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من الديوان على النهوض بدوره في  ماياا القيدقيو ووفليا ل دلية والم يايير الدوليية والمحليية و ي ي   حرصا  
الييدا م فيي  ق ييوير قييدرات ومهييارات ماباقيي  الرقابييية وبمييا ي ييمن رقابيية وقييدقيو الاهييات ال ا يي ة لرقابقيي  وفييو 

حييرا الييديوان علييى مييه   براقيي  ال ييابلة ميير أحييدي الم ييايير الدولييية فيي   يي ا  أف ييا الممار ييات المهنييية   فلييد
 المااا ) م ايير القدقيو والقأبيد الدولية   م ايير االنقو اي ( .

إ يييافة إلييى انيييي  فييي  ب ييييض  للييد أصييبت االقايييياه القللييييدي للقيدقيييييو ي قنفييي  الوقيييييت والاهيييد وأصيييبت مبلفيييا  
ظييا الق يييورات الها يلييية القيي   يييرأت اييرا  هيييييادل األنييي ة وال ميليييات وقنيوعيهيييا فييي   فيي  األحييان لييم ي يييد فياعيييا   

عليى أاههل الرقيابيية قيرقييب أولويات ال ميا الرقابيي  والقدقيليي  في  ظيا البيم أنظمة الم يلوميات لي لك أصبت ليهاميا   
 .ببير من قلك األني ة وال مليات الق  ق  ر لرقابقهيم وقدقيلهيم ال

انقيهيييا  أ يلوب قييرقييييب األولوييات  الم ا ير واليي ي مييين  ياليي  يقيييموفو أ لوب ظهر أ لوب القدقيو للد 
لقربييييه علييى المواقييير  ات بهيد  ا  وا  في      دوا ير الرقابية والقدقيييو أو إثنا  قدقييو ال ملييات واألنيي ة  

الم يا ييير ال الييييية ليقيييم قا يقهييا بيييبا ايييد والييي ي يييإدي فيي  النهاييية إلييى البفييا ل فيي  قواييي  وقل يييم ال مييا بييين 
 أع ا  فريو القدقيو وب لك رب  أنظمة الرقابية الدا لية بالم ا ير وقلييمهيا على   ا األ اس.

عملييية قييدقيو للبيانييات قنفييي  ق  ييي  ال اصيية بريييادات اإلر دليا  ييو و يي يي ا الييإن الاييرض ميين أعييداد 
بهيد  وييما الق  ي  ل ملية القدقيو و ر إ قراقياية قيدقيو يياملة لل مليية وق يوير   ية القيدقيو     المالية

 قلليا م ا ر القدقيو إلى م قوى من فض بيبا ملبوا.

 لماياالت الهاميةالمهنيية الاهمية لال نايية بي ا الميدقو لم ا ر ف  القأبد مين وفو أ لوب اي اعد القدقيو 
 حلهيا في  الوقيت المنا يب وان عمليية القيدقيو منظمية وقيدارقيم ف  القدقيو وان الميابا المحقملة قد ي صت و 

 قواييي  أع يييا  فرييييو فييي بميييا ي يياعد بييي لك   باليييبا المنا يييب ميين اايييا إن ييييقم أداإ ييا بأ يييلوب ف ييياا وبفييإ 
 حاييم وق ليييد الاهيية ال ا يي ة للقييدقيوالقييدقيو علييى  بي يية    وققوقيي عملهييم واأليييرا  عليييهم وقييدقيو  القييدقيو

 و برل المدقو ال ابلة ف  الاهة ال ا  ة للقدقيو والقايرات ف  الظرو  الق  قحدي أثنا  عملية القدقيو. 
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ليى ع  إ  للقيدقيو لم ا ر مرحلة منفصلة من القدقيو با  يو عمليية م يقمرل وفو أ لوب اوال ي د القدقيو 
 : المدقو

  لم ييا ر للحصيييوا علييى فهيييم عييام لي يييار اللييانون  والقنظيمييي  الم بييو عليييى اقحديييد إاييرا ات قليييييم
 .   ه الاهة ل لك اإل ار مدى امقثااالاهة ال ا  ة للقدقيو و 

  الاو رية اال  ا  قبا قحديد وقلييم م ا ر نظام الرقابة الدا لية قلييم. 
  واالفصييا أدا  مهييد ميين إايرا ات القييدقيو عنيد م ييقوى اإلثبييات لف يات الم ييامات وأرصيدل الح ييابات 

 الق  ق قايب له ه الم ا ر. 

