدة. .3

 

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 سبوع السادس عشر والسابع عشر:األ

رامج ول بحبرنامج لتدقيق، تعريفه، مزاياه وعيوبه، كيفية أعداد البرنامج، حاالت تطبيقية 
 التدقيق.

بها  لمكلفا: خطة عمل تفصيلية يرسمها المدقق ويعتمدها لتنفيذ المهمة يعرف برنامج التدقيق بأنه    
تدقيق ق، وحيث أن المدقق ال يستطيع بمفرده أن يقوم بمهمة التساعده في الوصول إلى تحقيق أهداف التدقي

اجبة عليه أن يستعين بمساعديه لغرض القيام بهذه المهمة بعد وضع اإلجراءات والتعليمات التفصيلية الو 
لمدقق التنفيذ من قبلهم.  ومن هنا يظهر بأن برنامج التدقيق هو ملخص للخطوات الواجب إتباعها من قبل ا

 يفيد في توزيع العمل على المساعدين وتحديد مسؤولياتهم. ومساعديه
 فوائد برنامج التدقيق:

وضع خطة سير العمل، فالمدقق ومساعديه قد يتبادلون العمل فيما بينهم ولذلك يجب أن يكون  .1
البرنامج تفصيليا يمكن بموجبه تحديد نقطة البداية والنهاية لكل أجراء يقوم به كل منهم حتى يتم 

المسؤولية وكمية العمل المنجز من البرنامج المعد والوقت المستغرق لتنفيذ كل فقرة من فقراته، تحديد 
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فيجب أن ال تكون فقرات البرنامج عامة بل يجب أن تكون فقرات تفصيلية مثال راجع عمليات 
ليمات الضرب في قوائم البيع، راجع الترحيل إلى دفتر األستاذ....الخ. ومن هذا يظهر بأن هذه التع
 واضحة ومحددة يستطيع المساعد أن يعرف عمله ومقدار الوقت الالزم لتنفيذه عند أتباعها.

ث مساعدة المدقق في معرفة العمل المنجز من البرنامج والحد الذي وصلت إليه عملية التدقيق،حي .2
تمه لذي أيعتبر برنامج التدقيق من أهم المستندات بالنسبة للمدقق ألنه يظهر ما تم من عمل ومن ا

 وتوقيع الذين قاموا به.
من ه يتضاعتماد برنامج التدقيق كأساس للرقابة والتخطيط بالنسبة لألعمال التدقيقية الالحقة حيث أن .3

 عمليات التدقيق والوقت الذي أنجزت فيه.
دقيق يعتبر برنامج التدقيق قرينة قوية على ما تم إنجازه من عمل عندما يسأل المدقق عن جدية الت .4

 ى شموليته. وبرنامج التدقيق يجب أن يكون مرنا ال يقيد المدقق ومساعديه بحيث يصبح عمالومد
ن روتينيا جامدا وإنما يجب أن يكون خطة للعمل تمثل الحد األدنى لما يجب أن ينفذ من أعمال م
قبل المدقق ومساعديه وأن وجدت ضرورة لتغطية أو اإلطالع على أمور أخرى غير واردة في 

هم وعلي مج يعمل المدقق ومساعديه على تنفيذ ذلك دون التقيد بما هو مرسوم في برنامج التدقيقالبرنا
 أيضا اقتراح التعديالت الواجب إدخالها على برنامج التدقيق كلما كانت هناك ضرورة لذلك.

 أنواع برامج التدقيق
لحالة من وحدة إلى أخرى يصبح وانظرا الختالف طبيعة العمل وظروفه وحجمه ونظم المراقبة الداخلية      

هذه عدم إمكانية وضع برنامج موحد للتدقيق يمكن تطبيقه على مختلف الوحدات حتى وأن كانت هذه 
م الوحدات متشابهة في نوعية العمل، وبالرغم من ذلك نالحظ أن قسما من المدققين يلجئون إلى استخدا

ن معين م ة إجراءات التدقيق التفصيلية بالنسبة لنوعوهي البرامج المتظمنالبرامج التدقيقية النموذجية 
 ستخدامالوحدات، ويطبق المدقق هذه البرامج عند تكليفه بتدقيق حسابات هذا النوع من الوحدات، ويبررون ا

 هذا النوع من البرامج على انه يضمن عدم السهو في إجراءات التدقيق الضرورية.
ي فد تصبح للتدقيق بأن بعض إجراءاتها غير مسايرة للتطور وق ) تعليل( ويعاب على البرامج النموذجية

ذا بعض األحيان غير ضرورية، فبرامج التدقيق التي تكون ضرورية وشاملة كذلك في السنوات الالحقة وله
   التدقيق م برامجاحد النوعين التاليين في تصميالسبب لم يأخذ أغلبية المدققين بهذا النوع من البرامج وأتبعوا 

ها امج من إجراءات تفصيلية معدة مقدما يتم إتباعتتكون هذه البر أعداد برامج تدقيق مرسومة مقدما:  -1
دة محل ت الوحأثناء التدقيق وترسم هذه األنواع من البرامج بعد الدراسة التفصيلية التي يجريها المدقق لحسابا

خاصة رنامج يراعي في أعداده الظروف الالتدقيق وإطالعه على نظم الضبط الداخلي المطبقة فيها أي أنه ب
 بالوحدة وحجمها وطبيعة أعمالها.

ويشمل هذا النوع من البرامج على الخطوط الرئيسية لعملية التدقيق رسم برامج تدقيقية أثناء التنفيذ:  -2
وضعها أثناء  وأهدافها. أما اإلجراءات التفصيلية الواجب إتباعها وكمية االختبارات التي سيعتمدها المدقق فيتم
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تنفيذ العملية التدقيقية. يالحظ هذا النوع من البرامج يترك لموظفي مكتب التدقيق أمكانية استخدام خبراتهم 
 الفنية في متابعة إجراءات التدقيق وفقا للحاالت المستجدة أثناء التنفيذ.

ما بالمرونة وقابليته كما يجب مالحظة أنه يجب أن يراعى في إعداد كلي البرنامجين اتصافهما مالحظة:
للتعديل على ضوء ما يستجد من تطورات في الوحدة حيث يجب إضافة بعض الفقرات أو حذف أخرى 

أن درجة المرونة  ولكن يجب أن ال يغيب عن البالحسبما يستجد من ظروف وضرورات تستوجب ذلك. 
ن أتباع لمدققيول ولذلك يفضل أغلبية االمتوفرة في النوع الثاني من البرامج التدقيقية أكثر منها في النوع األ

ال يمكن  لتدقيقاالبرامج التي يتم رسمها أثناء التنفيذ الفعلي للتدقيق، حيث أن ما تم اكتشافه أثناء سير عملية 
 التنبؤ به قبل البدء في التنفيذ بطبيعة الحال في البرامج التي يتم تصميمها أثناء التنفيذ.

 لثابتة:التدقيق ااستخدامها في التخطيط لعملية التدقيق ولماذا؟(مزايا برامج )أي من برامج التدقيق يفضل 
الءم ما يتتساعد البرامج التدقيقية المرسومة على توزيع العمل وتحديد المسؤولية بين المدقق ومساعديه ب -1

 عمالألومستوياتهم الفنية فاألعمال التي تحتاج إلى خبرة ومهارة فنية يقوم بها المدقق نفسه، أما ا
ى قق علالبسيطة كالتدقيق الحسابي مثال فيعهد بها إلى مساعديه، أي أن البرنامج التدقيقي يساعد المد

 توزيع العمل على المساعدين بما يتالءم وقبلياتهم الفنية.
أن برنامج التدقيق يحدد عمل كل من المساعدين ويثبت الخطوات المنفذة من قبل كل منهم وذلك  -2

ا تم انجز من أعمال وتاريخ إنجازها، وبذلك يعطي البرنامج للمدقق صورة واضحة عن مبتوقيعه أمام ما
 تنفيذه من الخطوات المرسومة فيه ومقدار الوقت المستغرق في تنفيذ كل منها.

تنفيذ قة الالبرنامج التدقيقي يلزم مساعدي المدقق بالتوقيع أمام ما نفذه من أعمال وبذلك يضمن المدقق د -3
 مل من قبل المساعدين حيث أن أي إهمال أو تقصير سيعرف مسببه.وإتقان الع

ي فيعتبر برنامج التدقيق قرينة قوية يبرزها المدقق في حالة تعرضه للمسائلة عن سوء تصرف حاصل   -4
ول ر مسؤ الحسابات التي تم تدقيقها، فالبرنامج يبين أن المدقق قد نفذ عمله على الوجه األكمل وأنه غي

الخطأ أو سوء التصرف الحاصل ألنه قام بتدقيق كمية ال بأس بها من االختبارات  عن عدم اكتشاف
 الالزمة لتنفيذ عملية التدقيق.

 يضمن عند تنفيذه للبرنامج التدقيقي عدم حصول سهو للخطوات الواجبة التنفيذ. -5

نشأة الم ءم وظروفتعتبر برامج التدقيق أساسا للبرامج الخاصة بالسنوات القادمة يطورها المدقق بما يتال -6
 خالل هذه السنوات.

 

 لثابتة(؟رامج اما هي أألسباب التي يعارض بعض المدققين استخدام البرامج الثابتة؟ أو ما هي ) عيوب الب

أن البرامج التدقيقية المرسومة تجعل العمل التدقيقي آليا ينفذ دون تفكير أو تقدير للمسؤولية، كما أنه  .1
يجب على  ولغرض تجنب هذا العيبساعدين على االبتكار والتجديد، يؤدي إلى الحد من قدرة الم

(أن يشجع المساعدين ويحثهم على اقتراح التعديالت التي يرونها ضرورية على البرنامج على 1المدقق: 
( أن يعيد دراسة وتحليل البرنامج بين فترة وأخرى لغرض 2ضوء ما يالقونه من مشاكل أثناء التطبيق. 
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ديدة يراها مناسبة وضرورية وحذف أخرى لعدم أهميتها طبقا للظروف المستجدة في إضافة خطوات ج
 الوحدة.

لنظام أن تغيير النظام المحاسبي للوحدة يصبح معه أتباع برنامج ثابت غير عملي وال ينسجم مع واقع ا .2
لمدقق بل ابالدراسة التحليلية السنوية للبرنامج من قويمكن تجنب هذا العيب المحاسبي المعمول به. 

 ومساعديه مع إدخال التعديالت الضرورية عليه وفقا لذلك.
لى التفاف قد تعتبر البرامج التدقيقية كحد أقصى للعمل الواجب التنفيذ من قبل المدقق ومساعديه دون اال .3

 ما يصادفهم من أخطاء والرد على هذه النقطة ضرورة توجيه المساعدين على عدم إهمال ما يصادفهم
 واعتبار البرنامج كحد أدنى لما يجب أن ينفذ من أعمال. من أخطاء

 ما هي مزايا البرامج التي توضع أثناء التنفيذ:
 تساعد على االستفادة من قدرة المدقق ومساعديه على اإلبداع واالبتكار. .4
 تغير النظام المحاسبي في الوحدة ال يؤثر على هذه البرامج. .5
 تواكب التغيرات التي تحصل في الوحدة. .6

 ذاتيةاالختبارات ال -4
 أكمل الفراغات التالية 

 -----------------------فوائد برنامج التدقيق: .1
 أألسباب التي يعارض بعض المدققين استخدام البرامج الثابتة .2

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 في نهاية األسبوع األول االختبارات(

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 امج التدقيقهناك نوع واحد من بر .1

 المدقق يعمل بعيدا عن البرامج التي توضع من قبل االدارة العليا .2

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
 

 

 
 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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لتدقيق ، اأوراق العمل ،  الملف الدائم والجاري ، أشارات     الثامن عشراألسبوع 
 مالحظات المدقق

 النظرة الشاملة -7
املـة منظمـة لـبعض األوراق، يحفظهـا فـي عملية التدقيق تتطلب ضرورة احتفاظ المـدقق بمجموعـة متك -8

ملفاتـــه تتضـــمن مجموعـــة مـــن األدلـــة التـــي قـــام بجمعهـــا، تعتبـــر ســـجال بـــين تـــاريخ عالقـــة المـــدقق 
 بالزبون.

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 
 مبررات الموضوع –ب 

 قريرهه في أعداد تالورق تعتبر األساس الدائم والمصدر الوحيد الذي يستند إلي اوراق العمل هي
 وفي أفصاحة عن رأيه في حلقة اتصال بين السجالت وبين تقرير المراقب.

 ة:األفكار المركزي -ج
 التعرف على معنى أوراق العمل ، المعلومات الواردة بها، أنواعها،إشارات التدقيق

 أهداف الموضوع: -د
 الغرض من إعداد أوراق العمل ، 
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 ياالختبار القبل  - 2
ة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما ضع دائر 

 يأتي:
على تفصيل للعمـل الـذي تـم والنتـائج التـي توصـل إليهـا المـدقق والتـي سـتظهر فـي  ي أوراق العملحتو ال ت .1

 تقريره.
 إنها سجل كامل للعمل للمعلومات الظاهرة بالقوائم المالية. .2
كافيـا ومـدى صـحة النتـائج وبالتـالي تسـاعده علـى  تساعد المدقق في معرفة مـا إذا كـان العمـل الـذي أنجـز .3

 أعادة النظر في برنامج التدقيق وتطويره.
 وجود أوراق العمل تسهل عملية السنوات الالحقة. .4

 يساعد وجودها في الحصول على أية معلومات دون الرجوع إلى السجالت. .5

 

ارات ، أشأوراق العمل ،  الملف الدائم والجاري     مفاهيم عامة عن الفصل   3

 التدقيق ، مالحظات المدقق

 عملية التدقيق تتطلب ضرورة احتفاظ المدقق بمجموعة متكاملة منظمة لبعض األوراق، يحفظها في ملفاته   
 تتضمن مجموعة من األدلة التي قام بجمعها، تعتبر سجال بين تاريخ عالقة المدقق بالزبون.

فـي  د الذي يستند إليه في أعداد تقريـره وفـي أفصـاحة عـن رأيـههذه الورق تعتبر األساس الدائم والمصدر الوحي
 حلقة اتصال بين السجالت وبين تقرير المراقب.

 ما هو الغرض من أعداد أوراق العمل:
 احتوائها على تفصيل للعمل الذي تم والنتائج التي توصل إليها المدقق والتي ستظهر في تقريره. .6
 رة بالقوائم المالية.إنها سجل كامل للعمل للمعلومات الظاه .7
تساعد المدقق في معرفة مـا إذا كـان العمـل الـذي أنجـز كافيـا ومـدى صـحة النتـائج وبالتـالي تسـاعده علـى  .8

 أعادة النظر في برنامج التدقيق وتطويره.
 وجود أوراق العمل تسهل عملية السنوات الالحقة. .9

 ت.يساعد وجودها في الحصول على أية معلومات دون الرجوع إلى السجال .10

 تشمل أوراق العمل نوعين من البيانات:أنواع أوراق العمل   
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 .ي .بيانات جارية ويضمنها الملف الجار 2بيانات ثابتة ويضمنها الملف الدائم.      .1

جهـا وهو الملف الذي يحتوي على معلومات ذات صفة دائمية والتي ال يسـمح بإخرا :أوال: الملف الدائم
 عليها الحضور واإلطالع داخل المكتب.خارج المكتب ومن يريد اإلطالع 

 ما هي البيانات التي يحتويها الملف الدائم؟ 
 أسم الزبائن وعناوينهم مكاتبهم المسجلة ومصانعهم وفروعهم. .1
 نبذة تاريخية عن الوحدة التي ستدقق حساباتها وطبيعة نشاطها وغرضها. .2
 النظام الداخلي للوحدة وعقد التأسيس ورقم تسجيل الشركة. .3
 يكل التنظيمي للوحدة موضحا به االختصاصات والمسؤوليات.اله .4

 ملخص للنظام المحاسبي المتبع. .5

 قائمة بالدفاتر والسجالت الممسوكة. .6

 صورة من دليل الحسابات. .7

 صورة من توقيع المسؤولين. .8

 ملخص لقرارات مجلس اإلدارة والتي لها تأثير على الحسابات. .9

 ت السابقة.نسخ من القوائم المالية للوحدة للسنوا .10

 ملخص للعقود القائمة وااللتزامات التي ارتبطت بها الوحدة لمدة طويلة. .11

 ويحتوي على البيانات الجارية المتعلقة بعملية التدقيق للعام الحالي.ثانيا: الملف الجاري: 

 صورة من كتاب التعيين. .1

 صورة من برنامج التدقيق الذي أعده المدقق. .2
 نظام الرقابة الداخلية.تقرير المدقق عن نتيجة فحصه ل .3
 قائمة بأرصدة حسابات األستاذ العام )ميزان المراجعة( .4

 الكشوفات التحليلية لإليرادات والمصروفات وعناصر المركز المالي. .5

 ملخص لمحاضر جلسات مجلس اإلدارة والتي لها عالقة باألمور المالية. .6

 أجريت أن كانت هناك. ملخص قيود التسوية في نهاية الفترة الخاصة بالتعديالت التي .7

 محاضر الجرد المختلفة. .8

 صورة من مالحظات التدقيق. .9

 صورة من التقرير النهائي. .10

أن المعلومات التي يحتويها الملفين الـدائم والجـاري هـي ملـك المـدقق باسـتثناء السـجالت المقدمـة  مالحظة:
ومــن هــذه البيانــات يقــوم المــدقق إليــه مــن إدارة الوحــدة، عليــه الحفــاظ علــى ســرية هــذه البيانــات والمعلومــات 

بأعداد تقريره وبيان رأيه الفني المحايد في القوائم المالية. ونظرا لألهمية أوراق العمل وما تحويه مـن بيانـات 
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يجب على المدقق أن يكون حريصا فـي أعـداده لهـذه األوراق وفـي حفظـه لهـا وأن يضـمنها كـل مـن البيانـات 
ل عليها أثناء عملية التدقيق وأن يدون بها كل من قام به من خطوات واإليضاحات واالستفسارات التي حص

 وكل ما حصل عليه من أدلة حتى تكون سجال كامال منظما للمهمة التي أداها.

 
 
 
 

 أشارات التدقيق 

المـــدقق ومســـاعديه عنـــدما يقومـــون بتـــدقيق الحســـابات يضـــعون بعـــض اإلشـــارات المتعـــارف عليهـــا فـــي      
 لة على مفهوم معين حيث أن عملية التدقيق، تتضمن خطوات متشعبة.المكتب وذلك للدال

أن هــذه اإلشــارات ليســت عالمــة أو رمــوز متعــارف عليهــا بــين مزاولــي مهنــة التــدقيق دائمــا. حيــث كــل مــدقق 
 يضع دليال لمعاني هذه اإلشارات لالستفادة منها في إنجاز عملية التدقيق بكفاءة عالية.

 
 األشكال التالية:وتأخذ هذه اإلشارات 

 مثال عالمة     =   تدل على الجمع وعالمة **    تدل على الترحيل.
 ولكي نعطي هذه الرموز أهميتها يجب على المدقق ومساعدوه االحتفاظ بسرية هذه الرموز.

 مالحظات المدقق
الستفسـارات عندما يقوم المدقق أو مسـاعدوه بفحـص الـدفاتر و السـجالت يحتـاجون أحيانـا إلـى بعـض ا     

كأن تجابههم بعض األخطاء أو وجود شطب في السـجالت أو تغييـر بعـض األرقـام أو غيـر ذلـك مـن أمـور 
متشابهة، ففي هـذه الحـاالت يسـتخدم المـدقق سـجال لتـدوين المالحظـات وتجميعهـا يسـمى هـذا السـجل سـجل 

 المالحظات ويحتوي على ما يلي:
ــم ت .1 نجــز بعــد وخاصــة إذا كــان هنــاك تبــديل فــي المــوظفين مالحظــات حــول الخطــوات أو األعمــال التــي ل

اط القائمين بالعمل أو االنقطاع عنه لسبب من األسباب كما لو أنجز العمل في التدقيق الفصلي وبقيت نق
 يجب أن تنجز في الزيارة التالية.

إليهـا.  نقاط الضعف أن وجدت في النظام المحاسبي أو في الضبط الداخلي مما يسـتلزم لفـت نظـر اإلدارة .2
 كما لو وجد ضعف في طريقة تحضير ودفع األجور.

 نقاط لبحثها مع المسؤولين في الشركة حول السياسات التي تتبع واإليضاحات التي يراها مناسبة. .3
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 األخطاء التي تكتشف أثناء العمل والتي يستلزم تصحيحها أو أعادة تبويبها. .4

ل كي يستفاد منها عند تحضير تسوية الربح مالحظات حول أي مصاريف ال تقبل ألغراض ضريبة الدخ .5
 الخاضع للضريبة ، أو أية مالحظات مهمة ألغراض ضريبة الدخل.

 مالحظات حول أية أمور لم يتمكن من الحصول عليها. .6

بعــد أن تســجل النقــاط أعــاله فــي ســجل المالحظــات يجــب أن تبحــث مــع المســؤولين فــي الوحــدة حســب أهميــة 
اح كاف عن تلك النقطـة يجـب أن تغلـق وعلـى المـدقق أن يسـجل فـي السـجل النقطة وبعد الحصول على إيض

 النتيجة التي توصل إليها.

 ذاتيةاالختبارات ال -4
 أكمل الفراغات التالية 

 ------------------مالحظات المدقق هي .1
 ---------------------الملف الجاري يحتوي  .2

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

إلجابات على تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح ا

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار
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  الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي ضع دائرة حول الحرف

 يحتوي الملف الدائم على: .1

 .قائمة بالدفاتر والسجالت الممسوكة 

 .صورة من دليل الحسابات 

 .صورة من توقيع المسؤولين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
 

 

 
 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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اذج تقرير المدقق ، أنواعه تطبيقات حول نم التاسع عشر والعشرون:األسبوع 
 تقرير المدقق

 املةالنظرة الش -9
بعد أن ينتهي المدقق من عمله وهو فحص البيانات والسجالت في الدفاتر المحاسبية وبعد 
ها رجوعه إلى المستندات الثبوتية التي تؤيد له صحة هذا التسجيل أو عدمه فيقوم المدقق عند

 بأعداد تقريره والذي يمثل الناتج النهائي أو الخطوة األخيرة في عملية التدقيق
 لثانيةاطلبة المرحلة : لمستهدفةالفئة ا –أ 

 لتعرف على معنى التقرير، أنواعها: مبررات الموضوع –ب 

 
 ة:األفكار المركزي -ج

 عناصر التقرير، لمن يعنون، الشروط الواجب توفرها في التقرير، انواع التقارير.

 أهداف الموضوع: -د
 كيفية كتابة تقرير ، والتأكد على فقراته ومحتوياته

 
 ختبار القبلياال  - 2
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ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 
 يأتي:

 تقرير نظيف.ر : أنواع التقري .1
 تقرير سالب. ،  تقرير غير نظيف تحفظ.انواع التقرير :  .2

 والفقرات السابقة كلها عدم إعطاء رأي فنيانواع التقرير:  .3

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 ن عمله وهومبعد أن ينتهي المدقق بيقات حول نماذج تقرير المدقق   تقرير المدقق ، أنواعه تط

 حة هذاصفحص البيانات والسجالت في الدفاتر المحاسبية وبعد رجوعه إلى المستندات الثبوتية التي تؤيد له 
ملية ع رة فيالتسجيل أو عدمه فيقوم المدقق عندها بأعداد تقريره والذي يمثل الناتج النهائي أو الخطوة األخي

يفا التدقيق، فأما أن يكون التقرير نظيفا خاليا من أي تحفظات أو مالحظات أو أن يكون تقريره غير نظ
 متضمنا المالحظات والتحفظات التي يتراءى للمدقق حسب رأيه أدراجها فيه.

 تعريف التقرير:
دقيق للوحدة التي كلف لتهو الوسيلة التي يلتمس بها المدقق إلبداء رأيه بخصوص القوائم المالية      

فني أيه الحساباتها والنتائج التي أمكنه التوصل إليها. فيفصح في تقريره المكتوب نتائج أعمال اإلدارة و ر 
الل خلوحدة المحايد بخصوص دفاتر الوحدة وحساباتها و القوائم المالية التي تعدها اإلدارة عن نتائج أعمال ا

ءا من يوم جز المركز المالي للوحدة في نهاية تلك المدة.  التقرير أصبح ال المدة المالية لعملية التدقيق وعن
يضا أالقوائم المالية يستعين به من غير المساهمين من أصحاب المصالح بالوحدة.  كما أن التقرير يحدد 
خذت تمسؤولية المدقق المدنية والجنائية للوقوف على إهماله أو تقصيره في الرقابة من عدمه فيما إذا ا

ختامية تها الاالجرارات القانونية لمساءلته مدنيا أو جزائيا، لذلك حسب نشر التقرير وربطه بالميزانية وحسابا
ذي توضح نطاق الفحص ال األولىأمرا ضروري، والتقرير عادة مهما طال أو قصر فأنه يتمثل في عبارتين: 

  لك الفحص.توضح رأي المدقق المبني على نتيجة ذ .الثانية أجراه المدقق
 لمن يعنون التقرير؟ 

ما وهي ك يعنون التقرير بصورة عامة إلى الجهة التي كلفت المدقق) مراقب الحسابات( لتدقيق حساباتها      
 يلي:

لك في إذا عين المدقق في الشركة المساهمة فالتقرير يعنون عندها إلى مساهمي تلك الشركة سواء كان ذ .1
 لك الحال بالنسبة للشركات المحدودة.اجتماع عادي أو غير عادي. وكذ
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 إذا عين المدقق من قبل الوزير فيجب أن يعنون التقرير إلى الوزير. .2
 إذا عين المدقق من قبل المحكمة فيكون تقريره عندها معنون إلى تلك المحكمة التي عينته. .3
 إذا عين المدقق في مشروع فردي فيجب أن يعنون التقرير باسم صاحب المشروع. .4

قانون أن يكون عنوان التقرير على اسم الوحدة الكامل وذلك لإلشارة بشكل غير مباشر إلى نوع الويجب  .5
 ق.الذي يحكم تلك الوحدة وان القواعد الرئيسية التي يستلزمها ذلك القانون قد روعيت عند التدقي

 
 :أن تقرير المدقق الذي يعده ويقدمه البد أن يتضمن العناصر التاليةعناصر التقرير: 

 أن يكون مكتوبا باآللة الكاتبة وفي عبارات واضحة يسهل على القارئ فهم معناها ومدلولها. .1

لى كل أن يكون موجها أو معنونا إلى الجهات المبينة والموضحة سابقا. ومالحظة عدم عنوانه التقرير إ .2
معنونا إلى مساهم على حدة أو مجموعة من المساهمين بالنسبة للشركات المساهمة بل يجب أن يكون 

 مجموعة المساهمين.
 أن يكون التقرير موقعا من قبل المدقق ، للداللة على صدوره من قبله. .3
 لته عنأن يكون التقرير مؤرخا، الن هذا التاريخ يحدد النطاق الزمني لمسؤولية المدقق فال تثار مساء .4

هاء عد انتيخ تقديم التقرير وباألحداث والوقائع التي تؤثر على المركز المالي للشركة والتي تقع في تار 
عقاد إثناء ان لم بهاالسنة المالية المكلف لتدقيق حساباتها. إال أن األمانة المهنية تلزمه باإلشارة إليها إذا ع

 الجمعية العمومية وتالوة التقرير.