لم ييا ر فيي  م يياعدل المييدقو علييى  ييمان قياميي  بقحديييد  وفييو أ ييلوب ايقمثييا الهييد  ميين اعقميياد القييدقيو 
ا  عمليية القيدقيو لقللييا م يا ر القيدقيو إليى قيدرل الميدقو عليى أدفي  أحداي أو ظرو  قد قإثر بيبا عب ي  

 م قوى من فض بيبا ملبوا.
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قييم قيييبيا فريييو اعييداد دليييا  6555/  55/ 68( فيي   52625الييى قييرار الييديوان المييرقم )  ا ييقنادا  
 يحيت ظا ر ( إلعداد ميروع   ا الدليا. ن ااالقدقيو الم قند للم ا ر بر ا ة ) د. 

 NAOقييم اعييداد الييدليا بااليييقراك ميير  بييرا  البنييك الييدول  ميين )مبقييب القييدقيو الييو ن  البري ييان  
الصيادرل الدوليية والم يايير المحليية ( وف   و  درا ية ب يض ادلية القيدقيو NIKلبولندي واهاه القدقيو ا

عييين م يييايير القيييدقيو والقأبييييد الدوليييية وم يييايير االنقو ييياي   بميييا قيييم اال قريييياد بمق لبيييات االنقو ييياي 
وفيمييا يليي  ب ييض االريييادات وال ييواب  القيي  قييم مراعاقهييا عنييد اعييداد   ب صييوا اعييداد ادليية القييدقيو 

الييدليا   حيييي ق ييرو دليييا بنييا  اللييدرات فيي  االاهييهل ال ليييا للرقابيية الصييادر عيين منظميية االنقو يياي الييى 
 الاوانب الوااب مراعاقها حوا م مون ويبا ادلة القدقيو والق  ققل ا باالق  :

                CDاقراا ممان ة على يبا  ياالدل اقوفير   يمبن للديوان  إ  
 للهي ات الرقابية.بقوفير ااههل بومبيوقر محمولة الديوان   اصة ب د قيامعلى الهي ات الرقابية قوهع 

ق منت مق لبات االنقو اي ) ان يقم مراا ة م مون با دليا للقأبد من صحق  من قبا  
 .(  هادلة ملارنة من ااههل نظير   برا  دا ا الاهاه   أو درا ة

ق منت مق لبات االنقو اي )ان يقم بقابة مواد الدليا بيبا مواه و ها الفهم  
لبيانية والقو يحية لا لها ابثر  هولة واو ت للفهم   وب لك إارا  ن  ال را   والر وم ايوق م

 .ا قفقا  بيأن الدليا للحصوا على أرا  الم نيين بها بيأن الاوانب الميار اليها ف  اعاه ( 
ق منت مق لبات االنقو اي أن )يبون  ناك قرقيبات ل مان قحديي الدليا  

باغ ة ال ما ر ح ب الم ايير والقاييرات ف  مما و يقم  ه ه القايرات(بال ابلة  األدلةم ق دم   وا 
صدارحصر للبنود الق   يقم قحديثها بصفة دورية  إارا  ق ديات وا افقها بمواب ق ميم من  وا 
 .الدليا الم قمد ىحب الصاحية علصا
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بافة قيبيات الدولة ال راقية  ات القمويا ال اق  قدقيو ف   المنهجي بو   ا  
اري واال قثماري   باإل افة الى مصادر القمويا وب لك الممولة من المواهنة ال امة للدولة بيليها الا

 األ رى بالمنت واإلعانات . 