 أن يبين التقرير المدة المالية التي شملها التدقيق. .5

ها قانون الشركات أو أي قانون خاص آخر وهو كما موضح أن يتضمن التقرير البيانات التي استوجب .6
 أدناه:

  ما هي الشروط الواجب توفرها في تقرير المدقق:

 المشرع العراقي نص صراحة على الفقرات التالية:

طالع مدى سالمة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية، ومدى السماح له باإل .1
 ي طلبها عن نشاط الشركة، مع بيان رأيه في تقرير مجلس اإلدارة.على المعلومات الت

مدى تطبيق الشركة األصول المحاسبية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجالت  .2
 المحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة..

 .ي نهاية السنة ونتيجة أعمالهامدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة ف .3
 مدى تطابق الحسابات مع أحكام هذا القانون وعقد الشركة. .4

مالي ما وقع من مخالفات إلحكام هذا القانون أو عقد الشركة، على وجه يؤثر في نشاطها أو مركزها ال .5
 مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية.

 ر:أنواع التقري
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 .عدم إعطاء رأي فني.4. تقرير سالب3.تقرير غير نظيف تحفظ  2تقرير نظيف.01
 صيغ تقرير المدقق

ى ق عن الميزانية والحسابات الختامية قد يكون خاليا من المالحظات والتحفظات وعندها يسمتقرير المدق -1
نتظمة داتها مأن دفاتر الشركة ومستنتقريرا نظيفا وذلك في حالة ما إذا أتضح للمدقق بعد إتمام عملية التدقيق 

د تم لجرد قوان القوائم المالية قد أعدت بطريقة صحيحة ومعبرة عن مركز الشركة المالي ونتائج أعمالها وان ا
صل ه قد حوفقا لألصول المرعية وانه ليست هناك أية مخالفات ألحكام القانون أو النظام الداخلي للشركة وان

 أييدات واالستفسارات الالزمة لعمله.على كافة التحاليل والت

رير الذي يقدمه المدقق بعد انتهاء عمله مقيدا أي يتضمن بعض المالحظات والتحفظات أن يكون التق-2
جد وذلك في حالة وجود مخالفات تؤثر على المركز المالي للشركة أو نتيجة أعمالها، ففي هذه الحالة ي

را غير مالحظاته وتحفظاته فعندها يسمى التقرير الذي يقدمه تقريالمدقق نفسه مضطرا إلى أن يضمن تقريره 
 نظيف.

 وتقسم التحفظات التي تذكر في تقرير المدقق إلى ثالثة أقسام وكما يلي:
 تحفظات الغرض منها تحديد مسؤولية المدقق بالنسبة لبعض المسائل، كأن يشير بأنه اعتمد حسابات .1

 . أو لم تصله تأييدات أو تحاليل بخصوص بعض الحسابات.فروع الشركة أو بعضها دون مراجعة لها
اسبة تحفظات تحمل نقدا للحسابات أو تشير إلى مخالفة الشركة للمبادئ المتعارف عليها في علمي المح .2

 والتدقيق.
 مثال: عدم كفاية االندثارات أو عدم كفاية مبلغ تخصيصات للديون المشكوك في تحصيلها. 

 الشركة ألحكام قانون الشركات أو نظامها الداخلي. تحفظات تشير إلى مخالفة .3
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 نموذج تقرير لمراقب الحسابات  :
فيما يلي صيغة تقرير نظيف عن نتيجة تدقيق حسابات أحدى الشركات المساهمة، ومن صيغة هذا       

لتي ابعد مالحظة النقاط التقرير يمكن تنظيم التقارير بخصوص تدقيق أي شركة) عدا المساهمة( أو منشأة 
 تنطبق أو ال تنطبق عليها وذلك حسب القانون والنظام الداخلي لها.

 غداد / المحترمينب –السادة مساهمي شركة ) ـــ     ( )ِ  ش /م ( 
 2005/  12/ 31الموضوع: تقرير مراقب الحسابات عن حسابات السنة المنتهية في 

 بعد التحية:
ا بغداد كم –انتهيت من تدقيق الميزانية العامة العائدة لشركة )    ( )ِ ش/م ( يسرني أن أعلمكم بأنني قد 

ن طيا وكذلك حساب اإلرباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمرفقي 2005/  12/  31هي عليه في 
 التي يضاحاتوأنهما مطابقان للدفاتر والمستندات التي قدمت لي، وأبين قد حصلت على كافة المعلومات واإل

ا، ف عليهطلبتها والتي كانت برأي ضرورية ألداء مهمتي التي قمت بها وفقا لقواعد مراقبة الحسابات المتعار 
 وبرأي أن الشركة تمسك سجالت حسابية منتظمة.

وبحسب رأي وبقدر ما توصلت إليه من فحصي ومن المعلومات المعطاة لي فأن الشركة قد مسكت سجالت 
التي  ئمة وإنها قد جردت بضائعها وفقا لألصول المحاسبية المتعارف عليها وبذات األسسوقيود مخزنيه مال

نة في اتبعت في السنة السابقة. ولقد حصلت على شهادة من المدير المفوض بهذا الصدد. أما األرقام المبي
ا ك وفقت الشركة وذلتقرير المدراء) المرفق طيا( عن حسابات السنة التي قمت بتدقيقها فأنها مطابقة لسجال

 .1983لسنة  36( من قانون الشركات رقم 126وبموجب المادة )
كة مع مراعاة ما جاء أعاله وطبقا ألفضل البيانات واإليضاحات التي أعطيت لي وكما تظهره سجالت الشر 

لوضع ا تبين 2005/ 12/  31فمن رأي أن الميزانية العامة العائدة لشركة) ــ ( ) ش. / ( كما هي عيه في 
 لتاريخاالمالي الصحيح للشركة وان حساب اإلرباح والخسائر الملحق بها والمرفق طيا للسنة المنتهية بنفس 

مها يبين نتيجة أعمالها وأنهما قد نظما بطريقة صحيحة تتفق مع نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة ونظا
 األساسي.

 
 التوقيع /                               تفضلوا بقبول الشكر                             

 محاسب قانوني / مراقب حسابات                             2009بغداد في   /        /       
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 ذاتيةاالختبارات ال -4

 أكمل الفراغات التالية 

 -----------------------هي التحفظات التي تذكر في تقرير المدقق إلى  .1
  -----------------ب توفرها في تقرير المدققالشروط الواج .2

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على تحقق من إجابتك 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 أن تقرير المدقق الذي يعده ويقدمه البد أن يتضمن العناصر التالية:عناصر التقرير: 
 يسهل على القارئ فهم معناها ومدلولها.أن يكون مكتوبا باآللة الكاتبة وفي عبارات واضحة  .1

ر إلى ومالحظة عدم عنوانه التقريجهة معينة بل إلى من يهمه األمر يكون موجها أو معنونا إلى ال أن  .2
كل مساهم على حدة أو مجموعة من المساهمين بالنسبة للشركات المساهمة بل يجب أن يكون معنونا 

 إلى مجموعة المساهمين.
 وقعا من قبل المدقق ، للداللة على صدوره من قبله.أن يكون التقرير م .3
 مساءلته تثار لكي اليكون التقرير مؤرخا، الن هذا التاريخ يحدد النطاق الزمني لمسؤولية المدقق ال أن  .4

نتهاء اوبعد  عن األحداث والوقائع التي تؤثر على المركز المالي للشركة والتي تقع في تاريخ تقديم التقرير
عقاد إثناء ان لم بهاية المكلف لتدقيق حساباتها. إال أن األمانة المهنية تلزمه باإلشارة إليها إذا عالسنة المال

 الجمعية العمومية وتالوة التقرير.

 .يبين التقرير المدة المالية التي شملها التدقيقال أن  .5

ن التقرير البيانات التي استوجبها قانون الشركات أو أي قانون خاص آخر وهو كما موضح أن يتضم .6
 أدناه:

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
 

 

 
 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 سبوع الصفحات الخاصة باأل



 81 

 
 
 

 الحادي والثاني والعشرون: األسبوع 

ية ، لنقدالعمليات النقدية ، نظام الرقابة الداخلية على العمليات النقدية، المقبوضات ا
 المدفوعات النقدية.

 رقابة الداخلية عليها           العمليات النقدية ونظام ال
الخـتالس، اتعتبـر النقديـة مـن أكثـر عناصـر الموجـودات تعرضـا للتالعـب أو   النظرة الشاملة -1

ولهذا السـبب نـرى مـن الضـروري وضـع أنظمـة رقابـة داخليـة دقيقـة علـى العمليـات النقديـة بحيـث تكفـل تحقيـق 
لموضـح بقائمـة المركـز المـالي للوحـدة، لـذلك يخصـص رقابة فعالة وذلك للوصول إلـى صـحة الرصـيد النقـدي ا

 المدقق وقتا كبيرا في تدقيق العمليات النقدية.

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 
 مبررات الموضوع –ب 

تعتبــر العمليــات النقديــة مــن أكثــر العمليــات تعرضــا للتالعــب أو االخــتالس ولــذلك مــن الضــروري 
 كفوء.وضع نظام رقابة داخلية 

 ة:األفكار المركزي -ج
 قواعد رئيسية للرقابة الداخلية على العمليات النقدية:

اختيــار أمــين الصــندوق يجــب أن تكــون عمليــة االختيــار ســليمة ودقيقــة، إذ يجــب أن يكــون حســن الســمعة  .1
 محمود السيرة، أمينا له خبرة كافية بأعمال الصندوق.
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يــدا واضــحا وال تتضــمن أي تكليــف يفــتح أمامــه فــرص تحديــد صــالحيات ومســؤوليات أمــين الصــندوق تحد .2
 التالعب.

عــدم قبــول أي مبلــغ إال بموجــب مســتند قــبض. )مســتند القــبض( وهــو عبــارة عــن أذن معتمــد مــن شــخص  .3
 مسؤول بقبض مبلغ محدد لغرض معين إلى الصندوق.

 عدم صرف أي مبلغ من الصندوق إال بموجب مستند صرف معتمد من شخص مسؤول. .4

 ستند الصرف( وهو إذن ألمين الصندوق بصرف مبلغ محدد من الصندوق لغرض معين.) م       

وجود نظام رقابي على دفاتر مستندات الصرف والقبض بحيث ال يصرف أي دفتر منهـا إال بعـد االنتهـاء  .5
 من سابقه وتسليمه.

 .يجب أن تكون مستندات الصرف والقبض مطبوعة وصادرة عن الوحدة ومرقمة أليا بالتسلسل .6

يجـب أن تكـون جميـع المقبوضـات وجميـع المـدفوعات مؤيـدة بمسـتندات صـحيحة وخضـعت للتـدقيق وذلـك  .7
 قبل الموافقة بقبض أو صرف أي مبلغ سواء بشيك أو نقدا.

يجب أن يعطي أمين الصندوق إيصاال رسميا في مقابل كل مبلغ يتم قبضه إلى الصـندوق مهمـا صـغرت  .8
 كل مبلغ يدفعه من الصندوق ألي غرض من األغراض. قيمته وان يحصل على إيصال قي مقابل

يتم صرف كافة المدفوعات بموجب شيكات مسحوبة على المصرف الـذي تتعامـل معـه الوحـدة وذلـك فيمـا  .9
 عدا المصروفات النثرية التي تصرف نقدا من السلفة النقدية المستديمة.

ين يفيد الصرف وذلك منعا من تكراره يجب أن يختم مستند الصرف وجميع المستندات المرفقة به بختم مع .10
 كما يختم كل مستند قبض بختم يفيد القبض.

يراعي بصفة دائمية إيداع جميع المقبوضات فـي حسـاب الوحـدة فـي المصـرف فـي نفـس يـوم التحصـيل أو  .11
 في اليوم التالي على األكثر وعلى الوجه التالي:

 قررة.إيداع الشيكات بعد تظهيرها في حدود سلطات التظهير الم -أ

 إيداع النقدية المحصلة بالكامل بموجب قسيمة إيداع نقدية.  -ب
يراعــي دائمــا الفصــل الكامــل بـــين المتحصــالت النقديــة وبــين الســـلفة النقديــة المســتديمة بحيــث ال تعـــوض  .12

مطلقـــا الســـلفة المســـتديمة مـــن المتحصـــالت النقديـــة، وإنمـــا بموجـــب شـــيك مســـحوب علـــى مصـــرف وطبقـــا 
 رة.إلجراءات التعويض المقر 

 على اإلدارة المالية التأكد من إيداع جميع المقبوضات النقدية أو شيكات في حساب الوحدة بالمصرف. .13
ة يجب تحديد التوقيع عن الوحدة على الشيكات وطلبات فتح االعتمادات المستندية واالستثمارات المصرفي .14

 ت.وطلبات تحويل العملة بتوقيعين احد هما للمدير المالي أو مدير الحسابا

 يحظر التوقيع على شيكات على بياض. .15

يحظر إصدار شيكات لحامله إال بعد الحصول علـى أذن كتـابي بـذلك مـن المـدير العـام بنـاءا علـى مـذكرة  .16
 مسببة من المدير المالي.

 يؤمن على ) الخزينة ( ومحتوياتها ضد الحريق والسرقة. .17
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 معرفة لجنة تشكل لهذا الغرض.يتم جرد الصندوق جردا فجائيا مرة واحدة على األقل شهريا ب .18
متابعة يجب أن تقوم اإلدارة المالية بأعداد مذكرة تسوية رصيد الوحدة في دفاتر الوحدة مع ضرورة القيام ب .19

 مستمرة للمبالغ المعلقة التي تتضمنها مذكرة التسوية.

م إثبـات يمسك أمين الصندوق سجال خاصا مبوبا إلثبات حركة الصندوق مـن مقبوضـات، ومـدفوعات، يـت .20
 العمليات النقدية أوال بأول وبالتسلسل.

 أهداف الموضوع: -د
 العمليات النقدية ونظام الرقابة الداخلية عليها  

 االختبار القبلي  - 2

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 
 يأتي:

يوضـح فيـه أسـم من أصل وصـورتين  صرفيحرر قسم الحسابات بناءا على طلب الزبون مستند  .1
 الزبون ورقم حسابه والمبلغ المطلوب قبضه ويستلم الزبون األصل والصورة.

إلـــى أمـــين الصـــندوق) األصـــل والصـــورة( مـــع النقديـــة المـــراد قبضـــها  لصـــرفيقـــدم الزبـــون مســـتند ا .2
لصــالح الوحـــدة فيراجـــع أمـــين الصـــندوق مســـتند القـــبض وبعــد التأكـــد مـــن مطابقـــة النقديـــة لمـــا هـــو 

 د ترد للزبون صورة مستند القبض بعد التأشير عليها بما يفيد الدفع.موضح بالمستن
يقيــد أمــين الصــندوق النقديــة المقبوضــة مــن الزبــائن بســجل حركــة النقدية)ســجل الصــندوق( وفــي  .3

نهايــة اليــوم يقــوم بأعــداد كشــف يبــين فيــه أرقــام مســتندات القــبض وأســم الزبــون والمبلــغ المقبــوض 
 قا به صورة مستندات القبض آالتي احتفظ بها أمين الصندوق.وترسل إلى قسم الحسابات مرف

يقــوم الموظــف المخــتص بقســم الحســابات بمطابقــة الكشــف الــوارد مــن أمــين الصــندوق مــع صــورة  .4
 مستندات القبض الموجودة لديه، ويرحل المبلغ إلى حسابات العمالء بدفتر األستاذ المساعد.
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 مفاهيم عامة عن الفصل   3
ية ، لنقدليات النقدية ، نظام الرقابة الداخلية على العمليات النقدية، المقبوضات االعم

 المدفوعات النقدية.

 العمليات النقدية ونظام الرقابة الداخلية عليها           
تعتبـــر النقديـــة مـــن أكثـــر عناصـــر الموجـــودات تعرضـــا للتالعـــب أو االخـــتالس، ولهـــذا الســـبب نـــرى مـــن      

أنظمـــة رقابـــة داخليـــة دقيقـــة علـــى العمليـــات النقديـــة بحيـــث تكفـــل تحقيـــق رقابـــة فعالـــة وذلـــك الضـــروري وضـــع 
للوصول إلى صحة الرصيد النقـدي الموضـح بقائمـة المركـز المـالي للوحـدة، لـذلك يخصـص المـدقق وقتـا كبيـرا 

 في تدقيق العمليات النقدية.
ي أو تتأكـد مـن كـل العمليـات النقديـة المسـجلة أذن هي خطة تنظيميـة وإجـراءات تتبعهـا إدارة الوحـدة لكـي تحمـ

                 أو  والتي تكون أما                                

س / نــــاقش العبــــارة التاليــــة: تعتبــــر العمليــــات النقديــــة مــــن أكثــــر العمليــــات تعرضــــا للتالعــــب أو 
 االختالس ولذلك من الضروري وضع نظام رقابة داخلية كفوء.

 واعد رئيسية للرقابة الداخلية على العمليات النقدية:ج / هناك ق
اختيــار أمــين الصــندوق يجــب أن تكــون عمليــة االختيــار ســليمة ودقيقــة، إذ يجــب أن يكــون حســن الســمعة  .1

 محمود السيرة، أمينا له خبرة كافية بأعمال الصندوق.
يفــتح أمامــه فــرص  تحديــد صــالحيات ومســؤوليات أمــين الصــندوق تحديــدا واضــحا وال تتضــمن أي تكليــف .2

 التالعب.
عــدم قبــول أي مبلــغ إال بموجــب مســتند قــبض. )مســتند القــبض( وهــو عبــارة عــن أذن معتمــد مــن شــخص  .3

 مسؤول بقبض مبلغ محدد لغرض معين إلى الصندوق.
 عدم صرف أي مبلغ من الصندوق إال بموجب مستند صرف معتمد من شخص مسؤول. .4

 صندوق بصرف مبلغ محدد من الصندوق لغرض معين.) مستند الصرف( وهو إذن ألمين ال       

وجود نظام رقابي على دفاتر مستندات الصرف والقبض بحيث ال يصرف أي دفتر منهـا إال بعـد االنتهـاء  .5
 من سابقه وتسليمه.

 يجب أن تكون مستندات الصرف والقبض مطبوعة وصادرة عن الوحدة ومرقمة أليا بالتسلسل. .6

 مدفوعات نقدية مقبوضات نقدية
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وجميـع المـدفوعات مؤيـدة بمسـتندات صـحيحة وخضـعت للتـدقيق وذلـك  يجـب أن تكـون جميـع المقبوضـات .7
 قبل الموافقة بقبض أو صرف أي مبلغ سواء بشيك أو نقدا.

يجب أن يعطي أمين الصندوق إيصاال رسميا في مقابل كل مبلغ يتم قبضه إلى الصـندوق مهمـا صـغرت  .8
 ي غرض من األغراض.قيمته وان يحصل على إيصال قي مقابل كل مبلغ يدفعه من الصندوق أل

يتم صرف كافة المدفوعات بموجب شيكات مسحوبة على المصرف الـذي تتعامـل معـه الوحـدة وذلـك فيمـا  .9
 عدا المصروفات النثرية التي تصرف نقدا من السلفة النقدية المستديمة.

كراره يجب أن يختم مستند الصرف وجميع المستندات المرفقة به بختم معين يفيد الصرف وذلك منعا من ت .10
 كما يختم كل مستند قبض بختم يفيد القبض.

يراعي بصفة دائمية إيداع جميع المقبوضات فـي حسـاب الوحـدة فـي المصـرف فـي نفـس يـوم التحصـيل أو  .11
 في اليوم التالي على األكثر وعلى الوجه التالي:

 إيداع الشيكات بعد تظهيرها في حدود سلطات التظهير المقررة. -ت

 بالكامل بموجب قسيمة إيداع نقدية. إيداع النقدية المحصلة  -ث
يراعــي دائمــا الفصــل الكامــل بـــين المتحصــالت النقديــة وبــين الســـلفة النقديــة المســتديمة بحيــث ال تعـــوض  .12

مطلقـــا الســـلفة المســـتديمة مـــن المتحصـــالت النقديـــة، وإنمـــا بموجـــب شـــيك مســـحوب علـــى مصـــرف وطبقـــا 
 إلجراءات التعويض المقررة.

 كد من إيداع جميع المقبوضات النقدية أو شيكات في حساب الوحدة بالمصرف.على اإلدارة المالية التأ .13
ة يجب تحديد التوقيع عن الوحدة على الشيكات وطلبات فتح االعتمادات المستندية واالستثمارات المصرفي .14

 وطلبات تحويل العملة بتوقيعين احد هما للمدير المالي أو مدير الحسابات.

 ى بياض.يحظر التوقيع على شيكات عل .15

يحظر إصدار شيكات لحامله إال بعد الحصول علـى أذن كتـابي بـذلك مـن المـدير العـام بنـاءا علـى مـذكرة  .16
 مسببة من المدير المالي.

 يؤمن على ) الخزينة ( ومحتوياتها ضد الحريق والسرقة. .17

 يتم جرد الصندوق جردا فجائيا مرة واحدة على األقل شهريا بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض. .18
متابعة يجب أن تقوم اإلدارة المالية بأعداد مذكرة تسوية رصيد الوحدة في دفاتر الوحدة مع ضرورة القيام ب .19

 مستمرة للمبالغ المعلقة التي تتضمنها مذكرة التسوية.

يمسك أمين الصندوق سجال خاصا مبوبا إلثبات حركة الصندوق مـن مقبوضـات، ومـدفوعات، يـتم إثبـات  .20
  بأول وبالتسلسل.العمليات النقدية أوال

 

 المبادئ األساسية للرقابة على المقبوضات النقديةالمقبوضات النقدية       
 أن المصادر التي ترد منها المقبوضات النقدية للوحدة عديدة:
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ى المبــادئ األساســية للرقابــة علــى المقبوضــات التــي تســدد مــن قبــل الزبــائن بشــكل مباشــر إلــ

 صندوق الوحدة:
 هنا نتبع الخطوات التالية: 
يحرر قسم الحسـابات بنـاءا علـى طلـب الزبـون مسـتند قـبض مـن أصـل وصـورتين يوضـح فيـه أسـم الزبـون  .1

 األصل والصورة. ورقم حسابه والمبلغ المطلوب قبضه ويستلم الزبون 
ة يقدم الزبون مستند القبض إلى أمين الصندوق) األصل والصورة( مع النقدية المـراد قبضـها لصـالح الوحـد .2

ن فيراجع أمين الصندوق مستند القبض وبعد التأكد من مطابقة النقديـة لمـا هـو موضـح بالمسـتند تـرد للزبـو 
 صورة مستند القبض بعد التأشير عليها بما يفيد الدفع.

 قيد أمين الصندوق النقدية المقبوضة من الزبـائن بسـجل حركـة النقدية)سـجل الصـندوق( وفـي نهايـة اليـومي .3
يقـــوم بأعـــداد كشـــف يبـــين فيـــه أرقـــام مســـتندات القـــبض وأســـم الزبـــون والمبلـــغ المقبـــوض وترســـل إلـــى قســـم 

 الحسابات مرفقا به صورة مستندات القبض آالتي احتفظ بها أمين الصندوق.
ف المخـتص بقسـم الحسـابات بمطابقـة الكشـف الـوارد مـن أمـين الصـندوق مـع صـورة مسـتندات يقوم الموظ .4

 القبض الموجودة لديه، ويرحل المبلغ إلى حسابات العمالء بدفتر األستاذ المساعد.

 المقبوضات النقدية عن طريق البريد

 ها الضبط الداخلي التالي:ترد إلى الوحدة في البريد عادة بشكل شيكات أو حواالت والتي يجب أن يتوفر ل

 يجب أن يفتح البريد من قبل شخص مسؤول ال ينتمي إلى قسم الحسابات أو الصندوق. .1

تسـجل كافــة الشــيكات الــواردة بكشــف مــن ثــالث نســخ وتخـتم بمــا يفيــد تســجيلها فــي حســاب الوحــدة الجــاري  .2
لتحضير إيصاالت القبض لدى المصرف، وترسل الشيكات والنسختين األولى والثانية إلى أمين الصندوق 

 ويوقع الكشف بما يفيد استالمه إلى قسم الحسابات لتدقيقها وإرسالها إلى الزبائن.
 يجب أن تسجل المقبوضات في يومية الصندوق ويتم إيداعها مع باقي المتحصالت يوميا. .3
ث الحسـابات حيــ يـتم تـدقيق النقديــة الـواردة بالبريـد مــن قبـل قســم التـدقيق الـداخلي أن وجــد أو مـن قبـل قســم .4

 يطابق ما ورد بموجب كشف المقبوضات بالبريد مع نسخ إيصاالت المصرف وذلك بإيداعها فيه.

 يقوم الموظف المختص بقسم الحسابات بقيد هذه المبالغ بحسابات الزبائن بدفتر األستاذ. .5

 
 

 مقبوضات بشكل مباشر   

 مقبوضات عن

 طريق البريد  

 مقبوضات من الجباة المتجولين     

 وتكون أما مبيعات نقدية أو عمليات أخرى 
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 المقبوضات النقدية عن طريق الجباة المتجولين

علــى عــدة إيصـاالت مؤقتــة ومرقمـة بأرقــام متسلسـلة ومختومــة بخــتم  يـزود الجبــاة المتجـولين بــدفاتر تحتـوي  .1
الوحـدة، وعلـى أن تكـون اإليصـاالت بنسـختين ) أصـل وصـورة( أحـدتهما تسـلم إلـى الزبـون والثانيـة يحـتفظ 

 بها في دفتر اإليصاالت.
وأرقـــام  فـــي نهايـــة اليـــوم يقـــوم الجبـــاة بأعـــداد كشـــف يبـــين فيـــه تفاصـــيل المبـــالغ المحصـــلة وأســـماء الزبـــائن .2

اإليصاالت ويقدم هذا الكشف إلى أمين الصندوق مع ما تجمع لديهم من مبالغ بعد الحصول علـى توقيـع 
 أمين الصندوق بما يفيد استالمه للمبالغ آنفة الذكر.

بعد تسجيل النقدية بسجل الصندوق يقـوم أمـين الصـندوق بتأشـير الكشـف بمـا يفيـد قبضـه للمبـالغ المؤشـرة  .3
 م الحسابات.فيه ويرسل إلى قس

ة يقوم فقسم الحسابات بترحيل المبالغ المقبوضة إلى حسابات العمالء في األستاذ وتحرير إيصاالت رسمي .4
 ترسل إلى الزبائن.

لين بالنسبة للشيكات التي يتم استالمها من الزبائن يجب أن تعنون باسم الوحدة وليس باسم الجباة المحص .5
 المحصلين ممن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا العمل.لمنع الفرصة للغش أو االختالس من قبل 

 ضــرورة مراعــاة تغييــر منــاطق الجبــاة المتجــولين وذلــك منعــا لحــدوث نــوع مــن المجاملــة بيــنهم وبــين الزبــائن .6
 مما يؤدي إلى األضرار بالوحدة.