 ي ة م قللة ماليا   واداريا  وي د اعلى  ي ة  ديوان الرقابة المالية االقحادي 
( من الد قور   بما يقولى الديوان 559رقابية مالية قرقب  بمالس النواب ا قنادا الى المادل )  /ثانيا  

( من قانون ديوان الرقابة المالية 9الرقابة على الماا ال ام اينما واد   وبح ب ما أيارت الي  المادل )
) الم دا ( وب لك فأن الديوان يقولى رقابة وقدقيو ح ابات  6555( ل نة/95االقحادي رقم )

ونيا ات بافة الاهات ال ا  ة للرقابة والقحلو من  امة القصر  ف  االمواا ال امة وفاعلية 
 ق بيو اللوانين واالنظمة والق ليمات. 

 

الى ان  د  قدقيو البيانات المالية  و قمبين المدقو من ابدا   6555حدد م يار القدقيو الدول  رقم 
ال ار قلارير مالية  رأي  فيما ا ا بانت البيانات المالية قد اعدت من بافة النواح  الاو رية وفلا  

 يمبن قل يمها الى : أ دا  والق  عدل قحليو إلى القدقيو  محددل   وي  ى
 
 

 اآلتي: في الخارجي للتدقيق الرئيسية األهداف تتمثل حيث
 وفلا    المالية اللوا معدالة  على المحايد الفن  الرأي إبدا  و  القدقيو ال ارا  من األ ا   الهد  إن (1

 .قبوال  عاما   والملبولة عليها المق ار  المحا بية للمبادئ
              اللصيور أواي  وبييان الدا ليية  الرقابية نظيام عين بالم لوميات الييربة أو المإ  ية إدارل قهوييد (2

  ي ا أدا  قح يين أايا مين قلرييره في  الميال  الميدقو يليدمها القي  القوصييات  ياا مين و ليك   فيي 
 .النظام

وغيير م  الم نيية الحبوميية واليدوا ر والبنيوك واليدا نين الم يقثمرين مين الماليية الليوا م م يق دم  قهوييد (3
 . المنا بة اللرارات اق ا  ف  لق اعد م   الموثوقة المالية بالبيانات

 
 

                                                           

1
  222 رقم الدولي المعيار من 2 الفقرة  
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 ينبغي مراعاة تحقيق االهداف الفرعية أدناه : في سبيل تحقيق االهداف الرئيسة اعاله
 : ان المواودات والم لوبات مواودل ف  قأريخ م ين . الوجود (1

 .ف  قأريخ م ين الوحدل االققصادية: ان المواودات والم لوبات ق ا  الحقوق وااللتزامات (2

 ف  قأريخ م ين . الوحدل االققصادية: إن الم املة أو الحدي ال ي قم ي ا  الحدوث (3
: لي ت  ناك أي مواودات أو م لوبات أو م امات أو أحداي لم ق اا   ولي ت  نياك  االكتمال (4

 أية بنود لم يفصت عنها  اا الفقرل .
 : إن المواودات أو الم لوبات قد  الت بليمقها القأري ية . التقييم (5

االيييرادات والمصييروفات قييد حملييت : إن الم امليية أو الحييدي قييد  يياا بمبلييو منا ييب   وان  القيــاس (6
 على الفقرل المنا بة .

قيييد قيييم االفصيييا  عنييي   ال ا ييير للقيييدقيو) ال نصييير محيييا الفحيييا ( : إن البنيييد العـــرض واالفصـــا   (7
 .اال ار الما م للقلارير الماليةوصن  وير  بمواب 
ان لتحقيق ( من قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي الى سعي الديو 4وقد وردت في المادة )

 األهداف االتية :
 .  الحفاظ على الماا ال ام من الهدر او القب ير او  و  القصر  و مان بفا ل ا ق دام 
 . ق وير بفا ل ادا  الاهات ال ا  ة للرقابة 
 .  الم ا مة ف  ا قلالية االققصاد ودعم نموه وا قلال 
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 : 6 اآلق  ي قبر القوثيو المنا ب مهما ل دل أ باب ن بر منها
 . يدعم وي هه آرا  المدقو وقلاريره 
  القدقيو .يرفر من بفا ل وفاعلية 
  أو األ ييرا   الوحييدل االققصيياديةي يياعد المييدقو فييي  إعييداد القلييارير واإلاابيية علييى أييية ق يياإالت ميين