التــــــأمين علـــــــى الجبــــــاة ضـــــــد خيانــــــة األمانـــــــة أو ربطهــــــم بكفالـــــــة تتناســــــب مـــــــع المبــــــالغ المصـــــــرح لهـــــــم  .7
 لها.الخالصةتحصي

 المدفوعات أما أن تكون رأسمالية أو أيرادية:         المدفوعات النقدية 
ات مـن مسـتند والتحقق من األولى يتم بالجرد والمعاينة.  أما تحقيق الثانية فيتم باإلطالع على مـا يعززهـا 

 تفصح عنها.
 نفقة وغرضها:وأن أسس المراقبة الداخلية ألية نفقة تتوقف على طبيعة هذه ال      

فالمـــدفوعات الرأســـمالية أقـــل عرضـــة للتالعـــب مـــن المـــدفوعات األيراديـــة حيـــث النفقـــة األيراديـــة قـــد ال تكـــون  
تعـذر بالضرورة استبداال لسلعة معينة يمكن مشاهدتها بعد الشراء فهي قـد تكـون اسـتبداال لخدمـة معينـة، وهنـا ي

 مشاهدة هذه الخدمة بعد أدائها .
ارات االهتمـــام الـــذي أولتـــه اإلدارات المختلفــة بالمـــدفوعات األيراديـــة: عليـــه مراعـــاة االعتبـــوهــذا هـــو ســـبب      

 التالية : عند وضع نظام ضبط داخلي للسيطرة على المدفوعات وهذه االعتبارات هي:
أوال: أن جميــع مــدفوعات الوحــدة تــتم عــن طريــق الشــيكات والســحوبات علــى الحســاب      

 مصاريف النثرية الصغيرة والتي تدفع من السلفة المستديمة.الجاري مع المصرف عدا ال
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وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يمســك ســجل خــاص يســجل فيــه الشــيكات الــواردة مــن المصــرف إلــى الوحــدة       
مسلسلة حسب أرقامها وتودع هذه الشيكات والسجل لدى موظف مسـؤول) مـدير الحسـابات مـثال( ويـتم سـحب 

قيـع الموظـف المسـؤول عـن تحريـر الشـيكات فـي سـجل الشـيكات وإطـالع الموظـف هذه الشيكات تباعـا لقـاء تو 
المســـؤول عـــن االحتفـــاظ بالشـــيكات علـــى كعـــوب دفتـــر الشـــيكات المنتهـــي. كمـــا أن حصـــر تســـديد المـــدفوعات 

 بالشيكات له مزايا هامة كوسيلة للضبط الداخلي إذا ما قورن باستعمال النقدية وهذه المزايا هي: 
تــدفع عــن طريــق طــرف ثالــث وهــو المصــرف، والمصــرف فــي هــذه الحالــة ســيكون قيمــة الشــيكات  .1

 مسؤوال عن صرف أي شيك لم يكتمل شكله النهائي كأن يكون مزورا أو مدفوعا لغير المستفيد،
 أما المدفوعات النقدية فـال يوجـد فيهـا طـرف ثالـث فهـي عمليـة ذات طـرفين الوحـدة والمسـتفيد. كمـا أن

المصرف المرسل من المصرف إلى الوحدة يشكل دليال آخـر علـى صـرف كشف الحساب الجاري مع 
 المبلغ من طرف آخر عكس النقدية التي ال يكون فيها تأييد من طرف آخر بصرف المبلغ.

في حالة حصول تزوير في الشيكات سيكون هنالـك دليـل كتـابي يؤيـد ذلـك ويثبتـه أمـا المـدفوعات  .2
يـة االخـتالس ولـذلك يجـب عـدم صـرف أي مبلـغ مـن النقدية فيصعب وجود دليل قـاطع يثبـت عمل

 المتحصالت النقدية بل يجب إيداعها بالكامل في الحساب الجاري للوحدة مع المصرف.
 

ويفضـــل فـــي هـــذه الحالـــة األخـــذ  ثانيـــا: تحديـــد صـــالحية المخـــولين بالصـــرف والتوقيـــع علـــى الشـــيكات
ـــة المزدوجـــة أي يجـــب أن يوقـــع علـــى الشـــيك أكثـــر مـــن شـــخص  واحـــد كـــأن يوقعهـــا المحاســـب ومـــدير بالرقاب

الحســـابات أو مـــدير الحســـابات والمـــدير العـــام، وهنـــا يتوجـــب علـــى كـــال المخـــولين بـــالتوقيع التأكـــد مـــن صـــحة 
المستندات وإلغائهـا خشـية أن تقـدم مـرة أخـرى، وكمـا يجـب عـدم اتكـال أحـداهما علـى اآلخـر عنـد التوقيـع علـى 

صـحة الصـرف ويطلعـا علـى جميـع المسـتندات المقدمـة إليهمــا  المسـتندات أو الشـيكات بـل يجـب أن يتأكـد مـن
وإنها تمثل النسخ األصلية وليست صورها أو نسخها الثواني. كما يجب أن تكون الصالحيات المخولـة حسـب 

 نوع المدفوعات وهنا يجب أن تحدد هذه الصالحيات مقدما وحسب المستويات اإلدارية كأن تكون:

 رة برئيس مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة نفسه مثال:صالحية شراء الموجودات محصو  -أ

 صالحية التبرعات ومنح المكافآت واإلكراميات ونفقات االستضافة محصورة بالمدير العام مثال. -ب
 صالحية التعيين واإلحالة على التقاعد والفصل محصورة بمجلس اإلدارة وهكذا. -ت

 ولة.كما ويجب مالحظة عدم جواز الخروج على الصالحيات المخ
ــا:     ذلــك فــي دفاترهــا المختصــة مرفقــة بكعوبهــا وعــدم أتالفهــا و  يجــب االحتفــاظ بالشــيكات الملغــاة ثالث

 لغرض الرجوع إليها عند التحقق من قيد اإللغاء الخاص بها.
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بل يجب أن يكون الشيك لألمر شخص طبيعي أو معنـوي وذلـك  عدم تحرير شيكات لحاملها رابعا:     
ك لحامله وهنا سيكون بمقدور كل من يعثر عليه سحبه مـن المصـرف واالدعـاء بأنـه يعـود خشية أن يفقد الشي

 له.
حتــى لــو كــان المخــولين  : يجــب االمتنــاع عــن توقيــع شــيكات مقــدما) أي علــى بيــاض(خامســا     

جـازة بالتوقيع سيتمتعون بأجازة قصيرة ففي هذه الحالة يتوجب األمر تخويـل غيـرهم بـالتوقيع خـالل تمـتعهم باإل
 وتزويد المصرف بنماذج تواقيع المخولين الجدد.  

كـــأن يكـــون  يجـــب إرســـال الشـــيكات المحـــررة إلـــى أصـــحابها ومتابعـــة اســـتالمهم لهـــا سادســـا:     
 االستالم من قبل المستفيد نفسه أو من قبل وكيله الرسمي.

 كات األصلية.تصدر ثبوت فقدان الشي أن الشيكات الصادرة عوضا عن شيكات مفقودة سابعا:    

مـن غيـر األشـخاص الـذين  يكلف شـخص بإعـداد كتـب إرسـال الشـيكات إلـى المسـتفيدين ثامنا:     
 قاموا بأية خطوة من خطوات أعداد الشيكات وتحضيرها.

ا بعد صدور الشيكات وأخذ المستندات شـكلها النهـائي وتسـجيله : حفظ الشيكات بصورة مرتبةتاسعا     
بطريقــة مرتبــة كــأن تفــتح أضــابير خاصــة لســندات الصــرف متسلســلة حســب أرقامهــا فــي الســجالت يحــتفظ بهــا 

 وأخرى لسندات القيد مسلسلة حسب أرقامها أيضا وذلك لضمان سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
فـي ومالحظـة عزلـه عـن مـوظفي الحسـابات لتال أحكام الرقابة على البريد الـوارد والصـادر عاشرا:     

م ب بالشيكات الصادرة أو الشيكات المعادة مـن البنـك نتيجـة لوجـود بعـض النـواقص فيهـا أو عـدأمكانية التالع
قبضــها مــن المصــارف المســحوبة عليهــا ألســباب تتعلــق بقلــة الرصــيد أو خطــأ فــي التوقيعــات أو عــدم تطــابق 

 المبلغ رقما وكتابة أو خطأ في التاريخ.

بصــورة دوريــة  لجــاري مــع المصــرف: ضــمان الحصــول علــى كشــوفات الحســاب اأحــد عشــر     
ويفضل أن تكون شهريا ومطابقة هذه الكشوف مع ما هو مسجل في سجالت الوحدة والعمل على تسوية الفر 

 وقات الحاصلة.
لـى إوالتي يـؤدي إلـى التـداخل فيمـا بينهـا  الفصل التام بين االختصاصات المتعارضة اثنا عشر:     

 ل ذلك:تهيئة فرص التالعب أو االختالس مثا
 . أعداد كشوفات المجهزين والقيد في حساباتهم.1     
 . تحرير الشيكات والتوقيع عليها.2     
 . التسجيل في يومية الصندوق وأمانة الصندوق.3     
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استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك  إذا كنت على

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 

 . تحرير الشيكات ومسك السجالت.4     
 . مطابقة كشف البنك ومسك السجالت الخاصة بالقبض والصرف.5     
يجــب أن تكــون الخصــومات المســموح بهــا المســجلة فــي دفتــر الصــندوق مؤيــدة بمســتندات  ثالثــة عشــر:     

أصــولية معتمــدة مــن شخصــية مســؤولة فــي الوحــدة وذلــك لغــرض الحيلولــة دون فــرص التالعــب التــي 
 ستتاح للصرافين في حالة عدم األخذ بهذا المبدأ.

ت منهـا الوحـدة أو مـواد اسـتلمت مـن : يجب أن تكون المدفوعات عوضـا عـن خـدمات اسـتفادأربعة عشر     
 قبل الوحدة وأنها تمت وفقا لصالحيات المخولة والعقود مع الجهة المجهزة. 

خمســة عشــر: يفضــل أن يــدون علــى وجــه الشــيك بــأن مبلــغ الشــيك يقــل كــذا دينــار فــي حالــة كــون مبلــغ      
 دينار. 621.000دينار ويقال المبلغ يقل عن  620.000الشيك 

 ات الذاتيةاالختبار  -4
 أكمل الفراغات التالية 

والتــي يــؤدي إلــى التــداخل فيمــا بينهــا إلــى  الفصــل التــام بــين االختصاصــات المتعارضــة .1
---------------------------تهيئة فرص التالعب أو االختالس مثال ذلك:

-------- 

ــــا يجــــب أن تحــــدد هــــذه  .2 ــــة حســــب نــــوع المــــدفوعات وهن يجــــب أن تكــــون الصــــالحيات المخول
 --------------------------الحيات مقدما وحسب المستويات اإلداريةالص

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

 االختبار ألبعدي 5   
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 المقبوضات النقدية عن طريق الجباة المتجولين

لة ومختومــة بخــتم يـزود الجبــاة المتجـولين بــدفاتر تحتـوي علــى عــدة إيصـاالت مؤقتــة ومرقمـة بأرقــام متسلسـ .1
الوحـدة، وعلـى أن تكـون اإليصـاالت بنسـختين ) أصـل وصـورة( أحـدتهما تسـلم إلـى الزبـون والثانيـة يحـتفظ 

 بها في دفتر اإليصاالت.
فـــي نهايـــة اليـــوم يقـــوم الجبـــاة بأعـــداد كشـــف يبـــين فيـــه تفاصـــيل المبـــالغ المحصـــلة وأســـماء الزبـــائن وأرقـــام  .2

 سابقة ، ويحتفظ بها إلى نهاية الشهر.مع لديهم من مبالغ مع ما تجويحتفظ بالمبالغ اإليصاالت 

 بعد تسجيل النقدية بسجل الصندوق يقوم أمين الصندوق بتأشير الكشف بما يفيد قبضه  .3

 يقوم قسم الحسابات بترحيل المبالغ المقبوضة إلى حسابات العمالء في األستاذ وتحريـر إيصـاالت رسـمية .4
أمور العرقلة با من الزبائن يجب أن تعنون باسم الجباة المحصلين لمنع بالنسبة للشيكات التي يتم استالمه

مسـالة نسـبية ممكـن تالشـيها الفرصة للغش أو االختالس من قبل المحصلين ممن تسول له نفسه المالية و 
. 

 ضــرورة مراعــاة تغييــر منــاطق الجبــاة المتجــولين وذلــك منعــا لحــدوث نــوع مــن المجاملــة بيــنهم وبــين الزبــائن .5
 يؤدي إلى األضرار بالوحدة.مما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقيق تالثالث والعشرون: تدقيق العمليات النقدية ، تدقيق حسابات الصندوق، األسبوع 

 حسابات البنك)المصرف(

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 النظرة الشاملة
 تدقيق العمليات النقدية ) المصروفات و المقبوضات(   ، تدقيق حساب الصندوق ، حسابات المصارف 

 مرحلة الثانيةطلبة ال: دفةالفئة المسته –أ 
 لموضوعمبررات ا –ب 

 تدقيق العمليات النقدية
فــــي الموضــــوع الســــابق تــــم التعــــرف علــــى المبــــادئ العامــــة التــــي تحكــــم الرقابــــة الداخليــــة علــــى العمليــــات      

 عالنقدية)المقبوضات والمدفوعات وهو الخطوة األولى من عمل المدقق، أما الخطوة الثانية من عمله فهي وض
 البرنامج الذي سيسير عليه في تحقيق العمليات النقدية.

 األفكار المركزية: -ج
 وضع برنامج الذي سيسير عليه في تحقيق العمليات النقدية.

 أهداف الموضوع: -د
الهدف األول  : أن رصيد النقدية الموجود في صندوق الوحدة وحسابها الجاري لدى المصرف مطابق لما هو 

 وحدة.وارد في سجالت ال
ــالفترة التــي تــدقق حســاباتها قــد تــم قيــدها فــي  الهــدف الثــاني :أن جميــع عمليــات التحصــيل والســداد الخاصــة ب

 السجالت وان المدفوعات حقيقية مؤيدة بمستندات صحيحة.
 

 

 االختبار القبلي  - 2
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ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 
 يأتي:

 كوسيلة من وسائل اإلثبات( (بالصندوق  خطوات عملية جرد النقدية
 . ّعد كافة المبالغ الموجودة في الصندوق مبوبة حسب فئاتها النقدية ومبالغها.1
 يتم الجرد بصورة مفاجئة وبحضور أمين الصندوق.ال . 2
. ينظم محضر جرد بموجودات الصندوق وحسب أصنافها، ويـتم توقيـع المحضـر مـن قبـل المـدقق الـذي قـام  3

 فقطة الجرد بعملي
 . التأكد من أن كافة المقبوضات قد تم تسجيلها في سجل الصندوق في الجانب المدين منه وقد تم قطع 4

 وصوالت قبض خاصة بها.    
 . التأكد من أن كافة اإليداعات قد تم تسجيلها أيضا في سجل الصندوق وفي الجانب الدائن منه.5
 .يخه وكذلك إلى آخر قسيمة إيداع ومبلغها وتاريخهاآخر رقم وصل قبض ومبلغه وتار  ال يؤشر. 6
لفترة لألنها تدور  عن الفروقات و ال داعي للتحري . بعد ذلك تتم مقارنة الموجود الفعلي مع الرصيد الدفتري 7

 .الالحقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم عامة عن الفصل  - 3
 تدقيق العمليات النقدية
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لمبــــادئ العامــــة التــــي تحكــــم الرقابــــة الداخليــــة علــــى العمليــــات فــــي الموضــــوع الســــابق تــــم التعــــرف علــــى ا     
ع النقدية)المقبوضات والمدفوعات وهو الخطوة األولى من عمل المدقق، أما الخطوة الثانية من عمله فهي وض

 البرنامج الذي سيسير عليه في تحقيق العمليات النقدية.
 :إلى الهدفين التاليين ويجب على المدقق عند وضعه لهذا البرنامج أن يضمن الوصول

ـــدى  ـــة الموجـــود فـــي صـــندوق الوحـــدة وحســـابها الجـــاري ل الهـــدف األول  : أن رصـــيد النقدي
 المصرف مطابق لما هو وارد في سجالت الوحدة.

ا قـد الهدف الثاني :أن جميع عمليات التحصـيل والسـداد الخاصـة بـالفترة التـي تـدقق حسـاباته
 قيقية مؤيدة بمستندات صحيحة.تم قيدها في السجالت وان المدفوعات ح

 ولتحقيق الهدف األول:  يجب أن يتبع ما يلي:
ي الجـرد الفعلــي المفــاجئ للنقديــة الموجــودة مــع أعــداد محضـر بنتــائج الجــرد ومطابقــة الموجــود الفعلــي فــ

 الصندوق مع الرصيد الدفتري في السجالت بتاريخ الجرد.
 وسائل اإلثبات(كوسيلة من  (خطوات عملية جرد النقدية بالصندوق 

 . ّعد كافة المبالغ الموجودة في الصندوق مبوبة حسب فئاتها النقدية ومبالغها.1
 . يتم الجرد بصورة مفاجئة وبحضور أمين الصندوق.2
. ينظم محضر جرد بموجودات الصندوق وحسب أصنافها، ويـتم توقيـع المحضـر مـن قبـل المـدقق الـذي قـام  3

 بعملية الجرد وأمين الصندوق.
. التأكـد مـن أن كافــة المقبوضـات قـد تــم تسـجيلها فـي ســجل الصـندوق فـي الجانــب المـدين منـه وقــد تـم قطــع 4

 وصوالت قبض خاصة بها.
 . التأكد من أن كافة اإليداعات قد تم تسجيلها أيضا في سجل الصندوق وفي الجانب الدائن منه.5
 آخر قسيمة إيداع ومبلغها وتاريخها.. اإلشارة إلى آخر رقم وصل قبض ومبلغه وتاريخه وكذلك إلى 6
 . بعد ذلك تتم مقارنة الموجود الفعلي مع الرصيد الدفتري ومن ثم التحري عن الفروقات.7

 ومن عمليات الجرد المفاجئ يمكن التحقق من سالمة عمليات الصندوق 
 أما في حالة كون التسديدات تتم عن طريق الصندوق فعلى المدقق القيام بما يلي:  

 ابقة مستندات الصرف النقدية مع القوائم الواردة من الدائنين والتأكد من صحتها.مط (1
تـــدقيق مســـتندات الصـــرف أعـــاله مـــع الجانـــب الـــدائن مـــن ســـجل الصـــندوق أو حقـــل الصـــندوق فـــي ســـجل  (2

 المدفوعات للتأكد من مطابقتها.
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صـدة هـذه الحسـابات مطابقة أرصدة حسابات الوحدة كما هي في الكشوفات المرسلة مـن المصـارف مـع أر  (3
 في سجالت الوحدة. 

 ولكي يحقق المدقق الهدف الثاني :   على المدقق أتباع اإلجراءات التالية:

 
                                               

 تدقيق مستندي لعينات اختباريه من  
ـــة المرســـلة مـــن                                                        ـــة كشـــوف الحســـابات الجاري مطابق

 المصارف        
 المقبوضات                المدفوعات          مع نفس الحسابات في سجالت الوحدة  
 
  
أن الغــرض مــن تــدقيق ســجل العمليــات النقديــة مــن مقبوضــات ومــدفوعات تــدقيقا حســابيا هــو ضــمان صــحة  

بية المثبتــة فيــه والعتبــاره مــن أهــم ســجالت الوحــدة حيــث أن جميــع عمليــات الوحــدة تصــب فــي العمليــات الحســا
 السجل ويكون التدقيق الحسابي لهذا السجل شامال النقاط التالية: النهاية في هذا 

 . التأكد من صحة الرصيد االفتتاحي لكل من حسابي البنك والصندوق ويتم ذلك بالرجوع إلى قائمة 1
 ات الختامية في السنة السابقة للفترة موضوع الفحص.الحساب    

 . تدقيق المجاميع الرأسية واألفقية للخانات التحليلية لهذا السجل.2
 . التأكد من صحة نقل مجاميع الخانات التحليلية في سجل النقدية من صفحة إلى أخرى.3
 اصة بها.. التأكد من تثبيت المبالغ في الحسابات الفرعية ) التحليلية( الخ4
 . التأكد من صحة استخراج أرصدة حسابي البنك والصندوق في نهاية الفترة.5
كونه  . التأكد من صحة ترحيل مجاميع الحسابات التحليلية لهذا السجل إلى سجل اليومية العامة في حالة6

 منفصال عنها وإلى الحسابات المقابلة لها في سجل األستاذ.
 
 

 الجارية للوحدة لدى المصارف مع نفس الحسابات   يتم بمطابقة كشف الحسابات

تدقيق حسابي 

 لدفتر الصندوق

تدقيق مستندي 

 لدفتر الصندوق

التدقيق الحسابي 

 تر الصندوقلدف

 تدقيق مستندي لدفتر الصندوق                     
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 في سجالت الوحدة، والتدقيق ألمستندي لعينات من المقبوضات والمدفوعات النقدية.
 لـــ ألمستنديسندرس التدقيق      
 مطابقة كشف حساب البنك  -1
 دقيق مستندي لعينات من المقبوضات النقديةت -2

 المقبوضات من العمالء 

 لمبيعات النقديةالمقبوضات من ا 
 المقبوضات من إيجار العقارات 

 المقبوضات من العمالء 

 المقبوضات من المبيعات النقدية 

 المقبوضات ن إيجار العقارات 

 المقبوضات عن بيع أصول ثابتة 

 مقبوضات عن إعانات وتبرعات 

 تدقيق مستندي لعينات من المدفوعات  -3

 الرواتب والجور 
 المصروفات النثرية 

  المجهزون 

  عات لشراء أصول رأسمالية.مدفو 
 تطبيقات عملية حول تدقيق العمليات النقدية 

   :فــي ظـل النظــام اليمركــزي نجــد إن لكـل وحــدة وفروعهــا حســاب جــاري مطابقـة كشــف حســاب البنــك
مع المصارف تودع فيه مقبوضاتها من نقد وشيكات أول بأول بموجب قسيمة إيداع نقدية أو قسيمة إيـداع 

المبلــغ المــودع، وتــدفع منــه معظــم مــدفوعاتها بموجــب شــيكات مســحوبة علــى هــذا شــيكات حســب طبيعــة 
الحســـاب باســـتثناء المصـــروفات النثريـــة الصـــغيرة حيـــث يـــتم دفعهـــا مـــن الســـلفة المســـتديمة المعتمـــدة لهـــذا 

    الغرض.
  ترســـل المصـــارف كشـــف الحســـاب الجـــاري للوحـــدة فـــي فتـــرات منتظمـــة كـــأن تكـــون شـــهريا أو عنـــد الطلـــب

 حركة  اإليداعات والمسحوبات التي تمت خالل الفترة المثبتة في الكشف المرسل إليها.متظمنة 
وتتوقف كمية االختبارات التي يجريها المـدقق فـي هـذه المطابقـة علـى كفايـة أنضـمة الرقابـة الداخليـة للعمليـات 

مـدقق جهـدا ووقتـا معينـين النقديـة، فـإذا كانـت هـذه األنظمـة كافيـة لتغطيـة كافـة العمليـات النقديـة وفـرت علـى ال
واكتفى بمطابقة أشهر معينة يـتم اختيارهـا مـن قبلـه والعكـس صـحيح فـي حالـة ضـعف أنظمـة الضـبط الـداخلي 
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للعمليــات النقديــة حيــث سيضــطر المــدقق فــي هــذه الحالــة إلــى إجــراء مطابقــة لحســاب البنــك لكامــل الفتــرة التــي 
 يقوم بفحص حساباتها.  وفيما يلي

حـدة يجب مراعاتها من قبل المدقق عند مطابقته كشف البنك مع دفتر النقدية لـدى الو  أهم الفقرات التي
: 
 مقابلة المبالغ المسجلة بحساب البنك في حساب الوحدة مع نفس المبالغ في كشف الحساب الجاري. (1
التأكد من تطابق مبالغ اإليداعات النقدية وتواريخها في كل من كشف الحساب الجاري مع المصرف  (2

 اب المصرف في السجالت، حيث أن المصرف يقيد هذه اإليداعات في نقس اليوم الذي تودع فيه.وحس
في حالة حصول اختالف بين تـاريخ اإليـداع النقـدي المثبـت فـي السـجالت ومـا هـو مثبـت فـي كشـف      

الحســـاب الجـــاري مـــع المصـــرف وجـــب علـــى المـــدقق التحـــري عـــن ســـبب هـــذا االخـــتالف فقـــد يخفـــي هـــذا 
ف وراء عمليات تالعب خطيرة ، كأن يقوم أمين الصندوق بسحب الشيك الموّدع وبذلك فأن قيمـة االختال

الشـيك تظهـر فـي الكشـف بالقيمـة الصـافية أي بتسـجيل إيـداعات نقديـة فـي حسـاب المصـرف فـي سـجالت 
الوحـدة ولكــن ال يرسـل هــذا المبلــغ للمصـرف فلــم يظهـر فــي كشــف الحسـاب الجــاري مـع المصــرف اإل بعــد 

ي مــدة طويلــة وفــي هــذه الحالــة يتضــح بــان أمــين الصــندوق قــد أســاء التصــرف بهــذه النقديــة فهــو لــم مضــ
يودعها في نفس التاريخ المثبـت فـي السـجالت وإنمـا اسـتغلها لتغطيـة اخـتالس أو لحسـابه الشخصـي لفتـرة 

 بين التاريخ المثبت في السجالت وتاريخ إيداعها الفعلي .

مع  سحوبة وأرقامها على الحساب الجاري مع المصرف والمثبتة بالسجالتالتأكد من مبالغ الشيكات الم (3
 مبالغها وأرقامها المثبتة في كشف الحساب الجاري.

  ليات  التأكد من جميع التحويالت المسحوبة على الحساب الجاري مع المصرف ويتم ذلك بالرجوع إلى األو  (4
لعقود ح االعتمادات والدفعات الخاصة بتنفيذ الإلطالع على التخويل الصادر للمصرف بذلك مثال ذلك فت
 مع جهات أجنبية مجهزة لخدمات أو بضائع موردة للوحدة.

ة التأكد من طبيعة وصحة المبالغ الواردة في كشف الحساب الجاري وليس لها مقابل في سجالت الوحد (5
 مثال 

اري حيث ترسل اإلشعارات لجذلك الفوائد وعموالت التحويل والمبالغ المسحوبة خطأ من الحساب ا    
 بها إلى الوحدة. الخاصة

ي تنظيم قائمة بالشيكات الموقوفة أي المسجلة والغير مسحوبة التي لم تظهر في كشف الحساب الجار  (6
 ومتابعة سحبها في األشهر الالحقة.

أن الشيكات المرسلة إلى المصرف لغرض إيداعها في الحساب الجاري للوحدة معه قد يحتسب المصرف  (7
س مولة على تحصيلها، على المدقق إن يتأكد من أن الوحدة قيدت صافي مبالغ الشيك في سجالتها ليع

 كامل مبلغه أي قبل خصم عمولة المصرف.
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ل يقيد المصرف مبالغ عدة شيكات بعد تحصيلها في حساب الوحدة كمفردة واحدة دون تفصيل بينما تدخ (8
المدقق معرفة مكونات المبلغ الوارد في كشف  في دفاتر الوحدة بصورة مفصلة ولذلك يتعين على

 الحساب الجاري لغرض مطابقته مع المفردات الواردة في حساب المصرف في دفاتر الوحدة.

 قد يحصل تفاوت بين تاريخ تسجيل إيداع الشيكات في دفاتر الوحدة وتاريخ إيداعها العلي في كشف (9
 الحساب الجاري مع المصرف.

ي أوراق القبض المرسلة إليه من قبل المنشأة لغرض التحصيل أي بعد خصم ( إن المصرف يسجل صاف10
 مصاريف التحصيل.

 الوحدة ( في الغالب يحصل تفاوت بين تاريخ تسجيل الشيكات المسحوبة على الحساب الجاري في دفاتر11
 وتاريخ سحب هذه الشيكات مع المصرف بسبب عدم مراجعة المستفيدين للمصرف بنفس التاريخ.

المبالغ  ( قد يسحب أو يستلم المصرف مبلغ بصورة خاطئة أو في الحساب الجاري ويعيد أو يسحب هذه12
 بعد اكتشاف الخطأ.

غرض ( عند المطابقة توضح أشارات متشابهة إزاء المبالغ المتطابقة في كل من الدفاتر وكشف الحساب ل13
يدين اعدة في إعداد مذكرة التسوية بين الرصحصر االختالفات واألخطاء التي تخلو من هذه اإلشارات للمس

 في الكشف وفي حساب المصرف في دفاتر الوحدة.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذاتيةاالختبارات ال -4
 أكمل الفراغات التالية 
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 ------------------الصندوق عن طريق: ويكون التدقيق الحسابي لسجل .1
 --ق القيام بما يلي:في حالة كون التسديدات تتم عن طريق الصندوق فعلى المدق .2

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 

 .مدير الحساباتيتم الجرد بصورة مفاجئة وبحضور  .1
ينظم محضر جرد بموجودات الصندوق وحسب أصنافها، ويتم توقيع المحضر مـن قبـل المـدقق الـذي  .2

 ومدير الحسابات. قام  بعملية الجرد
التأكد من أن كافة المقبوضات قد تم تسجيلها في سجل الصندوق في الجانب المدين منه وقد تم  .3

 .قطع وصوالت قبض

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ات لمصروفلنقدية، تدقيق اتدقيق الرواتب، تدقيق المبيعات ا الرابع والعشرون: األسبوع
 ،المشتريات النقدية.  النقدية

 االختبار ألبعدي 5   
 

 

 
 

ك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية تحقق من إجابت

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 فحص وتحقق وابداء الراي للعمليات النقدية) المصروفات(:  النظرة الشاملة

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 
لتحقق منها ووضع نظام رقابة فحص المصروفات واالموضوع: مبررات  –ب 

 داخلية على العمليات النقدية

 ة:األفكار المركزي -ج
  من فاعلية هذا النظام في جميـع مراحـل عمليـات فحص نظام الرقابة الداخلية على عمليات األجور للتأكد

مرحلة صرف األجور( وتشخيص نقـاط الضـعف  –مرحلة إعداد الكشوفات  –األجور)مرحلة قياس الوقت 
فيه والتـي يمكـن اسـتغاللها ألغـراض التالعـب، حيـث إن سـالمة ودقـة هـذا النظـام تضـمن دقـة عمليـة دفـع 

 األجور وسالمتها.

 أهداف الموضوع: -د
اة إلــى الوحــدة وتالفــي نقــاط الضــعف والخلــل التــي ددفعــت بــدال عــن إعمــال مــؤ  المصــروفات التأكــد مــن أنهــو 

 يمكن استغاللها ألغراض التالعب واالختالس.

 ياالختبار القبل  - 2

 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

 من: يتم بالتحققالمقبوضات من المبيعات النقدية      

 مطابقة صور قوائم البيع مع الكشوفات المعدة من قبل أقسام البيع. -1
 .الصرف قسائم إيداع النقدية في المصرف مطابقة إليصاالت -2
 التأكـد مـن إن المبـالغ المسـجلة علـى األشـرطة مطابقـةمن  ال داعي  في حالة استخدام أآلت تسجيل النقد -3

 للمبالغ في صور قوائم البيع. 
 يطلع المدقق على إلعانات والتبرعات :المقبوضات عن ا

 المراسالت بين الوحدة والجهة المانحة لإلعانة أو التبرع. -1
 جميع التبرعات المعدة من قبل لجان مؤلفة لهذا الغرض ومطابقتها مع ما مقيد في السجالت. -2
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لتبرعـات اإلطالع على وصوالت القبض بعد مطابقتها بالمراسالت الخاصة باإلعانة أو المحاضر لجمـع ا -3
 للتأكد من تطابق المبالغ المستلمة مع ما هو وارد في المحاضر أو المراسالت.

 مطابقة المبالغ المستلمة مع المبالغ المقيدة بالسجالت. -4

 

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 ية.لنقداتدقيق الرواتب، تدقيق المبيعات النقدية، تدقيق المصروفات النقدية ،المشتريات 

 عية تمثل اكبر المصروفات المباشرة في العملية اإلنتاجية في الوحدات الصناواألجور: تدقيق الرواتب 
ضـعف هو التأكد من أنها دفعت بدال عـن إعمـال مـؤذاة إلـى الوحـدة وتالفـي نقـاط ال الهدف من الرقابة عليها:

 والخلل التي يمكن استغاللها ألغراض التالعب واالختالس.
دقق عنـد فحصـها وتـدقيقها وعليـه إتبـاع اإلجـراءات التاليـة للتحقـق تتطلب عنايـة تامـة مـن قبـل المـ

 منها:

  فحص نظام الرقابة الداخلية على عمليات األجور للتأكد من فاعلية هذا النظام في جميـع مراحـل عمليـات .1
رحلة صرف األجور( وتشخيص نقـاط الضـعف م –مرحلة إعداد الكشوفات  –األجور)مرحلة قياس الوقت 

مكـن اسـتغاللها ألغـراض التالعـب، حيـث إن سـالمة ودقـة هـذا النظـام تضـمن دقـة عمليـة دفـع فيه والتـي ي
 األجور وسالمتها.

ـــة المحفوظـــة فـــي األضـــابير  .2 ـــى األوامـــر اإلداري ـــالرجوع إل ـــين ب ـــد التعي ـــد الراتـــب عن التأكـــد مـــن صـــحة تحدي
 قوانين.الشخصية والتي يتم بموجبها تحديد اجر أو راتب العامل على ضوء التعليمات وال

التأكــد مــن مطابقــة وقــت الــدوام الفعلــي المثبــت فــي بطاقــات العمــال مــع الوقــت الــذي تــم بموجبــه صــرف  .3
 األجور.

 التأكد من صحة المجاميع األفقية والرأسية لقوائم الرواتب واألجور وصحة التضريبات الخاصة بها. .4
في االسـتحقاق أي إنهـا مطابقـة التأكد من الشيكات المسحوبة لغرض دفع الرواتـب واألجـور ومطابقـة لصـا .5

 لمبلغ الرواتب واألجور بعد حسم االستقطاعات.

التأكــد مــن حســاب االســتقطاعات حســب النســب المبينــة فــي بعــض القــوانين واألنظمــة مثــل قــانون ضــريبة  .6
 الدخل والضمان االجتماعي والتقاعد واالشتراكات النقابية.

م ع علــى تواقيــع العــاملين أمــام أســمائهم تأييــدا باســتالالتأكــد مــن صــحة اســتالم الرواتــب واألجــور بــاإلطال .7
أجــورهم وقــد يتطلــب األمــر مــن المــدقق التأكــد مــن ســالمة توزيــع الرواتــب حضــوره فــي موعــد دفــع الرواتــب 

 واألجور.
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التأكــد مــن إعـــادة الرواتــب واألجـــور التــي لـــم يراجــع أصـــحابها الســتالمها مـــن الصــندوق بعـــد قطــع وصـــل  .8
 عادتها إلى الصندوق ومتابعة صرفها ألصحابها الحقا.القبض بمبالغها يؤيد أ 

ر التأكد من تطـابق عـدد العمـال الـوقتيين فـي مراكـز العمـل لمـا هـو موجـود فعـال فـي قـوائم الرواتـب واألجـو  .9
 وذلك بقيامه بالزيارات المفاجئة لموقع العمل.

 ختالس مبالغها ويتم ذلك.التأكد من إن قوائم الرواتب األجور ال تتضمن أسماء وهمية تدرج لغرض ا10

 بمطابقة األسماء الموجودة في القوائم مع سجالت المالك في الوحدة. 
 
 
 
 
 
 

  ثانيا:
لكل معاملة قبض وصل معتمد من قبل الوحدة، يوقع عليه من قبل الشـخص المخـول صـالحية القـبض،      

وذلـــك الن المســـتندات الخاصـــة علـــى المـــدقق أن يعطـــي أهميـــة بالغـــة لتـــدقيق المقبوضـــات النقديـــة مســـتنديا، 
ن فـي بالمقبوضات والمؤيدة لها تنشأ داخل الوحدة يعدها العاملون، ومجال التالعب فيها كبيـر جـدا وان التهـاو 

ـــاء أخطـــاء أو  ـــى إخف ـــد يـــؤدي إل التحـــري عـــن أســـباب أي انحـــراف أو فـــرق حاصـــل فيهـــا مهمـــا كـــان بســـيطا ق
 اختالسات خطيرة.

بالمقبوضـات المحفوظـة لـدى الوحـدة هـي نسـخ ثـواني الن النسـخ األصـلية حيث أن اغلب المستندات الخاصـة 
تســـلم ألصـــحاب العالقـــة عنـــد تســـديد حســـاباتهم، لـــذلك يجـــب علـــى المـــدقق عنـــد تحققـــه منهـــا يبحـــث عـــن أدلـــة 

 ووسائل إثبات أخرى متصلة بهذه المقبوضات تؤيد صحتها وسالمتها مثل:
 ة    سالمة نظام الرقابة الداخلي -1
 عه على دفتر البريد الوارد للتحقق من تاريخ ورود المبالغ إطال -2
 طابقته مع تاريخ استالمها في وصوالت القبض الخاصة بها. م -3
 تاريخ قيدها في السجالت وأنها سجلت لحساب الجهات ذات العالقة. -4
لمة للتأكــد مــن أن اإلطــالع علــى أشــعارات البنــك الخاصــة بالمبــالغ المودعــة ومطابقتهــا مــع المبــالغ المســت -5

 جميع المبالغ المستلمة قد أودعت في الحساب الجاري مع المصرف والخاص بالوحدة أول بأول. 

 لعينات من المقبوضات  النقدية ألمستنديالتدقيق 
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 تدقيق المقبوضات من العمالء  يتم تدقيق تسديدات العمالء مستنديا مع:
هـزة كتاب المطالبة الصادر من الوحدة إلى العميل والذي يطلب فيـه تسـديد ثمـن البضـاعة أو الخدمـة المج .1

 له والتأكد من أن المبلغ المسدد هو نفسه المبلغ الوارد في كتاب المطالعة.
صــورة قائمــة البيــع المرســل أصــلها مــع كتــاب المطالبــة حيــث أنهــا تتضــمن تفاصــيل البضــاعة أو الخدمــة  .2

 المجهزة ومبلغها للتأكد من أن المبلغ المسدد هو نفسه المبلغ في القائمة.
لســجالت، المــنظم بموجــب كتــاب وقائمــة المطالبــة، ومطابقــة مبلغــه مــع المبلــغ قيــد المطالبــة المثبــت فــي ا .3

 المستلم.

حساب العميل في السجالت للتأكد من إن المبلغ قد رحّل إلى حساب نفس العميل وسجل إيرادا لـه )) أي  .4
 في الجانب الدائن من الحساب((.

 نها مطابقة للمبالغ المسددة.صور وصوالت القبض الصادرة من الوحدة إلى العميل والتأكد من أ .5

فــي حــال مــنح العميــل خصــما لقــاء تســديده خــالل فتــرة االئتمــان يجــب علــى المــدقق التأكــد مــن احتســاب  .6
 الخصم وانه التسديد تم خالل فترة االئتمان وانه قد منح من قبل المخول بذلك. 

 يتم بالتحقق من:المقبوضات من المبيعات النقدية      

 البيع مع الكشوفات المعدة من قبل أقسام البيع.مطابقة صور قوائم  -4
 قسائم إيداع النقدية في المصرف مطابقة إليصاالت القبض. -5
 في حالة استخدام أآلت تسجيل النقـد يجـب التأكـد مـن إن المبـالغ المسـجلة علـى األشـرطة مطابقـة للمبـالغ -6

 في صور قوائم البيع. 
 لمدقق على يطلع ا  تدقيق المقبوضات من إيجار العقارات   

 جر.عقود اإليجار للتأكد من مدة اإليجار ومبلغه وتاريخ االستحقاق ورقم العقار المؤجر واسم المستأ -1
صور وصوالت القبض المسلمة للمستأجرين وتأشيرها على كشف العقارات المؤجرة للتأكد من أسماء  -2

 اإلدارة بذلك.المستأجرين والمبلغ المسددة وحصر اإليجارات المتأخرة التسديد وأعالم 
 الفترات التي بقيت فيها األمالك خالية واالستفسار عن األسباب المؤدية إلى ذلك. -3

 يطلع المدقق على:المقبوضات عن بيع أصول ثابتة 

قــرار مجلــس اإلدارة المتضــمن الموافقــة علــى البيــع إذ كانــت صــالحية البيــع محصــورة فيــه قــرار موافقــة أي  -1
 الثابتة.جهة لها صالحية بيع الموجودات 

 صور الوصوالت الخاصة بالمبالغ المستلمة عن بيع هذه الموجودات. -2
قــا اإلطــالع علــى قــرار لجنــة البيــع المؤلفــة لهــذا الغــرض فــي حالــة كــون البيــع قــد تــم بالمزايــدة العلنيــة ووف -3

 للتعليمات المعتمدة الخاصة بذلك.

 ها.األمر اإلداري الخاص بشطب الموجودات بعد سكربتها قبل إعالن بيع -4
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تنزيـــل الموجـــودات المباعـــة مـــن موجـــودات الوحـــدة بعـــد أجـــراء عمليـــة البيـــع والتأكـــد مـــن صـــحة المعالجـــة  -5
 المحاسبية للبيع.

 يطلع المدقق على المقبوضات عن اإلعانات والتبرعات :

 المراسالت بين الوحدة والجهة المانحة لإلعانة أو التبرع. -5
 ا الغرض ومطابقتها مع ما مقيد في السجالت.جميع التبرعات المعدة من قبل لجان مؤلفة لهذ -6
اإلطالع على وصوالت القبض بعد مطابقتها بالمراسالت الخاصة باإلعانة أو المحاضر لجمـع التبرعـات  -7

 للتأكد من تطابق المبالغ المستلمة مع ما هو وارد في المحاضر أو المراسالت.

 مطابقة المبالغ المستلمة مع المبالغ المقيدة بالسجالت. -8

ور بصورة عامة يجب على المدقق عنـد قيامـه بالتـدقيق المسـتندي للمـدفوعات إن يراعـي األمـ
 التالية:

 
رف مصـــادق عليـــه مـــن قبـــل مســـؤول فـــي الوحـــدة مخـــول صـــالحية الصـــرف ويتضـــمن صـــوجـــود مســـتند  -1

ع مــنظم المعلومــات التاليــة: اســم المــدفوع لــه، المبلــغ المصــروف رقمــا وكتابــة، الغــرض مــن دفــع المبلــغ. توقيــ
 المستند وتوقيع المدقق، توقيع المحاسب، وتوقيع اآلمر بالصرف 

 جود مستندات أو قوائم أو وثائق خارجية معززة لعملية الصرف ومتضمنة التفاصيل الكاملة لها. و  -2
 لمدفوع كان عوضا عن سلعة واردة للوحدة أو خدمة مقدمة لها أو استثمارا ألمـوال الوحـدة لقـاءأن المبلغ ا -3

 الحصول على فائدة معينة.

لمــدفوعات مــن دفتـر النقديــة إلــى الحســابات صــحة ترحيـل ا -5صـحة التبويــب الحســابي لعمليـة الصــرف.  -9
 الخاصة بها في السجالت الفرعية.

 
 
 
 

 

 تدقيق المصروفات النثرية

من هـذا المبـدأ  أهم مبادئ الرقابة الداخلية بالنسبة للمدفوعات ضرورة دفعها عن طريق الشيكات وقد استثنى  
بعض المدفوعات النثرية الصغيرة حيث أنها تسدد السلفة المستديمة المعتمدة لهذا الغـرض والممنوحـة لموظـف 

 التدقيق المستندي لعينات من المدفوعات
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مســؤول يقــوم بتعزيزهــا كلمــا قاربــت إلــى االنتهــاء بعــد تقــديم المســتندات المصــروفة مــن الســلفة لغــرض اســتعادة 
 ية:مبالغها، ولغرض تدقيقها يتبع المدقق الخطوات التال

 نظام الرقابة الداخلية الكتشاف نقاط الضعف فيه لمعالجتها. -1
 التأكــد مــن أن المســتندات المرفوعــة مــن الســلفة المســتديمة ألغــراض النثريــة قــد تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل -2

 شخص مخول صالحية الصرف.
ة افقة عليها من الجهأن المصروفات النثرية التي يتعذر الحصول على وصوالت أو قوائم تعززها قد تمت المو  -3

 المختصة المخولة صالحية اعتماد أو قبول مثل هذه المصروفات.
و قلـة هـذا التأكد من أن السلفة المعتمدة لألغراض النثرية تتالءم والحاجة الفعلية لغرض إعالم اإلدارة بزيـادة أ -4

 الرصيد.

 التأكد من صحة التبويب المحاسبي للمستندات المدفوعة من هذه السلفة. -5

ظم الجرد المفـاجئ لرصـيد السـلفة للتأكـد مـن الموجـود الفعلـي مـن نقـد وقـوائم مطـابق لمبلـغ السـلفة علـى أن يـن  -6
 محضر نتيجة الجرد.

 

  تدقيق حسابات المجهزون 

المجهــزون هــم مــوردو البضــائع أو الخــدمات إلــى الوحــدة، والخطــوات التــي يتبعهــا المــدقق عنــد مراجعتــه لهــذا 
 الحساب هي:

 ية الدين بالرجوع إلى قوائم الشراء وصحة احتسابها.التأكد من جد .1
مشتراة التأكد من استالم البضائع أو الخدمات ويتم ذلك باإلطالع على مستندات االستالم بالنسبة للمواد ال .2

 أو تأييدات األقسام المنتفعة من الخدمات المجهزة.
مبلـغ ومطابقتـه مـع أصـل الـدين ومـا اإلطالع على وصل االستالم المرسل من المجهز المؤيد السـتالمه ال .3

 مسجل لحساب المجهز بالسجالت.

 اإلطالع على الكشوفات المرسلة من المجهزين للتأكد من صحة السداد. .4

 زة.اإلطالع على المراسالت المتبادلة بين المجهز والوحدة ومطابقة الكميات المطلوبة مع الكميات المجه .5

 ادة الوحدة من الخصم الخاص بتعجيل الدفع.اإلطالع على شروط الدفع والتحقق من استف .6

 ء.التأكد من أن المبلغ المسدد للمجهز سبق وان سجل لحسابه في الدفاتر وانه مطابق لمبلغ قوائم الشرا .7

 
 

:  العمليات اآلجلة  
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هي جميع عمليات الشراء والبيع التي تتم على أساس ائتماني، أي إنها تتم على الحساب وما يترتب      
من عمليات رد لهذه المشتريات أو المبيعات وما ينتج عنها من أوراق دفع أو قبض. كما أن التفاعل عليها 

 باآلجل هو األساس الذي يقوم عليه النشاط التجاري للمشروعات.
ـــداخلي لهـــذه  ـــة عليـــه أوال أن يفحـــص أنظمـــة الضـــبط ال ـــدقيق للعمليـــات اآلجل ولكـــي يمـــارس المـــدقق عمليـــة الت

 ن سالمتها على ضوء نتائج هذا الفحص يعمل على وضع برنامج عمله وتحديد نطاقه.العمليات للتأكد م
 األهداف األساسية التي ينبغي على المدقق الوصول إليها من تحقيق العمليات اآلجلة هي:

 إن البضاعة المشحونة من مخازن الوحدة إلى العمالء قد صدرت بها قوائم بيع وثبتت كمبيعات. -1
 ة من الوحدة إلى الوحدة من المجهزين قد أدخلت المخازن وثبتت كمشتريات.إن البضاعة الوارد -2
 إن البضاعة المعادة من الوحدة إلى المجهزين سجلت كمردودات مشتريات. -3

 إن البضاعة المعادة إلى الوحدة من العمالء سجلت كمردودات مبيعات. -4

 لشـراء ومردوداتهـا تشـير بشـكل حقيقـيإن المبالغ المدرجة فـي حسـاب المتـاجرة والخاصـة بعمليـات البيـع وا -5
 لكل ما تم من هذه العمليات خالل الفترة المعنية بالتدقيق.

 ولبلوغ هذه األهداف يتم شرح مبادئ الرقابة الداخلية على العمليات اآلجلة:

                               

 ذاتيةاالختبارات ال -4
 أكمل الفراغات التالية 

 --------------------يطلع المدقق على   يجار العقارات   تدقيق المقبوضات من إ

 -----------------------يطلع المدقق على:المقبوضات عن بيع أصول ثابتة 

 

 
 

 

 

 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

ذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك إ

 ذلك االختبار

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 لعمليات اآلجلة هي:األهداف األساسية التي ينبغي على المدقق الوصول إليها من تحقيق ا
 إن البضاعة المشحونة من مخازن الوحدة إلى العمالء قد صدرت بها قوائم بيع وثبتت كمبيعات. -1
 ال داعي لتخزينها النها سوف تصرف مباشرةإن البضاعة الواردة  إلى الوحدة من المجهزين  -2
 مبيعاتإن البضاعة المعادة من الوحدة إلى المجهزين سجلت كمردودات  -3

 مشترياتاعة المعادة إلى الوحدة من العمالء سجلت كمردودات إن البض -4

 إن المبالغ المدرجة فـي حسـاب المتـاجرة والخاصـة بعمليـات البيـع والشـراء ومردوداتهـا تشـير بشـكل حقيقـي -5
 لكل ما تم من هذه العمليات خالل الفترة المعنية بالتدقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع الخامس والعشرون:    

 مطابقة كشف حساب البنك: ،ملية حول تدقيق العمليات النقدية  تطبيقات ع

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 النظرة الشاملة
في ظل النظام اليمركزي نجد إن لكل وحدة وفروعها حسـاب جـاري مـع المصـارف تـودع فيـه مقبوضـاتها مـن 

فع نقد وشيكات أول بأول بموجب قسيمة إيداع نقدية أو قسيمة إيداع شيكات حسب طبيعـة المبلـغ المـودع، وتـد
منه معظم مدفوعاتها بموجب شيكات مسحوبة على هذا الحساب باستثناء المصـروفات النثريـة الصـغيرة حيـث 

 يتم دفعها من السلفة المستديمة المعتمدة لهذا الغرض.

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 
 الموضوعمبررات  –ب 

ليـات المطابقـة علـى كفايـة أنضـمة الرقابـة الداخليـة للعموتتوقف كمية االختبارات التي يجريها المـدقق فـي هـذه 
ينـين النقديـة، فـإذا كانـت هـذه األنظمـة كافيـة لتغطيـة كافـة العمليـات النقديـة وفـرت علـى المـدقق جهـدا ووقتـا مع

واكتفى بمطابقة أشهر معينة يـتم اختيارهـا مـن قبلـه والعكـس صـحيح فـي حالـة ضـعف أنظمـة الضـبط الـداخلي 
يــة حيــث سيضــطر المــدقق فــي هــذه الحالــة إلــى إجــراء مطابقــة لحســاب البنــك لكامــل الفتــرة التــي للعمليــات النقد

 يقوم بفحص حساباتها.

 األفكار المركزية: -ج    
 مقابلة المبالغ المسجلة بحساب البنك في حساب الوحدة مع نفس المبالغ في كشف الحساب الجاري. (1
اريخها في كل من كشف الحساب الجاري مع المصرف التأكد من تطابق مبالغ اإليداعات النقدية وتو  (2

 وحساب المصرف في السجالت، حيث أن المصرف يقيد هذه اإليداعات في نقس اليوم الذي تودع فيه.

 أهداف الموضوع: -د
ع الفقرات التي يجب مراعاتها من قبل المدقق عند مطابقته كشف البنك متعريف الطالب ب

 دفتر النقدية

 قبلياالختبار ال  - 2
ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 

 يأتي:
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ن المصرف يسجل صافي أوراق القبض المرسلة إليه من قبل المنشأة لغرض التحصيل أي بعد ا (1
 خصم مصاريف التحصيل.

يحصل تفاوت بين تاريخ تسجيل الشيكات المسحوبة على الحساب الجاري في ال في الغالب  (2
 تاريخ سحب هذه الشيكات مع المصرفدفاتر الوحدة و 

قد يسحب أو يستلم المصرف مبلغ بصورة خاطئة أو في الحساب الجاري ويعيد أو يسحب هذه  (3
 المبالغ بعد اكتشاف الخطأ.

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 األسبوع الخامس والعشرون:    

 : مطابقة كشف حساب البنك/تطبيقات عملية حول تدقيق العمليات النقدية   
في ظل النظام اليمركزي نجد إن لكل وحدة وفروعها حسـاب جـاري مـع المصـارف تـودع فيـه مقبوضـاتها مـن 
 نقد وشيكات أول بأول بموجب قسيمة إيداع نقدية أو قسيمة إيداع شيكات حسب طبيعـة المبلـغ المـودع، وتـدفع

وفات النثريـة الصـغيرة حيـث منه معظم مدفوعاتها بموجب شيكات مسحوبة على هذا الحساب باستثناء المصـر 
 يتم دفعها من السلفة المستديمة المعتمدة لهذا الغرض.

ترســل المصـــارف كشـــف الحســـاب الجــاري للوحـــدة فـــي فتـــرات منتظمـــة كــأن تكـــون شـــهريا أو عنـــد الطلـــب     
 متظمنة حركة  اإليداعات والمسحوبات التي تمت خالل الفترة المثبتة في الكشف المرسل إليها.

ليـات مية االختبارات التي يجريها المـدقق فـي هـذه المطابقـة علـى كفايـة أنضـمة الرقابـة الداخليـة للعموتتوقف ك
ينـين النقديـة، فـإذا كانـت هـذه األنظمـة كافيـة لتغطيـة كافـة العمليـات النقديـة وفـرت علـى المـدقق جهـدا ووقتـا مع

لـة ضـعف أنظمـة الضـبط الـداخلي واكتفى بمطابقة أشهر معينة يـتم اختيارهـا مـن قبلـه والعكـس صـحيح فـي حا
للعمليــات النقديــة حيــث سيضــطر المــدقق فــي هــذه الحالــة إلــى إجــراء مطابقــة لحســاب البنــك لكامــل الفتــرة التــي 

 يقوم بفحص حساباتها.
 أهــم الفقــرات التــي يجــب مراعاتهــا مــن قبــل المــدقق عنــد مطابقتــه كشــف البنــك مــع دفتــروفيمــا يلــي 

 النقدية لدى الوحدة :
 مبالغ المسجلة بحساب البنك في حساب الوحدة مع نفس المبالغ في كشف الحساب الجاري.مقابلة ال (1
التأكد من تطابق مبالغ اإليداعات النقدية وتواريخها في كل من كشف الحساب الجاري مع المصرف  (2

 وحساب المصرف في السجالت، حيث أن المصرف يقيد هذه اإليداعات في نقس اليوم الذي تودع فيه.