 األ رى.
 . يلدم الدليا على قيام المدقو بقنفي  إارا ات القدقيو وفلا  لم ايير القدقيو 
 .  ي ها عملية الق  ي  واأليرا 
 . ي اعد على ق وير المهارل الفنية للمدقو 
 .   ي اعد على قحديد م إولية المدقو وقلييم أدا 
 . يلدم دليا إثبات حوا األعماا المناهل لموااهة المق لبات الم قلبلية 

 
 كيفية اعداد وحفظ اوراق العمل -1

  المال  ان ي ر ف    ن  بأن قرقييب م يمون أوراو ال ميا ي بيس دراية بفا قي   المدقوياب على
و برقيي  وم رفقيي    ليي ا فهيي  قق لييب القبامييا والقفصيييا الملنيير وياييب ان قق ييمن أوراو ال مييا بحييد 

 ي اآلقيةأدنى قوثيو المفردات 
 محايد .قوثيو األمور المهمة والق  قوفر ل  قرا ن ي قمد عليها ف  إبدا  رأي  الفن  ال -
قهي يية أوراو ال مييا باليييبا المقبامييا والمفصييا لبيي  يييوفر فهمييا  عامييا  ل ملييية القدقييييو القيي  قمييت  -

واأل س الق  قم اال قناد عليها في  اق يا  الليرارات الر ي يية وقيوفر فرصية لمراقيب ح يابات أ ير 
 لفهم  بي ة عمل  فيما إ ا ا ق ين ب  لقبملة عما المراقب األوا .

او ال ميييا م لوميييات بافيييية قبيييين بيييان البيانيييات الماليييية القييي  قيييم قيييدقيلها ققفيييو مييير ان قحقيييوي اور  -
 . الوحدل االققصادية اات 

المال  رب  الم لومات المق للية بق  يي  عمليية القيدقيو مير برنيامج القيدقيو وقوثييو  المدقوعلى  -
 عما الم اعدين واإليرا  عليهم .
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إايييرا ات القييدقيو القيي  قييم قنفييي  ا واال قبيييارات أن قو ييت أوراو ال مييا  بي يية وقوقيييت ون يياو  -
 المإدال للحصوا على أدلة إثبات بافية وصالحة .

 أن قبين أوراو ال ما ان نظام الرقابة الدا لية للمنيأل قد قم فحص  وقلويم  . -
المال   لبافة األمور الهامة والق  قحقا  إلى  المدقوأن قحقوي أوراو ال ما على قحليا وقف ير  -

   بإع ا  أحبام وا قنقااات حولها .قيام
الوحدل ن خ من المرا ات والم برات ال اصة بموا ير القدقيو الق  قم قبلياها او مناقيقها مر  -

 .االققصادية
 ل ما يقأثران بأمور عديدل منها :إن يبا وم مون أوراو ا 

  بي ة مهمة القدقيو . - 
 .   يبلية القلرير الرقاب  - 
 الوحدل االققصادية بي ة أعماا  - 
 ونظام الرقابة الدا لية للمنيأل ) ممبنن أو يدوي (  بي ة النظام المحا ب   - 
 الحااة ف  حاالت م ينة للقواي  واإليرا  ومقاب ة األعماا الق  يلوم بها الم اعدون . - 
 المنهايية واإلارا ات ال اصة الم ق دمة  اا عملية الرقابة والقدقيو . - 

يييارات القييدقيو أوراو عمييا عملييية القييدقيو والقيي  ي قمييد عليهييا   ملفاقييو  المييدقو مثييا  ييااي  المييدقووا 
الميال  أق يا  إايرا ات ما مية للمحافظية عليى ال يرية  الميدقوعليى    المال   ف  إبدا  رأي  الفني  المحاييد