 111 

لة حصول اختالف بين تاريخ اإليداع النقدي المثبت في السجالت وما هو مثبت في كشف في حا
الحساب الجاري مع المصرف وجب على المدقق التحري عن سبب هذا االختالف فقد يخفي هذا 

يمة االختالف وراء عمليات تالعب خطيرة ، كأن يقوم أمين الصندوق بسحب الشيك الموّدع وبذلك فأن ق
ر في الكشف بالقيمة الصافية أي بتسجيل إيداعات نقدية في حساب المصرف في سجالت الشيك تظه

الوحدة ولكن ال يرسل هذا المبلغ للمصرف فلم يظهر في كشف الحساب الجاري مع المصرف اإل بعد 
مضي مدة طويلة وفي هذه الحالة يتضح بان أمين الصندوق قد أساء التصرف بهذه النقدية فهو لم 

ترة نفس التاريخ المثبت في السجالت وإنما استغلها لتغطية اختالس أو لحسابه الشخصي لف يودعها في
 بين التاريخ المثبت في السجالت وتاريخ إيداعها الفعلي .

مع  التأكد من مبالغ الشيكات المسحوبة وأرقامها على الحساب الجاري مع المصرف والمثبتة بالسجالت (3
 شف الحساب الجاري.مبالغها وأرقامها المثبتة في ك

  ليات  التأكد من جميع التحويالت المسحوبة على الحساب الجاري مع المصرف ويتم ذلك بالرجوع إلى األو  (4
لعقود لإلطالع على التخويل الصادر للمصرف بذلك مثال ذلك فتح االعتمادات والدفعات الخاصة بتنفيذ ا

 مع جهات أجنبية مجهزة لخدمات أو بضائع موردة للوحدة.
ة التأكد من طبيعة وصحة المبالغ الواردة في كشف الحساب الجاري وليس لها مقابل في سجالت الوحد (5

رات مثال ذلك الفوائد وعموالت التحويل والمبالغ المسحوبة خطأ من الحساب الجاري حيث ترسل اإلشعا
 الخاصة بها إلى الوحدة.

ي بة التي لم تظهر في كشف الحساب الجار تنظيم قائمة بالشيكات الموقوفة أي المسجلة والغير مسحو  (6
 ومتابعة سحبها في األشهر الالحقة.

أن الشيكات المرسلة إلى المصرف لغرض إيداعها في الحساب الجاري للوحدة معه قد يحتسب المصرف  (7
س عمولة على تحصيلها، على المدقق إن يتأكد من أن الوحدة قيدت صافي مبالغ الشيك في سجالتها لي

 أي قبل خصم عمولة المصرف. كامل مبلغه
ل يقيد المصرف مبالغ عدة شيكات بعد تحصيلها في حساب الوحدة كمفردة واحدة دون تفصيل بينما تدخ (8

في دفاتر الوحدة بصورة مفصلة ولذلك يتعين على المدقق معرفة مكونات المبلغ الوارد في كشف 
 لمصرف في دفاتر الوحدة.الحساب الجاري لغرض مطابقته مع المفردات الواردة في حساب ا

ي في كشف ذقد يحصل تفاوت بين تاريخ تسجيل إيداع الشيكات في دفاتر الوحدة وتاريخ إيداعها ال (9
 الحساب الجاري مع المصرف.

( إن المصرف يسجل صافي أوراق القبض المرسلة إليه من قبل المنشأة لغرض التحصيل أي بعد خصم 10
 مصاريف التحصيل.
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ة ل تفاوت بين تاريخ تسجيل الشيكات المسحوبة على الحساب الجاري في دفاتر الوحد( في الغالب يحص11
 وتاريخ سحب هذه الشيكات مع المصرف بسبب عدم مراجعة المستفيدين للمصرف بنفس التاريخ.

(قد يسحب أو يستلم المصرف مبلغ بصورة خاطئة أو في الحساب الجاري ويعيد أو يسحب هذه المبالغ 12
 الخطأ. بعد اكتشاف

رض (عند المطابقة توضح أشارات متشابهة إزاء المبالغ المتطابقة في كل من الدفاتر وكشف الحساب لغ13
صيدين حصر االختالفات واألخطاء التي تخلو من هذه اإلشارات للمساعدة في إعداد مذكرة التسوية بين  الر 

 في الكشف وفي حساب المصرف في دفاتر الوحدة.   

 
 الذاتية االختبارات -4

 أكمل الفراغات التالية 

فتر أهم الفقرات التي يجب مراعاتها من قبل المدقق عند مطابقته كشف البنك مع د
 ----------------------------------النقدية لدى الوحدة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 نهاية األسبوع األول االختبارات( في

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
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ي فة أي المسجلة والغير مسحوبة التي لم تظهر في كشف الحساب الجار تنظيم قائمة بالشيكات الموقو  (1
 ومتابعة سحبها في األشهر الالحقة.

أن الشيكات المرسلة إلى المصرف لغرض إيداعها في الحساب الجاري للوحدة معه قد يحتسب المصرف  (2
تها الشيك في سجاللمدقق إن يتأكد من أن الوحدة قيدت صافي مبالغ ل ال عالقة عمولة على تحصيلها، 

 ليس كامل مبلغه أي قبل خصم عمولة المصرف.
ل يقيد المصرف مبالغ عدة شيكات بعد تحصيلها في حساب الوحدة كمفردة واحدة دون تفصيل بينما تدخ (3

في دفاتر الوحدة بصورة مفصلة ولذلك يتعين على المدقق معرفة مكونات المبلغ الوارد في كشف 
 ه مع المفردات الواردة في حساب المصرف في دفاتر الوحدة.الحساب الجاري لغرض مطابقت

ي في كشف ذقد يحصل تفاوت بين تاريخ تسجيل إيداع الشيكات في دفاتر الوحدة وتاريخ إيداعها ال (4
 الحساب الجاري مع المصرف.

 

 

 

 

 

 
 
 

تدقيق العمليات اآلجلة ونظام الرقابة الداخلية على  السادس والعشرون األسبوع 

اآلجلة العمليات  

  : النظرة الشاملة

جميع عمليات الشراء والبيع التي تتم على أساس ائتماني، أي إنها تتم على الحساب وما يترتب عليها من 
عمليات رد لهذه المشتريات أو المبيعات وما ينتج عنها من أوراق دفع أو قبض. كما أن التفاعل باآلجل هو 

لمشروعات.األساس الذي يقوم عليه النشاط التجاري ل  

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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ـــداخلي لهـــذه  ـــة عليـــه أوال أن يفحـــص أنظمـــة الضـــبط ال ـــدقيق للعمليـــات اآلجل ولكـــي يمـــارس المـــدقق عمليـــة الت
 العمليات للتأكد من سالمتها على ضوء نتائج هذا الفحص يعمل على وضع برنامج عمله وتحديد نطاقه.

 : الفئة المستهدفة –أ 

 نيةطلبة المرحلة الثا                          
  الموضوع مبررات –ب 

ور للمـدفوعات إن يراعـي األمـ ألمسـتنديبصورة عامة يجب على المدقق عنـد قيامـه بالتـدقيق 
 التالية:

رف مصـــادق عليـــه مـــن قبـــل مســـؤول فـــي الوحـــدة مخـــول صـــالحية الصـــرف ويتضـــمن صـــوجـــود مســـتند  -1
رض مــن دفــع المبلــغ. توقيــع مــنظم المعلومــات التاليــة: اســم المــدفوع لــه، المبلــغ المصــروف رقمــا وكتابــة، الغــ

 المستند وتوقيع المدقق، توقيع المحاسب، وتوقيع اآلمر بالصرف 
 جود مستندات أو قوائم أو وثائق خارجية معززة لعملية الصرف ومتضمنة التفاصيل الكاملة لها. و  -2
ارا ألمـوال الوحـدة لقـاء ن المبلغ المدفوع كان عوضا عن سلعة واردة للوحدة أو خدمة مقدمة لها أو استثمأ -3

 الحصول على فائدة معينة.

 عملية الصرف. لصحة التبويب الحسابي  -4
 مدفوعات من دفتر النقدية إلى الحسابات الخاصة بها في السجالت الفرعية.صحة ترحيل ال -5

 
 :األفكار المركزية -ج

 تمانيعمليات الشراء والبيع التي تتم على أساس ائالتعرف الفقرات األساسية ل
 
 أهداف الموضوع: -د

 األهداف األساسية التي ينبغي على المدقق الوصول إليها من تحقيق العمليات اآلجلة هي:
 إن البضاعة المشحونة من مخازن الوحدة إلى العمالء قد صدرت بها قوائم بيع وثبتت كمبيعات. -1
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 ازن وثبتت كمشتريات.إن البضاعة الواردة من الوحدة إلى الوحدة من المجهزين قد أدخلت المخ -2
 إن البضاعة المعادة من الوحدة إلى المجهزين سجلت كمردودات مشتريات. -3

 إن البضاعة المعادة إلى الوحدة من العمالء سجلت كمردودات مبيعات. -4

 إن المبـالغ المدرجـة فـي حسـاب المتـاجرة والخاصـة بعمليـات البيـع والشـراء ومردوداتهـا تشـير بشـكل حقيقـي -5
 ه العمليات خالل الفترة المعنية بالتدقيق.لكل ما تم من هذ

 ولبلوغ هذه األهداف يتم شرح مبادئ الرقابة الداخلية على العمليات اآلجلة:

 
 االختبار القبلي  - 2

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 
 يأتي:

صــرف ويتضــمن مصــادق عليــه مــن قبــل مســؤول فــي الوحــدة مخــول صــالحية ال قــبضوجــود مســتند  -1
 المعلومــات التاليــة: اســم المــدفوع لــه، المبلــغ المصــروف رقمــا وكتابــة، الغــرض مــن دفــع المبلــغ. توقيــع

 منظم المستند وتوقيع المدقق، توقيع المحاسب، وتوقيع اآلمر بالصرف 
مصــادق عليــه مــن قبــل مســؤول فــي الوحــدة مخــول صــالحية الصــرف ويتضــمن  صــرف وجــود مســتند -2

 : اســم المــدفوع لــه، المبلــغ المصــروف رقمــا وكتابــة، الغــرض مــن دفــع المبلــغ. توقيــعالمعلومــات التاليــة
 منظم المستند وتوقيع المدقق، توقيع المحاسب، وتوقيع اآلمر بالصرف

 
 

 مفاهيم عامة عن الفصل   3

 تدقيق العمليات اآلجلة ونظام الرقابة الداخلية على العمليات اآلجلة
: العمليات اآلجلة  

يع عمليات الشراء والبيع التي تتم على أساس ائتماني، أي إنها تتم على الحساب وما يترتب هي جم     
عليها من عمليات رد لهذه المشتريات أو المبيعات وما ينتج عنها من أوراق دفع أو قبض. كما أن التفاعل 

 باآلجل هو األساس الذي يقوم عليه النشاط التجاري للمشروعات.



 116 

ـــداخلي لهـــذه ولكـــي يمـــارس المـــدقق  ـــة عليـــه أوال أن يفحـــص أنظمـــة الضـــبط ال ـــدقيق للعمليـــات اآلجل عمليـــة الت
 العمليات للتأكد من سالمتها على ضوء نتائج هذا الفحص يعمل على وضع برنامج عمله وتحديد نطاقه.

 األهداف األساسية التي ينبغي على المدقق الوصول إليها من تحقيق العمليات اآلجلة هي:
 لمشحونة من مخازن الوحدة إلى العمالء قد صدرت بها قوائم بيع وثبتت كمبيعات.إن البضاعة ا -1
 إن البضاعة الواردة من الوحدة إلى الوحدة من المجهزين قد أدخلت المخازن وثبتت كمشتريات. -2
 إن البضاعة المعادة من الوحدة إلى المجهزين سجلت كمردودات مشتريات. -3

 العمالء سجلت كمردودات مبيعات.إن البضاعة المعادة إلى الوحدة من  -4

ي مردوداتهـا تشـير بشـكل حقيقـ إن المبالغ المدرجة في حساب المتاجرة والخاصة بعمليـات البيـع والشـراء و -5
 لكل ما تم من هذه العمليات خالل الفترة المعنية بالتدقيق.

 ولبلوغ هذه األهداف يتم شرح مبادئ الرقابة الداخلية على العمليات اآلجلة:

ور للمـدفوعات إن يراعـي األمـ ألمسـتنديعامة يجب على المدقق عنـد قيامـه بالتـدقيق  بصورة
 التالية:

رف مصـــادق عليـــه مـــن قبـــل مســـؤول فـــي الوحـــدة مخـــول صـــالحية الصـــرف ويتضـــمن صـــوجـــود مســـتند  -1
المعلومــات التاليــة: اســم المــدفوع لــه، المبلــغ المصــروف رقمــا وكتابــة، الغــرض مــن دفــع المبلــغ. توقيــع مــنظم 

 المستند وتوقيع المدقق، توقيع المحاسب، وتوقيع اآلمر بالصرف 
 جود مستندات أو قوائم أو وثائق خارجية معززة لعملية الصرف ومتضمنة التفاصيل الكاملة لها. و  -2
لمدفوع كان عوضا عن سلعة واردة للوحدة أو خدمة مقدمة لها أو استثمارا ألمـوال الوحـدة لقـاء أن المبلغ ا -3

 على فائدة معينة. الحصول

 عملية الصرف. لصحة التبويب الحسابي  -4
 مدفوعات من دفتر النقدية إلى الحسابات الخاصة بها في السجالت الفرعية.صحة ترحيل ال -5
 

 تدقيق المصروفات النثرية

 
 

  ثانيا:
القـبض،  لكل معاملة قبض وصل معتمد من قبل الوحدة، يوقع عليه من قبل الشـخص المخـول صـالحية     

علـــى المـــدقق أن يعطـــي أهميـــة بالغـــة لتـــدقيق المقبوضـــات النقديـــة مســـتنديا، وذلـــك الن المســـتندات الخاصـــة 

 قديةلعينات من المقبوضات  الن ألمستنديالتدقيق 
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بالمقبوضات والمؤيدة لها تنشأ داخل الوحدة يعدها العاملون، ومجال التالعب فيها كبيـر جـدا وان التهـاون فـي 
ـــاء أخطـــاء أو  التحـــري عـــن أســـباب أي انحـــراف أو فـــرق حاصـــل فيهـــا مهمـــا كـــان بســـيطا ـــى إخف ـــد يـــؤدي إل ق

 اختالسات خطيرة.
حيث أن اغلب المستندات الخاصـة بالمقبوضـات المحفوظـة لـدى الوحـدة هـي نسـخ ثـواني الن النسـخ األصـلية 
تســـلم ألصـــحاب العالقـــة عنـــد تســـديد حســـاباتهم، لـــذلك يجـــب علـــى المـــدقق عنـــد تحققـــه منهـــا يبحـــث عـــن أدلـــة 

 بوضات تؤيد صحتها وسالمتها مثل:ووسائل إثبات أخرى متصلة بهذه المق
     سالمة نظام الرقابة الداخلية 
  إطالعه على دفتر البريد الوارد للتحقق من تاريخ ورود المبالغ 
  .مطابقته مع تاريخ استالمها في وصوالت القبض الخاصة بها 
 .تاريخ قيدها في السجالت وأنها سجلت لحساب الجهات ذات العالقة 
 ت البنك الخاصة بالمبالغ المودعة ومطابقتها مع المبالغ المسـتلمة للتأكـد مـن أن اإلطالع على أشعارا

 جميع المبالغ المستلمة قد أودعت في الحساب الجاري مع المصرف والخاص بالوحدة أول بأول. 
 
 
 
 

 
 
 ذاتيةاالختبارات ال -4

 أكمل الفراغات التالية 

 ----------------تتم : لعينات من المقبوضات  النقدية ألمستنديالتدقيق 
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
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أن اغلب المستندات الخاصة بالمقبوضات المحفوظة لـدى الوحـدة هـي نسـخ ثـواني الن النسـخ األصـلية تسـلم  
ق عنــد تحققــه منهــا يبحــث عــن أدلــة ووســائل ألصــحاب العالقــة عنــد تســديد حســاباتهم، لــذلك يجــب علــى المــدق

 إثبات أخرى متصلة بهذه المقبوضات تؤيد صحتها وسالمتها مثل:
 خارجيةسالمة نظام الرقابة ال     
  إطالعه على دفتر البريد الوارد للتحقق من تاريخ ورود المبالغ 
  في وصوالت القبض الخاصة بها.  إرسالهامطابقته مع تاريخ 
 العميللسجالت وأنها سجلت لحساب تاريخ قيدها في ا 
  اإلطالع على أشعارات البنك الخاصة بالمبالغ المودعة ومطابقتها مع المبالغ المسـتلمة للتأكـد مـن أن

 جميع المبالغ المستلمة قد أودعت في الحساب الجاري مع المصرف والخاص بالوحدة أول بأول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبيعات ات اآلجلة و مردوداتها، تدقيق التدقيق المشتري :السابع والعشرون األسبوع 
 ومردوداتها  اآلجلة 

  النظرة الشاملة

 :األسس وخطوات الرقابة الداخلية تكون                

تســديد قيمــة المشــتريات وتثبيتهــا فــي  --اســتالم قــوائم الشــراء  --اســتالم البضــاعة  --طلــب الشــراء  
 السجالت.

ية تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نها

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 الثانية لبة المرحلةط: الفئة المستهدفة –أ 
يات تقسيم العمل بشكل يضمن عدم على إدارة المشتر  الموضوع:مبررات  –ب 

 انفراد شخص واحد بجزء كبير من العمل للحيلولة دون استغال فرص التالعب المتاحة من جراء
 تركيز العمل بشخص واحد

  األفكار المركزية: -ج

لي إن تقــوم بهــا أدرة متخصصــة واحــدة تأخــذ عمليــة الشــراء ذات أهميــة بالغــة يفضــل مــن ناحيــة الضــبط الــداخ
 عاتقها مهمة  على

 جمع طلبات الشراء من األقسام المختلفة في الوحدة.  .1
 إصدار أوامر الشراء عن طريقها  .2
 بعد االتصال بالمجهزين ودراسة عروضهم الخاصة بالبضاعة المطلوبة ومقارنتها مع بعضها سـعرا  .3

 ا تطابقا مع المواصفات المطلوبة ومواصفات الختيار انسبها سعرا وأكثره .4

 اختيار البديل األنسب. .5

 
 
 
 أهداف الموضوع: -د

هدف النظـام الـداخلي للمشـتريات هـو : عمليـات الشـراء يجـب إن تنفـذ وفقـا لمـا هـو مرسـوم ومخطـط لـه مسـبقا 
 من قبل الوحدة  وفق ما يلي:

راء مـــن األقســام المختلفـــة بغيـــة وجــود مركزيـــة فــي تنفيـــذ مشــتريات الوحـــدة ويــتم ذلـــك بجميــع طلبـــات الشــ  -1
 توحيدها وإصدار أوامر الشراء الخاصة بها. 

 ضمان وصول البضاعة إلى الوحدة -2
 البضاعة المستلمة هي البضاعة بأسرع الطرق وأقلها تكلفة وأكثر أمنا. -3

 المبالغ المدفوعة عن البضاعة المشتراة هي نفس المبالغ المتفق عليها. -4
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 الت مطابق لقوائم الشراء وكان صحيحا.تثبت عمليات الشراء في السج -5

 ياالختبار القبل  - 2
ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 

 يأتي:
عمليــة الشــراء ذات أهميــة بالغــة يفضــل مــن ناحيــة الضــبط الــداخلي إن تقــوم بهــا أدرة متخصصــة واحــدة تأخــذ 

 عاتقها مهمة  على
 .أوامر الشراء عن طريقها  وإصدارختلفة في الوحدة. جمع طلبات الشراء من األقسام الم .1

وبعـدها يصـدر أمـر  طلبـات الشـراء مـن األقسـام المختلفـةكل طلب شراء يختلف عن غيره وال داعي لجمـع  .2
 لكل طلب على حدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 األسبوع السابع والعشرون:

المبيعات اآلجلة ومردوداتهاتدقيق المشتريات اآلجلة و مردوداتها، تدقيق   

 أوال:الرقابة الداخلية على المشتريات اآلجلة.
عمليــة الشــراء ذات أهميــة بالغــة يفضــل مــن ناحيــة الضــبط الــداخلي إن تقــوم بهــا أدرة متخصصــة واحــدة تأخــذ 

 عاتقها مهمة  على
 جمع طلبات الشراء من األقسام المختلفة في الوحدة.  .3
 ا إصدار أوامر الشراء عن طريقه .4
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 بعد االتصال بالمجهزين ودراسة عروضهم الخاصة بالبضاعة المطلوبة ومقارنتها مع بعضها سـعرا  .5

 ومواصفات الختيار انسبها سعرا وأكثرها تطابقا مع المواصفات المطلوبة  .6

 اختيار البديل األنسب. .7

عمـل للحيلولـة على إدارة المشتريات تقسيم العمل بشكل يضمن عدم انفـراد شـخص واحـد بجـزء كبيـر مـن ال .8
 دون استغال فرص التالعب المتاحة من جراء تركيز العمل بشخص واحد.

هدف النظـام الـداخلي للمشـتريات هـو : عمليـات الشـراء يجـب إن تنفـذ وفقـا لمـا هـو مرسـوم ومخطـط لـه مسـبقا 
 من قبل الوحدة  وفق ما يلي:

راء مـــن األقســام المختلفـــة بغيـــة وجــود مركزيـــة فــي تنفيـــذ مشــتريات الوحـــدة ويــتم ذلـــك بجميــع طلبـــات الشــ  -6
 توحيدها وإصدار أوامر الشراء الخاصة بها. 

 ضمان وصول البضاعة إلى الوحدة -7
 البضاعة المستلمة هي البضاعة بأسرع الطرق وأقلها تكلفة وأكثر أمنا. -8

 المبالغ المدفوعة عن البضاعة المشتراة هي نفس المبالغ المتفق عليها. -9

 الت مطابق لقوائم الشراء وكان صحيحا.تثبت عمليات الشراء في السج -10

 :األسس وخطوات الرقابة الداخلية تكون 

تســديد قيمــة المشــتريات وتثبيتهــا فــي  --اســتالم قــوائم الشــراء  --اســتالم البضــاعة  --طلــب الشــراء  
 السجالت.

 
 
 

  ثانيا: تدقيق المشتريات اآلجلة وسجالتها:
مة تطبيقه وعدم وجود ثغـرات يمكـن اسـتغاللها مـن قبـل ضـعاف لرقابة الداخلية للتأكد من سالدراسة نظام ا-1

 النفوس ألغراض ذاتية.
ة لدفتر يومية المشتريات والتأكد من واقع مستندات القيد الخاصة بالمشـتريات اآلجلـة بأتبـاع مراجعة حسابي-2

 ما يلي
  مـوع والتحقـق مـن أن المجالتأكد من صحة المجـاميع األفقيـة والرأسـية للحقـول التحليليـة الـواردة فـي السـجل

 األفقي للحقول المدينة مطابق لمجموع الحقول الدائنة ولمجموع مبلغ المعاملة.
 .التأكد من صحة الترحيالت إلى حسابات المجهزين في سجل األستاذ الفرعي 

 .التأكد من صحة ترحيل القيود الدورية الخاصة بنقل مجاميع هذا السجل إلى اليومية المركزية 

 ن نقل المجاميع الرأسية من صفحة إلى أخرى التأكد م 
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 .التأكد من صحة التضريبات الواردة في قوائم الشراء 

 .التأكد من ترحيل األصول الثابتة إلى حسابات األصول الخاصة بها وليس إلى حساب المشتريات 

 

 

 
 

 يقوم المدقق بالتأكد من:
بمـا  بتوقيع رئيس القسـم ومؤيـدة مـن قبـل المخـازن أن المواد المشتراة قد تم طلبها من قبل األقسام مشفوعة  -1

 يفيد عدم توفرها بتاريخ الطلب وأنها من النوع الذي يتعلق بأعمال الوحدة.
أن طلبات الشراء مؤيـد عليهـا مـن قبـل حسـابات الوحـدة بمـا يفيـد تـوفر االعتمـاد وإنهـا ضـمن خطـة العمـل  -2

 للقسم المختص.
 ة وإنها مطابقة للمواصفات الواردة في طلب الشراء.إن المواد قد فحصت من قبل أصحاب العالق -3

ة إن كافة عمليات الشراء ثبتت فـي دفتـر يوميـة المشـتريات معـززة بقـوائم شـراء أصـولية مطابقـة لهـا معنونـ -4
 باسم الوحدة وتاريخها يخص المدة موضوع الفحص.

ن المشـتريات وذلـك خشـية إ إن المواد المشتراة آخر المدة والمستلمة من قبل المخازن قد سجلت في يوميـة -5
تستعمل المواد المستلمة في نهاية الفترة ولم تسجل في يومية المشتريات تغطية اختالسات حصلت خالل 

 السنة.

 إن المواد المشتراة قد تم استالمها مخزنيًا وتم إصدار مستند استالم مخزني بمفرداتها. -6

الموقعة مع المجهزين وإذا كانـت المشـتريات  إن مبالغ المشتريات هي ضمن الصالحيات المخولة والعقود -7
 تتم عن المناقصات فعلى المدقق أن يطلع على ملفات المناقصات لمعرفة شروط التعاقد الخاصة بذلك.

 التأكد من المشتريات المقيـدة بـدفتر المشـتريات والغيـر مسـتلمة تعـود للوحـدة وعلـى المـدقق الحصـول علـى -8
من المودعة في مخازن االستيداع وعليه أن يتأكد من إنها قد أدرجـت ضـشهادة وتؤيد ملكية الوحدة للمواد 

 بضاعة آخر المدة في قوائم الجرد.

 التأكد من إن الوحدة تفوق في تبويب مشترياته بين األصول والبضاعة. -9

 المتفق عليها مع المجهز هي البضاعة الغير مطابقة للمواصفاتمردودات المشتريات: 

 على مردودات المشتريات نظام الرقابة الداخلية
 عدم رد البضاعة إلى المجهز إال بعد فحصها ثم بيان سبب الرد. -1
أن كــل عمليــة رد للبضــاعة المشــتراة يجــب أن تقتــرن بإصــدار إشــعار مــدين إلــى المجهــز مــن أصــل وعــدة  -2

 صور.
 لك.عدم رد أية بضاعة إال بعد الموافقة على ذلك من قبل موظف معتمد مخول الصالحية الالزمة لذ -3

 

 المراجعة المستندية للمشتريات اآلجلة
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يجــب التأكــد مــن أن البضــاعة المقــرر إعادتهــا قــد تمــت إعادتهــا فعــال وذلــك بــالرجوع إلــى ســجل البضــاعة  -4
الخارجة، ويتم هـذا األجـراء خشـية تغطيـة نقـص أو سـرقة حاصـلة أو تسـتخدم لغـرض اضـهار أربـاح غيـر 

 حقيقية لتضخيم بضاعة آخر المدة.

مطالبــة للمواصــفات المتفــق عليهــا فــي عمليــة الشــراء يجــب إن تكــون عمليــة رد البضــاعة التالفــة أو الغيــر  -5
خالل فترة معينة تبدأ من تاريخ وصول البضـاعة إلـى الوحـدة حتـى يتيسـر للمجهـز مطالبـة شـركة التـامين 
بها في حالة كونه هو المؤمن على البضـاعة ضـد التلـف أو الكسـر واألخطـار األخـرى لضـمان الحصـول 

 ة إلى إعادة البضاعة إليه.على تعويض األضرار الحاصلة والمؤدي

فــي حالــة تعــدد عمليــات الــرد البضــاعة المشــتراة يجــب والحالــة هــذه مســك ســجل يوميــة خــاص بالبضــاعة  -6
ـــة العامـــة  ـــد فـــي اليومي ـــرد قليلـــة فتقي المرجعـــة يســـمى يوميـــة مـــردودات المشـــتريات، وإذا كانـــت عمليـــات ال

 ها عن المشترياتوتحصر مبالغها بين قوسين أو تسجيلها بالحبر األحمر لتمييز 
 تدقيق مردودات المشتريات

ة نظام الرقاب على المدقق أن يدقق مردودات المشتريات حسابيا ومستند يا، بعد التأكد من صحة وسالمة     
 الداخلية المعتمد في الوحدة وكفاية اإلجراءات التنفيذية المرسومة لتطبيقه. 

 
 
 

 ريات يتم بالتأكد من:التدقيق الحسابي ليومية مردودات المشت: أوال
 صحة المجاميع الرأسية واألفقية لصفحات سجل اليومية.   -1
 إن المبالغ المسجلة في يومية مردودات المشتريات قد رحلت إلى حسابات المجهزين في دفتر األستاذ. -2
 صحة نقل المجاميع من صفحة إلى أخرى. -3

ت المدينــة الخاصــة بالبضــاعة المعــادة إن عمليــات الجمــع الطــرح والضــرب للمبــالغ الــواردة فــي اإلشــعارا  -4
 كانت صحيحة.

التأكــد مــن صــحة القيــد المـــنظم فــي نهايــة الفتــرة والخــاص بمجـــاميع يوميــة مــردودات المشــتريات وصـــحة  -5
 تسجيله في اليومية المركزية وفي نفس الحسابات.

 

 ثانيا: 

   
 يتم التأكد من:

 لمردودات المشتريات ألمستنديالتدقيق 
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سنة قد خرجـت فعـال مـن الوحـدة لكـي ال تسـتخدم إن مردودات المشتريات المعادة في الشهر األخير من ال -1
قيمة هذه البضاعة لغية نقص في البضاعة المخزونة أو اختالس  أو سرقة حصلت في تضـخيم األربـاح 

 بسبب بقائها ضمن بضاعة آخر المدة.
تطابق أشعار الرد المدين الصادر من الوحـدة إلـى المجهـز مـع اإلشـعار الـدائن الصـادر مـن المجهـز إلـى  -2

 دة اعترافا باستالم البضاعة المعادة وخصم قيمتها.الوح
فــي حالــة كــون الوحــدة قــد أجــرت التــامين علــى البضــاعة المشــتراة فعلــى المــدقق إن يتأكــد مــن المراســالت  -3

الخاصة بالمطالبة بالتعويضات عن األضرار الحاصلة وذلك بغية التحقق من صحة المبلغ المـدفوع وهـل 
 يغطي الخسارة الحاصلة أم ال.

رات التأكـد مــن تطــابق مبـالغ القيــود المنظمــة بموجـب أشــعارات الــرد المدينـة والدائنــة مــع مبـالغ هــذه اإلشــعا -4
 وكذلك تطابقها مع ما مسجل في اليوميات الخاصة بمردودات المشتريات المعتمدة في لوحدة.

اردة مع األسـعار الـو التأكد من تطابق األسعار الواردة في األشعار الدائن الصادر من المجهز إلى الوحدة  -5
 في األشعار الدائن الصادر من المجهز إلى الوحدة مع األسعار الواردة في قائمة الشراء.

 

 تدقيق المبيعات اآلجلة و مردوداتها     
 عند وضع النظام الداخلي للمبيعات اآلجلة نراعي تحقيق النقاط التالية:

ت الشــراء لغـــرض متابعــة تنفيـــذها أول بـــأول وجــود ســـجل خــاص فـــي إدارة المبيعــات بموجبـــه تثبيــت طلبـــا -1
 وحسب تاريخ ورودها للوحدة.

وجود إدارة بيع مسـتقلة للمبيعـات مهمتهـا دراسـة سـوق البضـاعة المنتجـة فـي الوحـدة علـى ضـوء مبيعـات   -2
ا السنوات السابقة وطلبـات العمـالء ومـن ثـم وضـع ميزانيـة تقديريـة يحـدد بموجبهـا الكميـات الواجـب توفيرهـ

 اجة السوق لمدة محددة قد تكون سنة أو ستة أشهر أو لموسم معين.لتلبية ح
 إن قوائم البيع ذات أرقام متسلسلة ويتم تحريرها بعّدة صور من قبل شخص ليست له عالقة بالمخازن. -3

عنــد حصــول الموافقــة علــى البيــع، العميــل يحــرر أمــر تجهيــز البضــاعة ويرســل إلــى أمــين المخــزن لغــرض  -4
 تجهيز البضاعة.

لمباعـة وائم البيع مطابقة لطلبات الشراء الواردة من العمالء وال يتم تحريرهـا إال بعـد شـحن البضـاعة اإن ق -5
 إلى العميل.

 إن الموظف المسؤول عن تحرير قوائم البيع ليست له عالقة بموظفي مخازن البضاعة المجهزة.   -6

ع والخـدمات المنتجـة لغـرض يجب أن يكون هناك تمييز بـين مبيعـات النشـاط الجـاري أي مبيعـات البضـائ -7
 البيع وبين مبيعات األصول.

وجــود ســجل مبيعــات مقســم حســب احتياجــات الوحــدة للتفاصــيل المتعلقــة بالمبيعــات فقــد يقســم هــذا الســجل  -8
يـع إلى حقول حسب أنواع البضاعة المباعة المتعامل فيها، ويتم التسجيل في يومية المبيعات مـن واقـع الب

 تسلسلها الرقمي والتاريخي.الصادرة من الوحدة وحسب 
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 التدقيق الحسابي للمبيعات اآلجلة 

 .صحة العمليات الحسابية الواردة في قوائم البيع 

 .صحة المجاميع األفقية والرأسية ليومية المبيعات 
 صحة نقل األرقام من صفحة إلى أخرى في يومية المبيعات 

 .صحة ترحيل مجاميع يومية المبيعات إلى اليومية المركزية 

 صحة الترحيالت إلى دفتر أستاذ العمالء 

  مبيعــات األصــول رحلـــت إلــى حســـابات األصــول وان ربـــح أو خســارة بيعهــا قـــد قيــدت فـــي اليوميــة العامـــة
 بصورة صحيحة.

 .صحة احتساب الخصم المسموح به 

 

 
 
 
 
 

 
 

 على المدقق أن يطلع على المستندات والعمليات اآلتية:
  مــع طلبــات الشــراء الــواردة إلــى الوحــدة أو عقــود البيــع الموقعــة مــعصـور قــوائم البيــع لغــرض مطابقتهــا 

 العمالء.
 مستندات اإلخراج الصادر من المخازن والخاصـة بالبضـاعة المباعـة مطابقـة لقـوائم البيـع مـن الناحيـة 

 الكمية.
  .وجود ما يؤيد استالم العميل للبضاعة 

 رقـام غ القـوائم ومسـجلة فـي يوميـة المبيعـات بأمطابقة مستندات القيد المنظمة بموجب قـوائم البيـع لمبـال
 متسلسلة وحسب التسلسل الزمني لقوائم البيع.

 .إن أسعار القوائم الصادرة مطابقة لألسعار المحددة والمعتمدة من قبل إدارة المبيعات 

 .إن قوائم البيع مسجلة في يومية المبيعات تعود لنفس الفترة من التدقيق 

 آخـر المـدة والمسـجلة فـي يوميـة المبيعـات قـد تـم إخـراج البضـاعة الخاصـة  إن عمليات البيع الحاصلة
بهــا مــن المخــازن وإنهـــا لــم تــدرج ضـــمن قــوائم الجــرد لغــرض تضـــخيم بضــاعة آخــر المـــدة ومــن ثــم تضـــخيم 

 األرباح.

 التدقيق المستندي للمبيعات أآلجلة
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 .إن قوائم البيع الملغاة قد تم اعتمادها من قبل موظف مسؤول وان أصل القائمة مرفق مع صورها 

  إن جميـــع قـــوائم البيـــع الصـــادرة خـــالل فتـــرة معينـــة قـــد تـــم تثبيتهـــا فـــي الســـجالت الحســـابية التأكـــد مـــن
 الخاصة بتلك الفترة وعدم تأجيل بعضها إلى الفترة الالحقة بقصد تخفيض اإلرباح للتهرب من الضريبة.

  فــي حالــة وجــود خصــم للبيــع النقــدي أو للكميــة يجــب التأكــد مــن انــه معتمــد مــن قبــل الوحــدة وضــمن
 استها الربيعية.سي

 مردودات المبيعات

تهيئ مردودات المبيعات فرصا كبيرة للغش واالختالس كاختالس البضاعة المعادة من العمالء عن عدم      
إدخالها المخازن أو عن طريق قيد مردودات وهميـة لتغطيـة اختالسـات حاصـلة فـي يوميـة مـردودات المبيعـات 

مــن عــدم رجــوع البضــاعة المباعــة ألــيهم. إن فــرص ارتكــاب التصــرفات وترحيلهــا إلــى حســابات العمــالء بــالرغم 
غيــر الســليمة لــذا يجــب أن يوضــع لهــا نظــام ضــبط داخلــي خــاص بهــا يضــمن ســالمة إجــراءات رد البضــاعة 

 المباعة إلى الوحدة والتي تتكون من الفقرات أدناه:
إلعادة فقـد يكـون ناتجـا عـن إن البضاعة المعادة تفحص من قبل الفنيين في الوحدة للتأكد من سبب ا -1

تلف البضاعة أو عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة والعمل على تالفي ذلك مستقبال. وعند حصول قناعـة 
مــن  بعمليـة الــرد يــتم إشــعار أمــين المخـزن الســتالم البضــاعة المعــادة بعــد مقارنتهـا مــع إشــعار اإلرســال الــوارد

 البضاعة الواردة الممسوك في قسم االستالم.العميل والمرفق بها ومن ثم تسجيلها في جل 
 عند استالم البضاعة يتم إشـعار قسـم الحسـابات بـذلك لغـرض تحريـر إشـعار دائـن بقيمـة البضـاعة لغـرض -2

 تحرير إشعار دائن بقيمـة البضـاعة المباعـة ويتكـون مـن أصـل وعـدة صـور يرسـل األصـل للعميـل والصـور لغـرض
ضــاعة ن ال يكــون للموظــف الــذي يحــرر اإلشــعارات الدائنــة الخاصــة بالبإجــراء القيــود فــي ســجالت الوحــدة ويجــب أ
 المعادة إلى الوحدة أية عالقة بالمخازن.

يجب أن تكون هنـاك مـدة محـددة بعـد عمليـة البيـع يسـمح بقبـول إعـادة البضـاعة المتضـررة وذلـك لغـرض  -3
 ه.الحاصلة كل حسب مسؤوليتضمان حق الوحدة لحقها بمطالبة شركة التأمين أو الشركة الناقلة باألضرار 

على المدقق أن يتأكد من سالمة نظام الرقابة الداخلية والضـبط الـداخلي التدقيق الحسابي لمردودات المبيعات 
 الخاص بمردودات المبيعات وسالمة إجراءات التطبيق وذلك من:

الخاصــة بــه  دراســة أســس نظــام الضــبط الــداخلي الخــاص بمــردودات المبيعــات وســالمة إجــراءات التطبيــق -1
 وعلى أسس ذلك يتم تحديد كمية االختبارات التي سيقوم بمراجعتها.

 ـ :التدقيق الحسابي ليومية مردودات المبيعات والتأكد من الترحيل إلى سجل أستاذ العمالء ويتم ب -2
 التأكد من التضريبات الواردة في األشعار الدائن المرسل إلى العمالء 

 ية واألفقية ليومية مردودات المبيعات.التأكد من صحة المجاميع الرأس 

 .التأكد من صحة نقل مجاميع كل صفحة إلى الصفحة التالية لها 

 .التأكد من صحة الترحيل إلى حسابات العمالء 

 .التأكد من صحة نقل المجاميع من يومية المردودات إلى اليومية المركزية 
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ت والمطابقـا مدقق علـى المسـتندات التاليـة وإجـراء المقارنـاتيتضمن التدقيق المستندي لمردودات المبيعات إطالع ال
 بينها وكما يلي.

األشـعار  التأكد من أن األشعار الدائن الصادر من الوحدة الخاصة بـنفس البضـاعة كمـا أن األسـعار الـواردة فـي .1
 الدائن يجب أن تتطابق مع أسعار البضاعة الواردة في قائمة البيع األصلية.

لبضـاعة ة بموجب اإلشعارات الدائنـة متطابقـة مـع مبـالغ هـذه اإلشـعارات ومثبتـة فـي سـجالت اأن القيود المنظم .2
 المعادة للوحدة.

زنيــة أن المبيعــات المثبتــة فــي الســجالت قــد تــم اســتالمها مــن قبــل الوحــدة وقــد صــدرت مســتندات االســتالم المخ .3
 الخاصة بذلك.

د نهائيـة بقصـسنة المالية قد أدخلت ضمن قـوائم الجـرد الالتأكد من إن البضاعة المعادة إلى الوحدة في نهاية ال .4
  تقليل بضاعة آخر المدة ومن ثم تقليل بضاعة آخر المدة ومن ثم تقليل األرباح للتخلص من الضرائب.

مت تورية التأكد من البضاعة المعادة للوحدة في بداية السنة الجديدة خشية أن تكون عن مبيعات ص
 حجم المبيعات لغرض زيادة األرباح نهاية السنة السابقة تضخم

 ذاتيةاالختبارات ال -4
 أكمل الفراغات التالية 

 -------------------------يكون التدقيق ألمستندي لمردودات المبيعات كما يلي:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 ولاالختبارات( في نهاية األسبوع األ

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 التدقيق المستندي لمردودات المبيعات
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 ليومية مردودات المبيعات والتأكد من الترحيل إلى سجل أستاذ العمالء ويتم بـ :التدقيق الحسابي  -1
 المرسل إلى العمالء مدينالتأكد من األشعار ال 

 .التأكد من صحة المجاميع الرأسية واألفقية ليومية مردودات المبيعات 

 .التأكد من صحة نقل مجاميع كل صفحة إلى الصفحة التالية لها 

 لترحيل إلى حسابات العمالء.التأكد من صحة ا 

 التأكد من صحة نقل المجاميع من يومية المردودات إلى اليومية المركزية

 التدقيق الحسابي ليومية مردودات المبيعات والتأكد من الترحيل إلى سجل أستاذ العمالء ويتم بـ : -2
 المرسل إلى العمالء الدائن التأكد من األشعار 

 سية واألفقية ليومية مردودات المبيعات.التأكد من صحة المجاميع الرأ 

 .التأكد من صحة نقل مجاميع كل صفحة إلى الصفحة التالية لها 

 االختبار ألبعدي 5   
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 .التأكد من صحة الترحيل إلى حسابات العمالء 

 التأكد من صحة نقل المجاميع من يومية المردودات إلى اليومية المركزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامن والعشرون األسبوع 

 الموجودات(الثابتة والمطلوباتالتحقق من األصول) 

 النظرة الشاملة

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 
 الموضوع :مبررات  –ب        

 ينبغي على المدقق أن يتحقق من جميع عناصر الموجودات التي تتضمنها الميزانية
 

 للتحقق من الموجودات يجب على المدقق ان: األفكار المركزية: -ج      

      التحقق من وجود الموجودات فعال. ال:     أو 

 :    التحقق من ملكية الموجودات للوحدة.ثانيا
         :    التحقق من تقييم األصول طبقا لألصول والمبادئ المحاسبية. ثالث
  التحقق الحسابي من صحة أرقام الموجودات في قائمة المركز المالي.    رابعا:

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 حقوق للغير على هذه الموجودات:  التحقق من أي خامسا

مدقق هو أبداء رأيه الفنـي المحايـد عـن الوضـع المـالي كمـا واجب ال أهداف الموضوع: -د     

نها هو علية في نهاية السنة المالية وهذا ال يتم ما لم يتحقق المدقق من جميع عناصر الموجودات التي تتضم
 قوم بتدقيق حساباتها.ميزانية الوحدة في نهاية الفترة المالية التي ي

 .من الممكن أن يكون عنصر أو أكثر من عناصر الموجودات غير موجود في تاريخ الميزانية 
 و إن يكون العنصر موجودا فعال ولكنه مملوك للغير وذلك على الرغم من حيازة الوحدة له 
   صحيحة أو إن يكون موجودا ومملوكا فعال للوحدة ولكنه مقّيم في الميزانية بقيمة غير 

 في هذه الحاالت الثالث تكون الميزانية معيبة وال تعبر عن المركز المالي الصحيح للوحدة
 
 

 ياالختبار القبل  - 2
ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 

 يأتي:
 مفاهيم عامة عن الفصل   3

 األسبوع الثامن والعشرون 

 والمطلوبات التحقق من األصول) الموجودات(الثابتة
 لماذا نقول التحقق من الموجود ولم نقل تدقيق الموجود الثابتة؟       
ليـة أن واجب المدقق هو أبداء رأيه الفنـي المحايـد عـن الوضـع المـالي كمـا هـو عليـة فـي نهايـة السـنة الما     

تـرة وحـدة فـي نهايـة الفوهذا ال يتم ما لم يتحقق المدقق من جميع عناصر الموجـودات التـي تتضـمنها ميزانيـة ال
 المالية التي يقوم بتدقيق حساباتها.

 .من الممكن أن يكون عنصر أو أكثر من عناصر الموجودات غير موجود في تاريخ الميزانية 
 و إن يكون العنصر موجودا فعال ولكنه مملوك للغير وذلك على الرغم من حيازة الوحدة له 
   ولكنه مقّيم في الميزانية بقيمة غير صحيحة أو إن يكون موجودا ومملوكا فعال للوحدة 

 في هذه الحاالت الثالث تكون الميزانية معيبة وال تعبر عن المركز المالي الصحيح للوحدة.
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وعلى ذلك ينبغي على المدقق أن يتحقق من جميع عناصر الموجودات التي تتضمنها الميزانية على الوجه 
 التالي:

      ودات فعال. التحقق من وجود الموجأوال:     

 :    التحقق من ملكية الموجودات للوحدة.ثانيا
         :    التحقق من تقييم األصول طبقا لألصول والمبادئ المحاسبية. ثالث
  التحقق الحسابي من صحة أرقام الموجودات في قائمة المركز المالي.    رابعا:

 .:  التحقق من أي حقوق للغير على هذه الموجوداتخامسا

 أوال: التحقق من وجود الموجودات فعال.
يقصــد بــذلك أن يقــوم المــدقق بفحــص الموجــودات أو االقتنــاع بوجودهــا فعــال عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات      

خاصــة للتحقــق مــن ذلــك كمــا لــو اشــرف علــى جــرد بضــاعة آخــر المــدة أو جــرد الصــندوق أو أن يتبــع وســائل 
ل علـى تأييـد مـن المصـرف بالرصـيد فـي نهايـة السـنة الماليـة. أخرى للتحقق مـن وجـود ذلـك الموجـود كالحصـو 

وقد يصـادف المـدقق موجـودات سـريعة التغييـر كالنقـد وأوراق القـبض واالسـتثمارات، لـذلك يجـب عليـه أن يقـوم 
لـك بالتحقق من وجودها في نهاية السنة المالية، أو في أول يوم مـن السـنة التاليـة. ولكـن متـى مـا تـأخر عـن ذ

قديـة مـن ينه بعد انتهاء السنة المالية، فيجب عليـه أن يقـوم بـأجراء تـدقيق مسـتندي لكافـة العمليـات النأو تم تعي
ة السـنة تاريخ الجرد إلى تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة للتحقق من وجود النقد في الصـندوق فعـال فـي نهايـ

 المالية.
وجوده فعـال. فرصـيد لصـندوق مـثال ال يمكـن التحقـق مما تقدم يظهر أن الرصيد الدفتري ألي موجود ال يعني 

من وجوده بمجرد الحصول علـى تأييـد اإلدارة بوجـود الرصـيد، وذلـك الن مـن واجبـات المـدقق التحقـق بـالطرق 
 المتعارف عليها من وجود ذلك الرصيد. 

 ويتم التحقق من وجود عناصر الموجودات بالطرق التالية:
مثـل  التي في حيازة الوحدة والتـي يسـهل تطبيـق هـذا اإلجـراء بالنسـبة لهـا، بأجراء الجرد الفعلي للموجودات -1

لـة النقدية و أوراق القـبض واألوراق الماليـة، حيـث يتطلـب األمـر مطابقـة الجـرد الفعلـي مـع السـجالت الممث
 لحركة هذه الموجودات.

اآلخـرين، ويجـب  الحصول على شهادات) تأييـدات( مـن الغيـر فـي حالـة وجـود هـذه الموجـودات فـي حيـازة -2
أن تكــون هــذه والتأييــدات مــن جهــة يعــد إليهــا الحفــاظ علــى مثــل هــذه الموجــودات كمــا فــي حالــة األوراق 
الماليــة المودعــة لــدى المصــارف أو حســاب جــاري الوحــدة. أو الحصــول علــى مصــادقات كمــا هــو الوضــع 

 بالنسبة للمدينين.
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وجــود األصــل مثــل قيــام الوحــدة بــدفع بعــض  كمــا أن هنــاك وســائل إضــافية تســاعد المــدقق مــن التأكــد مــن -3
النفقــات أو تحصــيل اإليــرادات المتعلقــة باألصــل يعــد دلــيال علــى اســتمرار وجــود األصــل. فمــثال تحصــيل 
إيجـــار المبـــاني المملوكـــة للوحـــة وجـــود هـــذه المبـــاني وســـداد مصـــاريف صـــيانة اآلالت دليـــل علـــى وجـــود 

 دات ضد األخطار دليل على وجود هذه الموجودات.األآلت، كمان قيام الوحدة بالتأمين على الموجو 
ــة األصــول للوحــدة: ــد مــن ملكي ــا: التأك يقصــد بــالتحقق مــن ملكيــة األصــل أن يطمــئن المــدقق علــى أن   ثاني

األصل الزال مملوكا للوحدة في نهاية السنة المالية وانه لم يتم التصرف فيه بـأي صـورة مـن صـور التصـرف. 
ت التي يحصـل عليهـا المـدقق للتحقـق مـن الملكيـة يجـب أن تبـين مـا إذا كانـت أيـة إذ أن والتأييدات والمصادقا

حقوق للغير على ذلـك الموجـود وبجانـب اإلجـراءات السـابقة بخصـوص التحقـق مـن وجـود األصـل فـان هنالـك 
 وسائل أخرى للتحقق من ملكية األصل وهي:

 ت.اإلطالع على مستندات الملكية والعقود، مثل العقارات والسيارا 
  الحصــول علــى تأييــد مــن دائــرة التســجيل العقــاري بعــدم وقــوع تصــرفات رهــن أو حجــز علــى العقــارات

 خالل السنة الخاضعة لعملية التدقيق.
التحقـق مـن صـحة تقيـيم الموجـودات فـي  .ثالثا: التأكد من تقييم األصول طبقا لألصول والمبـادئ المحاسـبية

لوضــع المـالي الــذي تعكسـه الميزانيــة العامـة ومــات ظهـر القــيم السـجالت فالمــدقق مسـؤول فــي إبـداء رأيــه عـن ا
الحقيقية فيها فال يمكن أن تعكـس ذلـك الوضـع. والغـرض مـن التحقـق مـن صـحة تقيـيم الموجـودات هـو تفـادي 
تضــخم مبالغهــا واســتغالل ذلــك التضــخم فــي إظهــاره كــربح وهمــي. كمــا لــو تضــخمت قيمــة بضــاعة آخــر المــدة 

 .س كما لو خفضت بقصد الربح أو إظهاره خسارة بغية التهرب من الضرائب بقصد إظهار ربح أو العك

 رابعا: التحقق الحسابي من صحة أرقام األصول في قائمة المركز المالي:

علــى المــدقق أن يتحقــق مــن صــحة الــرقم الــذي يمثــل األصــول والمثبــت فــي كشــف الميزانيــة العامــة حيــث           
مـن األسـتاذ العـام وقـد يكـون مـأخوذ عـن طريـق تجميـع األرصـدة الفرعيـة فـي  يمكن أن يكون ذلك الرقم مأخوذ

 دفتر األستاذ المساعد. لذا يطلب المدقق كشوفا تفصيلية بأرصدة مفـردات األصـول مثـل ) المكـائن والبضـاعة
 والمدينين وغيرها( ليتسنى له التحقـق مـن صـحتها الحسـابية ومطابقـة مجموعهـا بالرصـيد الـذي يظهـره حسـابها

 بدفتر األستاذ لغرض التحقق من سالمة نقل هذه األرقام إلى كشف الميزانية العامة.
  خامسا: التحقق من أي حقوق للغير على هذه األصول: 

لـب هنا يحاول المدقق طلب كافـة الوثـائق والتأييـدات للتأكـد مـن عـدم وجـود أي حـق للغيـر فيهـا، ويتط          
الـذي يسـتطيع المـدقق مـن خاللهـا الحصـول علـى تلـك الشـهادات والتأييـدات  هذا األمـر اتخـاذ كافـة اإلجـراءات

 من الجهات ذات العالقة.
 أمثلة على تحقيق بعض الموجودات الثابتة:  
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 ( األراضي:1
 يقصد بها األراضي التي تشتري بقصد استخدامها في أغراض مثل بناء المصنع أو اإلدارة، تضم كلفـة الشـراء

ة ول عليها ومصاريف نقل الملكية كرسوم التسجيل العقاري ورسـم الطـابع وأجـور الدالليـالثمن الذي دفع للحص
 ومصاريف إزالة األنقاض إن وجدت لغرض إعدادها للغرض الذي من اجله اشتريت تلك األرض.

 أدناه أهم الخطوات التي تتخذ عند تحقيق األراضي:
من أن العقود قد تم تسجيلها باسم  اإلطالع على عقود شراء األراضي التي اشتريت مع التأكد (1

 الوحدة.
الحصول على تأييد رسمي من دائرة التسجيل العقاري يفيد كون األراضي مملوكة للوحدة وإنها  (2

 مسجلة  
 بأسمها وليست مرهونة للغير ضمانا لي قرض أو حق التزام في تاريخ الميزانية.     

كأن  األراضي ليست مملوكة ملكية مطلقة للوحدة إذا ثبت من تأييد ) مصادقة( التسجيل العقاري أن  (3
ع تكون مرهونة مثال وجب على المدقق اإلفصاح عن هذه الحقيقة في الميزانية ذاتها مع تحديد نو 

 وقيمة الغرض أو االلتزام.
إذا أتضح للمدقق أو األراضي لم يتم تسجيلها بأسم الوحدة حتى تاريخ الميزانية ألي سبب من  (4

 يه أن يضمن تقريره تحفظا في هذا الشأن.األسباب تعين عل
 

      :                           ( المباني 2
ويقصد بها كافة اإلنشاءات التي تشيدها أو تشـتريها الوحـدة واهـم الخطـوات التـي يقـوم بهـا المـدقق للتحقـق مـن 

 المباني:
 اإلطالع على عقود الشراء للتأكد من ملكية المباني. -1
 رهونة أو محجوزة وفي عن طريق مديرية التسجيل العقاري من إن المباني مملوكة للوحدة وغير مالتأكد  -2

 ي حالة كونها مرهونة لضمان قرض أو أي التزام على الوحدة يجب إن يبين المدقق ذلك في تقريره أو ف      
 الميزانية العامة.      

 كلفـة ناقصـا االنـدثار المتـراكم حتـى تـاريخ إعـداد الميزانيـةلتأكد من تقييم المباني قد تم على أساس ثمن الا -3
 أما 

 دل االندثار فيجب أن يتأكد من انه تم احتسابه على أسس سليمة وانه قد حدد بنفس الطريقة وبنفس المع     
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 الذي اتبع في السنوات السابقة.      
أو  ة العلميـة القيــام بجـرد فعلـي لــيالتيجـب أن نوجـه النظـر إلــى المـدقق ال يسـتطيع مــن الناحيـ    ( اآلالت3

االشتراك في جردها أو جردها بطريقة اختيارية كما هو الحال فـي بعـض األصـول األخـرى مثـل أوراق القـبض 
وهـــو اخـــتالف طبيعـــة اآلالت كأصـــل عـــن طبيعـــة األصـــول جـــوهري واالســـتثمارات النقديـــة بالصـــندوق لســـبب 

كمــا إن اآلالت ال يمكــن فكهــا أو حلهــا وجــرد أجزاءهــا جــردا األخــرى، حيــث يســتدعي ذلــك خبــرة فنيــة كبيــرة، 
 فعليا.

 

 ولهذه األسباب وغيرها نجد إن المدقق يقتصر عند قيامه بتحقيق اآلالت بالخطوات التالية: 
الحصـــول علـــى تأييـــد مـــن اإلدارة العليـــا فـــي الوحـــدة بـــأن اآلالت التـــي تتضـــمنها الســـجالت وقـــوائم الجـــرد  (1

 إعداد الميزانية.موجودة فعال في تاريخ 
لتــي يطلـب المـدقق قـوائم تفصـيلية بـاآلالت التـي تمتلكهـا فــي تـاريخ الميزانيـة وذلـك بنـاءا علـى جـد اآلالت ا (2

قامـــت بـــه األجهـــزة الفنيـــة فـــي الوحـــدة. كمـــا يقـــوم المـــدقق بتـــدقيق ســـجل اآلالت وهـــذا الســـجل عبـــارة عـــن 
لـــة تتضـــمن جميـــع البيانـــات مجموعـــة مـــن البطاقـــات والصـــفحات تخصـــص كـــل بطاقـــة أو صـــفحة لكـــل آ

ثارها األساسية الخاصة باآللة، مثل اسمها ورمزها ومكانها واسم المجهز وتاريخ شرائها وكلفتها ومعـدل انـد
 لتحقق من صحة احتساب االندثار طبقا للقواعد المقررة.ا -1المتراكم وقيمة اإلضافات.   

تندات والتأييــــدات والكتــــب لتأكــــد مــــن اإلضــــافات التــــي تمــــت علــــى اآلالت عــــن طريــــق المســــا-2
 الرسمية.

 راجعة مبيعات اآلالت التي تمت خالل العام لفحص جميع مستندات بيع اآلالت.م -3  
 

           (الســيارات              4

 يــتم التحقــق مــن الســيارات بطريقــة تشــبه إلــى حــد كبيــر طريقــة التحقــق مــن اآلالت بــل تكــاد ال تختلــف        
 تفاصيل قليلة.عنها إال في 

قيام المدقق بالتأكد من حساب السيارات عن طريـق قيامـه بتـدقيق مسـتندي وحسـابي وفنـي ))محاسـبي  (1
ت (( لهذا الحساب بدفتر األستاذ العام وهذا يعني تدقيق كل من الرصيد االفتتاحي للحساب واإلضـافا

 والمبيعات التي تمت خالل السنة.
 رات وهو سجل يشبه سجل الذي سبق وتحثنا عنه.مقارنة قائمة جرد السيارات مع السيا (2
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ن يتم التأكد من ملكية السـيارات عـن طريـق مسـتندات الملكيـة السـنوية وبوليـة التـأمين وطلـب تأييـد مـ  (3
 مديرية التسجيل في دائرة المرور من عائديه هذه السيارات للوحدات في تاريخ إعداد الميزانية.

    سب وفق المعدالت والقواعد المقررة.التأكد من حساب االندثار من انه أحت  (4

 تحقيق الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة    

                                              أوال: الصندوق 

 يتخذ المدقق الخطوات التالية للتحقق من الصندوق :
 التأكد من صحة الرصيد الدفتري. -1
ة عــن اســم وأســماء ومكــان أمــين الصــندوق كــي يــتمكن مــن وضــع يحصــل المــدقق علــى مــذكرة مــن اإلدار  -2

 الرتيبات الالزمة للجرد.
 القيام بجرد الصندوق وبحضور أمين الصندوق. -3
 أن يحوي الصندوق، على نقد بقدر السلفة المستديمة. -4
 يبدأ المدقق بعد األوراق النقدية، ويبدأ بعد الفئات الكبيرة أوال. -5

 حضر كشف الجرد ويثبت أرقام الجرد لكل فئة.بعد االنتهاء من عد النقدية ي -6

 يوقع أمين الصندوق مع المدقق على كشف جرد الصندوق بما يؤكد صحته. -7

بعد إتمام الجرد يجب أن يطابق المدقق الموجـود النقـدي مـع الرصـيد بموجـب السـجالت ويتحقـق مـن أنهـا  -8
أكثــر مــن الرصـيد النقــدي وجــب  متسـاويان فــأن لــم يتفـق الرصــيدان ســواء كـان الموجــود بالصــندوق اقـل أو

عليـــه اتخـــاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة بتحديـــد ســـبب عـــدم االتفـــاق والعمـــل علـــى تعديلـــه أن كـــان ذلـــك ممكنـــا أو 
 عرض الموضوع على الجهات المسؤولة التخاذ القرار أو األجراء الالزم.

 

 

 
 ثانيا: المصرف     

                        أهم الخطوات التي يتبعها المدقق عند تحقيق المصرف:  
 تدقيق عمليات المصرف المدينة والدائنة حسابيا مستنديا وفنيا)محاسبي(. -1

يكلف المدقق الوحدة بان تطلب من المصرف الذي تتعامل معه أو المصاريف التـي تتعامـل معهـا إرسـال  -2
حساب على حدة،  تأييد يتضمن أرصدة حسابات الوحدة المدينة والدائنة مع بيان طبيعة ونوع ورصيد كل

 وعلى أن يرسل هذا التأييد مباشرة إلى المدقق وعلى عنوان مكتبه وذلك ضمانا لوصـول جميـع والتأييـدات
 إلى المدقق دون إخفاء بعضها عنه.

 التأييد ليس فقط تأييد صحة الرصيد وإنما ما يلي:* * تفاصيل الكفاالت الصادرة مع بيان مبالغها. -3
 الفوائد.   ** الحساب الجاري.** االعتمادات المستندية والـتأمينات.**الودائع الثابتة مع نسب 
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عدم االعتماد على كشف المصرف وحده في التأكد من رصيد الوحدة ألنه قـد يـزود كشـف المصـرف مـن  -4
 قبل موظفي الوحدة. 

 
 
 
 
 
 

 ثالثا: المدينون والدائنون ) نفس الخطوات لعامة في التحقيق(  

                    

 على المدقق أن يبذل عناية فائقة في التحقق من المدينين بسبب:
 هولة التالعب في رقم المدينين عن طريق أرقام الديون المعدومة والمسموحات.س -أ

 تأثير ذلك على رقم المدينين.تحديد مخصص الديون المشكوك فيها و  -ب
ت المــدينين علــى اخــتالف أنواعهــا لغــرض علــى المــدقق أن يطلــب قائمــة تفصــيلية بجميــع حســاباأوال :        

    -القيام بما يلي:
 صدة الواردة بالقائمة التفصيلية مع أرصدة الحسابات الشخصية بعد استخراج أرصدة في دفتر مطابقة األر  -أ

 أستاذ المدينين.      
 ستاذ العام.لتأكد من اتفاق ) مطابقة( مجموع القائمة مع رصيد حساب إجمالي المدينين بسجل األا -ب 

 تكليف الوحدة بأعداد مصادقات لجميع المدينين لغرض.ثانيا:        
 كل دين حررت عنه مصادقة.  التأكد من أن –أ 
 لتحقق من صحة الرصيد الوارد في المصادقة مع الرصيد المقابل له في سجل أستاذ المدينين.ا -ب
 راقب أو مساعيه. رسل المصادقات عن طريق عن طريق الوحدة بمعرفة المت -ج 
 فحص المدقق الردود عن المصادقات والتأكد من مطابقتها وإذا وجد اختالف عليه اتخاذ اإلجراءات ي -د

 الالزمة من حقيقة االعتراضات وتصحيح أية أوضاع خاطئة.   
ي مـة فـالتأكد من أن قائمة المدينين ال تحتوي على ديون معدومة مع مالحظـات أن الـديون تعتبـر معدو  ثالثا:

 حاالت كثيرة أهمها:
 انقضاء المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات خالل المدة للمطالبة بسداد الدين. -أ
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 إفالس المدين. -ب
 رب المدين من البالد دون أن يترك أموال يمكن الرجوع إليها.ه -ج

 التأكد من رقم مخصص الديون المشكوك فيها حيث يحدد المخصص:رابعا: 
 سبة من المدينين.ن –أ          

 حديده بعد دراسة حالة كل مدين على حده.  ت –ب          
 

 رابعـا: أوراق القبـــض

 أهم النقاط التي يراعيها المدقق عند التحقق من أوراق القبض هي:
 .التأكد من صحة العمليات التي تراعى عند تحقيق أوراق القبض 
 الموجــودة فــي تــاريخ الميزانيــة دون ســداد ســواء كانــت  يطلــب المــدقق قائمــة تفصــيلية بجميــع أوراق القــبض

 لدى الوحدة أو لدى غيرها ألي سبب.
  مطابقــة القائمــة مــع ســجل يوميــة أوراق القــبض للتأكــد مــن صــحة مجمــوع القائمــة واتفاقــه مــع رصــيد أوراق

 القبض في دفتر األستاذ العام وقيمة أوراق القبض في الميزانية.

 
 

 ي الوحدة وكما يلي:التحقق من أوراق القبض ف

 .جرد أوراق القبض فعليا وتسجيل جميع المعلومات في قائمة الجرد تعد لهذا الغرض 

 .مطابقة بيانات أوراق القبض التي تم جردها مع قائمة الجرد 

 .التأكد من تواريخ االستحقاق بعد تاريخ الميزانية 
 

ــتم الت ــدى المصــرف لغــرض التحصــيل ي ــألوراق القــبض ل ــالخطوات أمــا بالنســبة ل حقــق منهــا ب
 التالية:

 .تكليف الوحدة بطلب كشف تفصيلي من المصرف 

  ميـة مقارنة الكشف الوارد من المصرف مع القائمة التفصيلية التي أعـدتها الوحـدة مـع البيانـات فـي دفتـر يو
 أوراق القبض في الوحدة.

 

 خامسا: أوراق الدفع

ا تفصــيليا بــأوراق الــدفع التــي لــم يحــن ميعــاد اســتحقاقها تقــدم الوحــدة للمــدقق فــي نهايــة الســنة الماليــة كشــف     
 حتى تاريخ الميزانية.
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 ويقوم المدقق بمطابقـة الكشـف مـع البيانـات الظـاهرة فـي يوميـة أوراق الـدفع ومطابقـة مجمـوع الكشـف مـع     
مــا تــم  رصــيد حســاب أوراق الــدفع فــي دفتــر األســتاذ العــام ويتأكــد المــدقق مــن صــحة قيمــة الــوراق الــدفع ويتبــع

ة) نتيجـة بشأنها من خالل السنة المالية التالية من حيث دفعها أو إلغائهـا أو اسـتبدالها، وفـي حالـة إلغـاء الورقـ
 لدفعها أو استبدالها( يجب علـى المـدقق أن يطلـع علـى األوراق ويتأكـد مـن إلغائهـا عـن طريـق ضـمها بمـا يفيـد

 ذلك.
 سادسا: المخزون 

ت تختلف تبعا الخـتالف نوعيـة النشـاط الـذي تقـوم بـه الوحـدة ونوعيـة المنتجـاهناك أنواع متعددة من المخزون 
يلـي  العرف المحاسبي قد جرى على تقسيمها إلى عـدة أقسـام رئيسـية وفيمـاالتي تنتجها وتتجر بها، إال أن 

 مة الصنع.البضاعة التا-3  البضاعة تحت الصنع) التشغيل( -2  المواد األولية. -1أهمها: 
 عناصر المخزون يقوم المدقق بأتباع اإلجراءات التالية: وعند تحقيق

 لتأكد من وجود المخزون.ا -2بيانات الواردة بالميزانية مع السجالت المحاسبية. مطابقة ال -1
 لتأكد من صحة تقييم المخزون.ا -4لتأكد من ملكية المخزون.    ا -3

 المحاسبية.أوال:  مطابقة البيانات الواردة بالميزانية مع السجالت 
 أدناه أهم الخطوات التي يتبعها المدقق للتحقق من ذلك:

يع التأكـد مـن العمليـات الحسـابية لألصــناف الـواردة بقـوائم أو كشـوفات الجــرد الفعلـي والتأكـد مـن مجــام (1
 الكشــوفات وترحيــل المجــاميع مــن كشــف إلــى آخــر ثــم مطابقــة الــرقم النهــائي مــع بيــان الــوارد بالميزانيــة

 بضاعة بسحل األستاذ العام.وفي حساب ال
 مطابقــة الكشــوفات النهائيــة للجــرد مــع الكشــوفات األوليــة التــي أعــدت إثنــاء عمليــة الجــرد والتــي كانــت (2

 بمثابة   مسودة.
مطابقة كشـوفات الجـرد مـع أرصـدة األصـناف المختلفـة فـي سـجل أسـتاذ المخـازن، ثـم االستفسـار عـن  (3

 الفروقات إن وجدت وعن كيفية معالجتها.

قيق البيانــات الــواردة بســجالت المخــازن عــن طريــق مراجعــة بعــض األصــناف مــع مســتند اإلخــراج تــد  (4
 المخزني لتلك األصناف، والتأكد من صحة األرصدة في هذه السجالت.

اإلطــالع علــى محضــر الجــرد النهــائي والتحقــق مــن وجــود تواقيــع أعضــاء اللجنــة الــذين اشــتركوا فــي  (5
والمصادقة من قبل مسؤول عن الجـرد، وكـذلك يجـب اإلطـالع  عملية الجرد على المحضر الكشوفات

على محاضر الجرد الذي تم أثناء السنة كجزء من نظام الجرد المستمر في الوحـدة ومتابعـة األسـلوب 
الـــذي عولجـــت علـــى أساســــه الفـــروق بـــين نتيجــــة الجـــرد الفعلـــي واألرصــــدة الدفتريـــة لألصـــناف التــــي 

 خضعت لعمليات الجرد.

 وجود قسم للتدقيق الداخلي في الوحدة فيجب فحص تقارير المدقق الداخلي بخصوص نتائج  في حالة      
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 .الجرد الفعلي الذي قام به ومطابقتها مع األرصدة الدفترية لألصناف التي خضعت لعملية الجرد     

 
 
 

 ثانيا : التأكد من وجود المخزون:
ة عـن ية الجـرد وتقيـيم البضـاعة وأن اإلدارة هـي المسـؤولعلى الرغم من أن المدقق ال يستطيع القيام بعمل     

هـــذه النـــواحي، إال انـــه يجـــب عليـــه لقيـــام بـــبعض اإلجـــراءات التـــي تجعلـــه فـــي موقـــف يطمـــئن فيـــه إلـــى صـــحة 
 البيانات الواردة في السجالت والميزانية عن البضاعة، وأهم اإلجراءات هي:

رد المخزون ودراسته لمعرفة مدى دقته من الحصول على نسخة من البرنامج التفصيلي إلجراءات ج (1
 جانب، إضافة إلى التأكد من أن البرنامج يتماشى مع األصول المرعية.

 ر    نها غيأوعند إطالعه على إجراءات الجرد التأكد من أنها تغني بالحاجات المطلوبة وإذا تبين له          
 كافية عليه أن يضيف ما يراه ضروريا.         
 م بها   وقد يشترك المدقق ينفسه أو عن طريق مندوب له في لجنة الجرد لمراقبة األعمال التي تقو          

 للجنة اوالتأكد من أن التعليمات التي وضعتها اإلدارة وأعتمدها المدقق قد تم تنفيذها بواسطة          
 المذكورة وعلى النحو الذي يراه صحيحا.         

 المدقق بتنفيذ بعض االختبارات للتأكد مـن وجـود البضـاعة جراءات الجرد يقومبعد التأكد من صحة إ  (2
عـن طريــق فحـص قــوائم الجـرد والتحقــق مـن األصــناف الـواردة بهــا، يقـوم بجردهــا فعليـا و يطابقهــا مــع 

و أالبيانات الواردة في بطاقة الصـنف وبقـوائم الجـرد وخاصـة إذا لـم يشـارك بعمليـة الجـرد سـواء بنفسـه 
 وبيه أو انه حضر فترة وتغيب أيام أخرى.احد مند

 تدقيق المستندات والبطاقات والسجالت الخاصة بالمخزون، والتأكد من أن: (3
 ء البضــاعة التــي بيعــت فــي األيــام الســابقة علــى نهايــة الســنة الماليــة والتــي لــم يــتم تســليمها للعمــال

فـي قـوائم الجـرد وبالتـالي حتى هذا التاريخ ألي سبب من األسباب لم تدرج ضمن المخزون الوارد 
 في الميزانية.

 ت البضاعة التي تم شـراءها فـي األيـام السـابقة علـى نهايـة السـنة الماليـة والتـي تـم أدراجهـا بسـجال
ريات وحسابات المخازن وبالتالي في قوائم الجرد والمخزون بالميزانية قد تم تسـجيلها بيوميـة المشـت

 تمت خالل الفترة المالية.وأضيفت قيمتها إلى قيمة المشتريات التي 
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 التأكد من ملكية المخزون   ثالـــثا:

يقوم المدقق بـالتحقق مـن ملكيـة المخـزون للتأكـد مـن أن البضـاعة التـي وردت فـي كشـوفات الجـرد تشـمل      
 البضاعة التي تمتلكها الوحدة بغض النظر عن مكان وجودها سواء في مخازن الوحدة أو لدى الغير.

 قق أن يتبع اإلجراءات التالية:على المد
لوحـدة بهتم بالتأكد من ملكية البضاعة الواردة بكشافات الجرد باعتبارها البضاعة في المخازن وفي حيازة ا (1

ومقارنتهــا بــين مــا مســجل بالســجالت واليوميــة المســاعدة للتأكــد منكــل البضــاعة تــم شــراءها أو وردت إلــى 
المخــزون فــي قــوائم الجــرد، وان أي بضــاعة قــد تــم بيعهــا أو الوحــدة مــن العمــالء وأدخلــت المخــازن ضــمن 

ردها إلى المجهزين قـد خرجـت فعـال مـن الوحـدة، أو إذا كانـت فـي حيـازة الوحـدة ألي سـبب مـن األسـباب، 
 التأكد من إنها استبعدت من الجرد ولم تظهر في القوائم.

ضــاعة الوحــدة التــي يقــوم بتــدقيق الحصــول علــى التأييــد الــالزم مــن قبــل األشــخاص الــذين توجــد بحــوزتهم ب (2
 حساباتها، على أن يكون هؤالء من الذين يعهد أليهم للقيام بمثل هذه الوظيفة.

إذا أتضح للمدقق أن المخزون كله أو بعضه مرهون للغير بأي شكل من األشكال أو تحت أي صـفة مـن  (3
 الصفات وجب أن يفصح عن هذه الحقيقة في الميزانية أو في تقريره.

 

 عا:  التأكد من صحة تقييم المخزون.رابــ
 للتحقق من صحة المخزون يتخذ المدقق الخطوات التالية:

 التحقق من صحة تسعير أصناف المخزون. (1
التأكد من صحة تقييم المخزون ويتم ذلك بصفة أساسية عن طريق التأكد من صـحة األسـعار الـواردة  (2

 ماليــة التــي تراجــع حســاباتها والتحقــق مــن عــدمفــي قــوائم الجــرد وطريقــة التســعير المتبعــة فــي الســنة ال
حــدوث تغييــر فــي أســاس الجــرد أو التســعير الــذي كــان متبعــا فــي الســنوات الماليــة الســابقة، وإذا كــان 
هناك داع لتغييـر هـذه األسـس فيجـب اإلشـارة إلـى أي تعـديل فـي شـكل ملحوظـة علـى الميزانيـة أو فـي 

 تقرير المدقق.
السابقة واالختبارات المختلفة يقـوم بالحصـول علـى تأييـد مـن إدارة الوحـدة بعد قيام المدقق باإلجراءات  (3

عــن جــرد وتقيــيم المخــزون تفيــد بــأن الجــرد والتقيــيم قــد تــم تحــت مســؤولية اإلدارة وبمعرفتهــا أو إنهــا قــد 
تمــت وفقــا لألصــول المرعيــة. ويعتبــر مثــل هــذا التأييــد بمثابــة غطــاء إضــافي لموقــف المــدقق بالنســبة 
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التي لم تخضع لتدقيقه أو الحتمال إخفاؤها بواسطة اإلدارة وانه لم يتمكن من اكتشافها بالرغم للنواحي 
مــن أدائــه لوجباتــه بمســتوى العنايــة المعقولــة. وطبيعــي إن حصــوله علــى مثــل هــذا التأييــد يجعلــه غيــر 

قولــة وانــه ال مســؤول وذلــك إذا لــم يكــن قــد قــام بــاإلجراءات الســابقة أي لــم يــؤدي واجباتــه بالعنايــة المع
يوجـــد مـــا يـــدعو إلـــى الشـــك بحيـــث يجعـــل المـــدقق يقـــوم بتوســـيع نطـــاق اختباراتـــه حتـــى يقتنـــع بصـــحة 

 البيانات الخاصة بالجرد.

 ذاتيةاالختبارات ال -4
 أكمل الفراغات التالية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على 

 ت( في نهاية األسبوع األولاالختبارا

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

    قق من الموجودات على المدققللتح .1
  .التحقق من وجود الموجودات فعال      

    للتحقق من الموجودات على المدقق .2
  .التحقق من وجود الموجودات فعال      

 .التحقق من ملكية الموجودات للوحدة 

    للتحقق من الموجودات على المدقق .3
  .التحقق من وجود الموجودات فعال      

 ية الموجودات للوحدةالتحقق من ملك 
  .التحقق من تقييم األصول طبقا لألصول والمبادئ المحاسبية         
  .التحقق الحسابي من صحة أرقام الموجودات في قائمة المركز المالي  
 .التحقق من أي حقوق للغير على هذه الموجودات 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
 

 

 
 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 التاسع والعشرون :األسبوع 

نظام ة اليل اإللكتروني للبيانات، التعريف بالحاسوب، طبيعالرقابة الداخلية في ظل التشغ
 ثر التشغيل االلكتروني على نظم المعلومات المحاسبيةأ  المحاسبي االلكتروني

 األسبوع التاسع والعشرون :  النظرة الشاملة

نظام ة الالرقابة الداخلية في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات، التعريف بالحاسوب، طبيع
 ةثر التشغيل االلكتروني على نظم المعلومات المحاسبيأ       اسبي االلكترونيالمح

 

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 
جـم العمـل الـذي تمارسـه، إلـى وبـالنظر لكبـر حجـم المنشـآت وكبـر ح الموضـوع : مبررات –ب 

ي تجعــل مــن المعلومــات المحاســـبية الحــد الــذي أصــبح معــه العمــل المحاســبي اليـــدوي ال يلبــي المتطلبــات التــ
مفيدة، وكان لظهور أجهزة الحاسوب كأحـد الركـائز التـي تسـاعد فـي تقلـيص الوقـت إلنجـاز العمـل المحاسـبي، 

ن مإضافة إلى التقليل من األخطاء التي قد ترتكب نتيجة العمل اليدوي. مما ساهم في تخفيف الجهد المبذول 
 د الحسابات الختامية.قبل الكادر المحاسبي وخاصة عند إعدا

إن استخدام األجهزة االلكترونية في تشغيل البيانـات المحاسـبية يمكـن أن و   األفكار المركزية: -ج

 يؤدي إلى التأثير على طبيعة عمل نظم المعلومات المحاسبية وتوسيع المجاالت التي يمكن أن تؤثر في ذلك
 ا يتعلق بكيفية عمل نظم المعلومات المحاسبية.العمل. مما يتطلب في تحديد هذه اآلثار وطبيعتها فيم

 أهداف الموضوع: -د
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ــا اليوميــة  ومــن خــالل زيــادة اهتمــام بالحاســوب فــي الفتــرات األخيــرة واســتخدامه فــي مجــاالت عديــدة مــن حياتن
ت بصورة عامة وفي الوحدات االقتصادية بصورة خاصة، وما يوفر من مزايـا، متمـثال بالدقـة فـي إخـراج البيانـا

  رعة الخزن واسترجاع البيانات والمعلومات وإجراء العمليات الحسابية.وبس

 ياالختبار القبل  - 2
ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 

 يأتي:
 مبررات استخدام الحاسوب في النشاط المحاسبي بما يلي 

ـــد العالقـــات الداخليـــة فيهـــا، في (1 ـــر بدرجـــة كبيـــرة فـــي كميـــة نمـــو حجـــم الوحـــدات االقتصـــادية وتعق مـــا أث
 المعلومــات المطلوبــة ســواء مــن داخــل الوحــدة االقتصــادية أو خارجهــا التخــاذ القــرار ولتحقيــق التنســيق

 المطلوب بين األنشطة التي تمارسها.
تـــأثير عمـــل الوحـــدات االقتصـــادية  بعوامـــل عـــدم التأكيـــد وبـــالتغييرات الســـريعة فـــي المجـــاالت التقنيـــة  (2

ياســـية واالجتماعيــة ممـــا يقتضــي االســـتعانة باألســاليب الكميـــة فــي تحويـــل المشـــاكل واالقتصــادية والس
اإلدارية والمحاسبية واتخاذ القـرارات بشـأنها بصـفة عامـة وفـي ظـروف عـدم التأكيـد بصـفة خاصـة وقـد 

 شجع كل ذلك استخدام الحاسوب لتعزيز فاعلية تلك الوسائل لما توفره من معلومات مالئمة.

 لوحدات المنافسة.التباهي أمام ا (3

 

 مفاهيم عامة عن الفصل   3
 األسبوع التاسع والعشرون :

نظام ة الالرقابة الداخلية في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات، التعريف بالحاسوب، طبيع
 ةثر التشغيل االلكتروني على نظم المعلومات المحاسبيأ       المحاسبي االلكتروني

ين مـــن النظـــام المحاســـبي إلـــى المعلومـــات عـــن الوحـــدة االقتصـــادية موضـــوعة إن تزايـــد حاجـــة المســـتفيد     
ه إلى االهتمام، و السبل التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة من قبل مستخدميها وهذا األمر يتطلب االنتبا

 الدقة في المعلومات إلى جانب التوقيت المناسب في إظهار المعلومات.
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بــر حجــم العمــل الــذي تمارســه، إلــى الحــد الــذي أصــبح معــه العمــل المحاســبي وبــالنظر لكبــر حجــم المنشــآت وك
اليدوي ال يلبـي المتطلبـات التـي تجعـل مـن المعلومـات المحاسـبية مفيـدة، وكـان لظهـور أجهـزة الحاسـوب كأحـد 
الركــائز التــي تســاعد فــي تقلــيص الوقــت إلنجــاز العمــل المحاســبي، إضــافة إلــى التقليــل مــن األخطــاء التــي قــد 

كــب نتيجــة العمــل اليــدوي. ممــا ســاهم فــي تخفيــف الجهــد المبــذول مــن قبــل الكــادر المحاســبي وخاصــة عنــد ترت
 إعداد الحسابات الختامية.

بيعـة وإن استخدام األجهزة االلكترونية في تشغيل البيانات المحاسبية يمكـن أن يـؤدي إلـى التـأثير علـى ط     
التي يمكن أن تؤثر في ذلك العمل. مما يتطلب في تحديـد  عمل نظم المعلومات المحاسبية وتوسيع المجاالت

 هذه اآلثار وطبيعتها فيما يتعلق بكيفية عمل نظم المعلومات المحاسبية.
ــا اليوميــة  ومــن خــالل زيــادة اهتمــام بالحاســوب فــي الفتــرات األخيــرة واســتخدامه فــي مجــاالت عديــدة مــن حياتن

ت ة، وما يوفر من مزايـا، متمـثال بالدقـة فـي إخـراج البيانـابصورة عامة وفي الوحدات االقتصادية بصورة خاص
  وبسرعة الخزن واسترجاع البيانات والمعلومات وإجراء العمليات الحسابية.

 وعليه يجب دراسة:
 اثر استخدام الحاسوب في نظم المعلومات المحاسبية. -1
 اثر استخدام الحاسوب في المراجعة والرقابة.  -2
 Excel بات الختامية باالستفادة من برنامجكيفية إعداد وتدقيق الحسا  -3

 الحاسوب في خدمة المحاسبة:
ورا أصبح من المتعارف عليه أن الحاسوب ركيزة أساسية للوسائل اآللية كما أن للحاسوب أهمية كبيـرة ود     

فعـــاال فـــي مجـــاالت عديـــدة فـــي المجتمـــع ومنهـــا المجـــال المحاســـبي خصوصـــا بعـــد التطـــور الكبيـــر فـــي حجـــم 
ـــة عـــن أداء الوحـــدة الوحـــد ـــى المعلومـــات المختلف ات االقتصـــادية وتعـــدد أنشـــطتها وتوســـعها وازديـــاد الحاجـــة إل

االقتصادية حيث أصبح من الضروري ألية وحـدة اقتصـادية االسـتفادة مـن قـدرات الحاسـوب المتعـددة فـي أداء 
 وظائفها المحاسبية على أكمل وجه. 

 محاسبي:أوال: مبررات استخدام الحاسوب في العمل ال
يعد الحاسوب قمة إنجازات الثورة العلمية والتقنية الحديثـة مـن خـالل فتـرة تاريخيـة قصـيرة دخـل الحاسـوب      

وانتشـــر فـــي جميـــع مجـــاالت النشـــاط البشـــري وأصـــبح أداة أساســـية فـــي كافـــة المجـــاالت وهـــذا االنتشـــار الواســـع 
الفعليـــة للمجتمعـــات الحديثـــة المتمثلـــة فـــي  للحاســـوب وتطبيقاتـــه يعـــود إلـــى ســـببين رئيســـيين همـــا: االحتياجـــات

ضــرورة الســيطرة علــى الحجــوم الكبيــرة والمتزايــدة للبيانــات المطلوبــة تــداولها مــن قبــل هــذه المجتمعــات، فنتيجــة 
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للتقـــدم العلمـــي والصـــناعي الحـــديث ازدادت كميـــات البيانـــات الالزمـــة إلدارة هـــذه المجتمعـــات وتعـــددت أنواعهـــا 
 وتعقدت مكوناتها.

جهــة هــذه االحتياجــات كــان البــد مــن اســتخدام طرائــق وأســاليب وتقنيــات تســاعد فــي معالجــة هــذه الحجــوم ولموا
الكبيـــرة مـــن البيانـــات والحصـــول علـــى المعلومـــات الالزمـــة منهـــا بســـرعة ودقـــة وفاعليـــة. وقـــد ســـاعدت تقنيـــات 

اس بـأجزاء بسـيطة الحاسوب وتقنيات االتصاالت الحديثة في حل هذه المشكالت فأصبحت سرعة المعالجة تق
مـــن ثانيـــة وتضـــاعف مئـــات المـــرات ســـرعة تبـــادل وانخفضـــت تكلفـــة هـــذه العمليـــات، وهكـــذا اجتمعـــت تقنيـــات 

 الحاسوب مع تقنيات االتصاالت تحت مظلة واحدة هي تقنية المعلومات.
زينيــة ة التخأن اإلمكانيــات الكبيــرة التــي يوفرهــا الحاســوب وتقنيــات االتصــاالت الحديثــة المتمثلــة فــي الطاقــ     

ات الكبيرة وسرعة المعالجة والتبـادل وإمكانيـات المعالجـة عـن بعـد واسـتخدام شـبكات الحاسـبات وبنـوك المعلومـ
 وغيرها.

وبفضــل هــذه اإلمكانيــات أصــبح مــن الممكــن الــتحكم فــي كــم المعلومــات أو االنفجــار ألمعلومــاتي الــذي تشــهده 
بفضـل و في أحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشـودة، المجتمعات الحديثة والسيطرة عليه واإلفادة منه 

 رها.ذلك أصبح الحاسوب أداة رئيسة وفعالة في أنجاز العديد من األنشطة الوظيفية لألفراد والمجتمعات وتطوي
 
 

مـا كما بين المهتمون بأمور المحاسـبة والحاسـوب )  مبـررات اسـتخدام الحاسـوب فـي النشـاط المحاسـبي ب
 يلي( 
ـــر بدرجـــة كبيـــرة فـــي كميـــة نمـــ (1 ـــد العالقـــات الداخليـــة فيهـــا، فيمـــا أث و حجـــم الوحـــدات االقتصـــادية وتعق

 المعلومــات المطلوبــة ســواء مــن داخــل الوحــدة االقتصــادية أو خارجهــا التخــاذ القــرار ولتحقيــق التنســيق
 المطلوب بين األنشطة التي تمارسها.

وبـــالتغييرات الســـريعة فـــي المجـــاالت التقنيـــة  تـــأثير عمـــل الوحـــدات االقتصـــادية  بعوامـــل عـــدم التأكيـــد (2
واالقتصــادية والسياســـية واالجتماعيــة ممـــا يقتضــي االســـتعانة باألســاليب الكميـــة فــي تحويـــل المشـــاكل 
اإلدارية والمحاسبية واتخاذ القـرارات بشـأنها بصـفة عامـة وفـي ظـروف عـدم التأكيـد بصـفة خاصـة وقـد 

 ة تلك الوسائل لما توفره من معلومات مالئمة.شجع كل ذلك استخدام الحاسوب لتعزيز فاعلي
تعــاظم دور الوحــدات االقتصــادية وشــعورها بأنهــا جــزء مــن المجتمــع وتبنيهــا مســألة اإلســهام فــي تحقيــق      

ومـات األهداف القومية أدى إلى تزايد حجم العمليات المحاسبية وتنوعها بما يحوي معه توفير الكثير من المعل
 لوبتين.بالسرعة والدقة المط

 ثانيا: الحاسوب وبعض مجاالت العمل المحاسبي:
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تـــــأثير الحاســـــوب فـــــي العمـــــل المحاســـــبي والرقابـــــة الداخليـــــة والتـــــدقيق والخصـــــائص النوعيـــــة للمعلومـــــات     
 المحاسبية. هي التي يتم تناولها لبعض جوانب الممارسة المهنية للمحاسبة من خالل تناول اثر الحاسوب.

 :ب في العمل المحاسبيتأثير استخدام الحاسو  -أ
ي مما الشك فيه إن الحاسوب قد اثر في المراحل المختلفة للعمل المحاسبي، ففي ظـل اسـتخدام التشـغيل اليـدو 
 للبيانات فان هذه المراحل تشمل كال من مرحلة التسجيل ومرحلة التبويب ومرحلة التلخيص وعرض النتائج.

تقليـل هـذه المراحـل إذ تصـبح مرحلتـا التسـجيل والتبويـب  أما في ظل استخدام الحاسوب فانه سوف يسـاهم مـن
مرحلــة واحــدة تســمى مرحلــة تســـجيل البيانــات ويــتم التســجيل فــي الحســـاب المخــتص علــى نحــو مباشــر بـــذلك 

 يستغني عن التسجيل في دفتر اليومية وعليه فمراحل العمل المحاسبي سوف تكون كاآلتي:
 تبويب(مرحلة تسجيل البيانات) مرحلة التسجيل وال
 مرحلة تشغيل البيانات )مرحلة التلخيص(  

 مرحلة عرض المعلومات ) مرحلة عرض النتائج(
 فضال إن تخزين البيانات في ظل تشغيل اليدوي وحفظهـا يـتم فـي ملفـات بينمـا عنـد اسـتخدام الحاسـوب فانـه      

ت الخارجيــة لوحــدة التشــغيل يــتم تخــزين البيانــات داخــل الحاســوب وفــي وحــدة التخــزين التــي تعــد إحــدى المكونــا
 المركزي.

تهــدف المحاســبة إلــى تــوفير المعلومــات المالئمــة عــن أوجــه النشــاط ونتــائج األعمــال والمركــز المــالي إلــى 
ص المستفيدين من المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات المناسبة فضال عن تسجيل عمليات المنشـاة واسـتخال

دة االقتصـــادية وحمايـــة حقوقهــا لـــدى الغيـــر، علــى الـــرغم مـــن اســـتخدام النتــائج المحافظـــة علـــى موجــودات الوحـــ
 الحاسوب قد يحدث تغيرات في العمل المحاسبي وفـي اإلجـراءات المتبعـة فـي تسـجيل وتشـغيل البيانـات إال انـه

 لن يغير من أهدافها فالحاسوب ما هو إال أداة تشغيل لتحقيق أهداف المحاسبة.
مجموعة من المقومات التي تتمثل في المجوعة التي تتمثل في المجموعة  ولما كانت المحاسبة تعتمد على

 ر علـى أهـدافالمستندية والدفترية والـدليل المحاسـبي وإعـداد التقـارير والقـوائم الماليـة ونظـرا لعـدم قـدرة فـي التـأثي
 .المحاسبة فان استخدامه يؤثر في مقومات العمل المحاسبي وعالقتها ببعضها البعض

 دام الحاسوب المجموعة المحاسبية و المستندية أ ثر استخ -ب
إن استخدام الحاسوب في المحاسبة يتطلب ضرورة تعديل شكل وطبيعـة هـذه المسـتندات أ واسـتخدام مجموعـة 
 مستنديه جديدة تشمل على البيانات الموجودة في المستندات األصـلية بصـورة تتماشـى مـع البرنـامج المحاسـبي

طة الوحدة وكذلك نظام الترميز المتبـع للوصـول إلـى البيانـات التـي تـم حفظهـا بواسـااللكتروني الذي يطبق في 
 الشريط الممغنط أو األقراص الممغنطة.
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 :أثر استخدام الحاسوب في المجموعة الدفترية -جـ 
م فــي ظــل الطريقــة المحاســبية التــي تتبعهــا الوحــدات االقتصــادية تتعــدد الــدفاتر المحاســبية ولكــن عنــد اســتخدا 

ب الحاسوب تعد ذاكـرة الحاسـوب واألشـرطة الممغنطـة واألقـراص الممغنطـة بمثابـة الـدفاتر المحاسـبية.  قـد ترتـ
دات على تعدد برامج المحاسبة في األسواق إعداد دفاتر الكترونية متعددة ومتنوعة تناسب أعمال وأحجام الوحـ

جيل ة جـدا فـي العمليـات المختلفـة عنـد التسـالمختلفة مما أدى إلى سهولة التعامل مع هـذه الـدفاتر وسـرعة فائقـ
 أو التعديل أو إلغاء أو االستفسار.

 ثر استخدام الحاسوب في التقارير الماليةأ –د 
-الشــهرية –األســبوعية  –أدى اســتخدام الحاســوب إلــى دقــة وســرعة الحصــول علــى التقــارير) اليوميــة     

العــــرض المرئــــي وبالتــــالي ســــرعة تغييــــر لســــنوية(. فضــــال عــــن إمكانيــــة عرضــــها علــــى شاشــــة ا-الفصـــلية 
 المعلومات التي تضمها التقارير قبل طبعها أو تخزينها.

 ثر استخدام الحاسوب في الدليل المحاسبيأ -هـ 
أن اســـتخدام الحاســـوب قـــد ســـاعد علـــى تطـــوير طريـــق المحاســـبي فضـــال عـــن المحافظـــة علـــى ســـرية      

 فرعية وكذلك دقة تصنيف الحسابات.البيانات أو الحسابات المسجلة إجمالية كانت أم 
 أثير استخدام الحاسوب في الرقابة الداخلية:ت -و

د تهدف الوحدة من التشـغيل االلكترونـي للبيانـات إلـى تـوفير مزيـد مـن السـرعة والدقـة فضـال عـن تزويـ     
جـب لكافيـة، وياإلدارة بـالتقرير الالزمـة. وال يتحقـق ذلـك اإل فـي ظـل نظـام جيـد يتـوفر فيـه عناصـر الرقابـة ا

واعـد قأن يشمل نظام الرقابة الداخلية بكامله بمعنى الجزء اآللي والجزء الذي بقي يدويا كما يجب أن تبنى 
الرقابــة الداخليــة فــي المتــدخالت والمخرجــات فضــال عــن مرحلــة التشــغيل التــي تميــزت بانخفــاض العنصــر 

 قابة اإلدارية والرقابة اإلجرائية.البشري وهنا يالحظ أن استخدام الحاسوب قد أثر في كل من الر 
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 ذاتيةاالختبارات ال -4

 أكمل الفراغات التالية 

 ------------------------مراحل العمل المحاسبي سوف تكون كاآلتي:

 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

اإلجابات على  تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار
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 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 تكون كاآلتي: ونيالكتر مراحل العمل المحاسبي 
 )مرحلة تسجيل البيانات) مرحلة التسجيل والتبويب 

 تكون كاآلتي: الكترونيمراحل العمل المحاسبي  
 )مرحلة تسجيل البيانات) مرحلة التسجيل والتبويب 
 رحلة تشغيل البيانات )مرحلة التلخيص(  م 
 )مرحلة عرض المعلومات ) مرحلة عرض النتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
 

 

 
 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 الصفحات الخاصة باألسبوع 
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 ثون:الثال  األسبوع

 مقومات وأساليب الرقابة الداخلية في ظل الحاسوب

 

 مقومات وأساليب الرقابة الداخلية في ظل الحاسوب   النظرة الشاملة

 أساليب أدارية                     أساليب رقابة عامةأساليب الرقابة الداخلية هي:                 
 أساليب محاسبية                                                 

 طبيقات   أساليب رقابة على الت                                                                           
                                         

ا / يبهوظيفة جمع المعلومات/ تبو                                                              
 تلخيصها

 لبة المرحلة الثانيةط: الفئة المستهدفة –أ 
 الموضوع مبررات –ب 

 ولتحقيق أهداف الرقابة اإلدارية يجب :
تحديد الموقع المناسب إلدارة الحاسـوب فـي الهيكـل التنظيمـي للوحـدة ككـل ويختلـف هـذا الموقـع مـن وحـدة  

تبعــة مــن قبلهــا وبعــد دراســة الموقــع الــذي إلــى أخــرى حســب حجــم الوحــدة وطبيعــة نشــاطها والسياســات الم
 يمكن أن تتخذه إدارة الحاسوب في الهيكل التنظيمي للوحدة 

د ويجــب دراســة التنظــيم الــداخلي الســليم لهــذه اإلدارة حيــث يمثــل التنظــيم الــداخلي الســليم عامــل هــام يســاع 
ين بـتوضـيح الحـدود الفاصـلة  على زيادة الثقة في نظـام الرقابـة الداخليـة ولتحقيـق مزيـد مـن الثقـة البـد مـن

الوظائف األساسية لهذه اإلدارات فضال عن تحديد مواصفات هذه الوظائف والسلطات والمسـؤوليات علـى 
 عاتقهم،
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تلـك  أما الرقابة اإلجرائية  :  فتهدف إلـى تأكيـد صـحة وشـمولية معالجـة البيانـات المحاسـبية، وان تتـداول  
لبيانات لقسيم أساليب الرقابة اإلجرائية في ظل المعالجة االلكترونية البيانات المعالجة إال من يصرح لهم ت

ة إلى ثالث مجموعات وهي أساليب الرقابة على المـدخالت وأسـاليب الرقابـة علـى البيانـات وأسـاليب الرقابـ
 على المخرجات. وهي ما تسمى أساليب الرقابة على التطبيقات.

المـــدقق نحـــو تـــدقيق نظـــم المعلومـــات المحاســـبية مســـؤولية لتعـــرف علـــى ا األفكـــار المركزيـــة: -ج

 االلكترونية في ظل 
 معايير التدقيق                                 

 أهداف الموضوع -د
 التأكد والتحقق من دقة البيانات وإمكانية االعتماد عليها (1
 حماية الموجودات من السرقة والضياع وسوء االستعمال. (2
 وحدة.تنمية الكفاءة اإلنتاجية لل (3

 ضمان االلتزام بتنفيذ السياسات الموضوعة.                       (4

 
 ياالختبار القبل  - 2

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما 
 يأتي:

 أساليب رقابة على التطبيقات   
 وظيفة جمع المعلومات (1

 تبويبها   (2

 تلخيصها (3
 أساليب رقابة على التطبيقات   

 المعلومات وظيفة جمع (1

 تبويبها   (2
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                                       مفاهيم عامة عن الفصل   3

 األسبوع الثالثون:   
 مقومات وأساليب الرقابة الداخلية في ظل الحاسوب

 أساليب أدارية                     أساليب رقابة عامةأساليب الرقابة الداخلية هي:                 
 أساليب محاسبية                                                 

 طبيقات   أساليب رقابة على الت                                                                           
                                         

 يصهاوظيفة جمع المعلومات/ تبويبها / تلخ                                                             
 
 

 التأكد والتحقق من دقة البيانات وإمكانية االعتماد عليها (1
 حماية الموجودات من السرقة والضياع وسوء االستعمال. (2
 تنمية الكفاءة اإلنتاجية للوحدة. (3

 ضمان االلتزام بتنفيذ السياسات الموضوعة.                       (4

 ساليب الرقابة اإلداريةأ 

ل الرقابــة اإلداريــة تشــير إلــى الفصــل فــي الهيكــل التنظيمــي بــين الوظــائف المتعارضــة ويمثــل هــذا الفصــ        
 احد أساليب الرقابة الوقائية السليمة التي تقضي بعدم السـماح لموظـف واحـد بـالجمع بـين عـدد مـن الوظـائف

 ختالس والتالعب بموجودات الوحدة وسجالتها.المترابطة حتى يمكن تالفي مخاطر السرقة واال
 ولتحقيق أهداف الرقابة اإلدارية يجب :

تحديد الموقع المناسب إلدارة الحاسـوب فـي الهيكـل التنظيمـي للوحـدة ككـل ويختلـف هـذا الموقـع مـن وحـدة  
ذي إلــى أخــرى حســب حجــم الوحــدة وطبيعــة نشــاطها والسياســات المتبعــة مــن قبلهــا وبعــد دراســة الموقــع الــ

 يمكن أن تتخذه إدارة الحاسوب في الهيكل التنظيمي للوحدة 
ويجــب دراســة التنظــيم الــداخلي الســليم لهــذه اإلدارة حيــث يمثــل التنظــيم الــداخلي الســليم عامــل هــام يســاعد  

على زيادة الثقة في نظـام الرقابـة الداخليـة ولتحقيـق مزيـد مـن الثقـة البـد مـن توضـيح الحـدود الفاصـلة بـين 
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األساسية لهذه اإلدارات فضال عن تحديد مواصفات هذه الوظائف والسلطات والمسـؤوليات علـى الوظائف 
 عاتقهم،

تلـك  أما الرقابة اإلجرائية  :  فتهدف إلـى تأكيـد صـحة وشـمولية معالجـة البيانـات المحاسـبية، وان تتـداول  
لبيانات لل المعالجة االلكترونية البيانات المعالجة إال من يصرح لهم تقسيم أساليب الرقابة اإلجرائية في ظ

ة إلى ثالث مجموعات وهي أساليب الرقابة على المـدخالت وأسـاليب الرقابـة علـى البيانـات وأسـاليب الرقابـ
 على المخرجات. وهي ما تسمى أساليب الرقابة على التطبيقات.

 

 أساليب الرقابة على التطبيقات
 أوال :  أساليب الرقابة على المدخالت:

انات( هدف إلى توفير درجة تأكد معقولة من صحة اعتماد البيانات )التي يستلمها قسم معالجة البيوت     
بواسطة موظف مختص ومن سالمة تحويلها بصورة تمكن الحاسوب من التعرف عليها، ومن عدم فقدانها أو 

سلة البيانات المر اإلضافة إليها أو الحذف منها أو طبع صورة منها أو عمل أي تعديالت غير مشروعة في 
ي حتى وان كان ذلك من خالل االتصال المباشر وتشمل أساليب الرقابة على المدخالت تلك األساليب الت

 تتعلق برفض تصحيح أو إعادة إدخال البيانات السابق إدخالها.  
 أساليب الرقابة على معالجة البيانات ثانيا:

يقات مليات معالجة البيانات الكترونيا طبقا للتطبتهدف إلى توفير درجة تأكد معقول من تنفيذ ع     
ة دون المحددة، والخاصة بكل تطبيق محاسبي وتم معالجة كل عملية بعد اعتمادها وانه لم تعالج أي عملي

 ترخيص مسبق ولم تغفل معالجة أي عمليات مصرح بها.
 ثالثا: أساليب الرقابة العامة: 

 جراءات توثيق واعتماد النظم وتعديالتها.إ -2كز الحاسبة.     نظيمية بمر تأساليب رقابة  -1          
 قابة إمكانية التوصل إلى النظام.ر  -4زة.                            رقابة األجه -3          

 أساليب الرقابة على المخرجات -3
اسطة األشخاص تهدف إلى تأكيد دقة مخرجات عمليات معالجة البيانات وتداول هذه المخرجات بو     

 المصرح  لهم فقط. كل نوع من األساليب أعاله: يشمل أساليب رقابية خاصة تصمم بهدف تحقيق أهداف
 خاصة هي:

 الوقاية من الخطأ                  تسمى أساليب وقائية -1
 اكتشاف الخطأ                    تسمى أساليب تحذيرية  -2
 تسمى أساليب عالجية    تصحيح الخطأ                 -3
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 ثالثا: تأثير استخدام الحاسوب في إجراءات التدقيق
أن اســتخدام الحاســـوب فــي تشـــغيل البيانــات المحاســـبية أدى إلـــى افتقــاد اغلـــب مســتندات التـــدقيق وكـــذلك      

لـك ظهور أخطـار محيطـة بعمليـة التشـغيل وحمايـة البيانـات ويمكـن القـول علـى نحـو عـام انـه قـد ترتـب علـى ذ
حــدوث تغييــر فــي طبيعــة مســار المراجعــة وبالتــالي تغييــر فــي إجــراءات التــدقيق بصــيغة عامــة. وقــد أوضــحت 
الدراسات إن من أهم العوامل التـي شـجعت علـى حـدوث سـرقات ومخـاطر التزويـر فـي الوحـدات التـي تسـتخدم 

رجــة األولــى فالمعالجــة الحاســوب فــي تشــغيل البيانــات المحاســبية وهــو عــدم فهــم مــدققي الحســابات طبيعــة بالد
ية. ممـا االلكترونية للبيانات ال تغير في أهداف التدقيق وإنما تؤثر في طريقة تشغيل وتخزين البيانات المحاسب

 يتبع ذلك من وجوب تطويع إجراءات التدقيق لمالئمة بيئة التشغيل الجديدة. 
 

 في ظل معايير التدقيقمسؤولية المدقق نحو تدقيق نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية 
 أن يكون لدى المدقق خبرة ومهارة فنية المعيار األول: -1

 .معرفة أساسية بنظم الكومبيوتر ومكوناتها أو وظائفها وإمكاناتها التشغيلية 
  المقــدرة علــى تصــميم وعمــل خــرائط التــدقيق للــنظم المتطــورة نســبيا وتحليلهــا للتعــرف علــى مــوطن

 القوة والضعف للنظام.
  عامة بلغات البرمجة يسمح للمدقق بكتابة برامج بسيطة. خبرة 

 ساليب على التطبيقاتأ -2ساليب عامة   أ -اإللمام بأساليب التدقيق باستخدام الكومبيوتر. أ 

 رقابة الداخلية.: من معايير العمل الميداني عليه يتطلب دراسة وتقييم نظام الالمعيار الثاني -2

 مزاعم الواردة في القوائم لى أدلة إثبات كافية ذات صالحية مناسبة وتأكيد الالحصول ع المعيار الثالث: -3

 المالية.                      
    

 ذاتيةاالختبارات ال -4
 أكمل الفراغات التالية 
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تهدف إلى تأكيد دقة مخرجات عمليات معالجة البيانات وتداول هذه  الرقابة على المخرجات :   
ألشخاص المصرح  لهم فقط. كل نوع من األساليب أعاله: يشمل أساليب رقابية المخرجات بواسطة ا

 خاصة تصمم بهدف تحقيق أهداف خاصة هي:
 --------الوقاية من الخطأ                  تسمى  -1
  ----------اكتشاف الخطأ                    تسمى  -2
 -----------تصحيح الخطأ                    تسمى  -3

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على تحقق من إجابت

 االختبارات( في نهاية األسبوع األول

إذا كنت على استعداد إلجراء االختبار ألبعدي فإليك 

 ذلك االختبار

 

 

 

 

 

 

 



 158 

 

 

 

 

 

 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي

 مسؤولية المدقق نحو تدقيق نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في ظل معايير التدقيق 
 أن يكون لدى المدقق خبرة ومهارة فنية           

 ت المحاسبية االلكترونية في ظل معايير التدقيقمسؤولية المدقق نحو تدقيق نظم المعلوما 
 أن يكون لدى المدقق خبرة ومهارة فنية 

 من معايير العمل الميداني عليه يتطلب دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية. 

 الحصول على أدلة إثبات كافية ذات صالحية مناسبة وتأكيد المزاعم الواردة في القوائم المالية. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار ألبعدي 5   
 

 

 
 

تحقق من إجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيح اإلجابات على االختبارات( في نهاية 

 األسبوع الصفحات الخاصة ب