والحفييظ األميييين ألوراو ال ميييا واإلبليييا  عليهيييا لفقيييرل بافيييية لموااهييية االحقياايييات المهنيييية ووفليييا  للمق لبيييات 
ال يايييوه   و  ق قبييير أوراو ال ميييا مييين ممقلبيييات  اليييديوان  و اللانونيييية والمهنيييية المق للييية بإبليييا  ال ييياات 

 قهويد أوراو عمل  ألية اهة بانت إال بمواب نا قانون  او حبم ق ا  .المال   مدقولل
 

 3مضمون أوراق العمل  -2
المال   لبيا عمليية قيدقيو بميا ان  المدقويقم قصميم وقنظيم أوراو ال ما لموااهة الظرو  ومق لبات 

عمليييية قوهيييير  ا يييق دام أوراو ال ميييا المنا يييبة ي ييياعد عليييى قح يييين بييييفا ل إعيييداد ا ومقاب قهيييا وق يييها
يمبين للرقييب الميال  ا يق دام الايداوا والقحالييا   وانا ة األعمياا وقيوفر و يا ا للرقابية عليى اودقهيا 

واعقماد ا بأوراو عما ف  إناياه عمليية القيدقيو عليى ان يقأبيد مين  الوحدل االققصاديةالم دل من قبا 
 ما مقها وصحة إعداد ا .
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  اآلقيةيراعى ف  إعداد أوراو ال ما االعقبارات :- 
 . الوحدل االققصادية با مأن قبون امي ها م رفة بو و   -
 . قثبيت ال نصر محا الفحا -
 بو و  . من قدقيو ال نصر محا الفحاقحديد الهد   -
 إظهار الفقرل المحا بية عليها بو و   . -
 وا م الي ا ال ي أعد ا .أن يثبت عليى با ورقية قاريخ إعداد ا  -
 أن يثبت على بيا ورقة القأريخ ال ي روا ت في  مر ا م الي ا ال ي راا ها . -
 إعداد أوراو ال ما على ا قمارات م قمدل . -
عند اعقماد ا قمارل نم ية للقوثييو يايب في   ي ه الحالية إعيداد اميير أوراو ال ميا عليى أ ياس يقفيو  -

 مر النم  المحدد .
 4الملف الجاري   -3

                       يحقييييييييوي المليييييييي  الايييييييياري علييييييييى الم لومييييييييات ال اصيييييييية ب ملييييييييية الرقابيييييييية والقييييييييدقيو لفقييييييييرل ماليييييييييية  (.أ 
واحدل   واال قنقااات الق  يقم القوصا إليها والمق للة بأوا  عملية القيدقيو ومين  يمنها بيفيية حيا 

 ات القدقيو .وم الاة األمور غير ال ادية والمبقيفة من  اا إارا 
ينبا  قل يم المل  الااري وفلا  لق ل ا فلرات البيانيات الماليية ق يهيا  لمهميية الرايوع إليهيا   ونييدر   (.ب 

 أدناه نمو   للقل يم ال ي يمبن اال قرياد ب  :
  القلريييير والح يييابات ال قاميييية و اصيييات إناييياه ال ميييا : وقييييما م يييودل الح يييابات ال قاميييية ومييييهان

اابييات المراا يية  علييى  الوحييدل االققصيياديةوالاييداوا القحليلييية الملحليية واألوليييات القيي  قق لييو بييالقلرير وا 
   ه القلارير.

 .  أما  اصات إنااه ال ما فقيما قل يا الو ر النها   لنقا ج القدقيو وم وقاق 
 .  برنامج القدقيو المنف 
 . يهادل )بقاب القمثيا ( وقلرير اإلدارل 
  باعقميياد قرميييه م ييين يييقم بموابيي  الييرب  بييين عناصيير البيانييات المالييية ميير أوراو المييال المييدقويلييوم  

 ال ما وبرنامج القدقيو .
إيييارات القييدقيو : ق ييق دم للقمييييه بييين ال مليييات وال  ييوات القيي  قييم قييدقيلها وفلييا  لمييييا  ييو محييدد فيي   (.  

 ق  :يبرنامج القدقيو للحفاظ على  رية عملية القدقيو   ل ا ياب مراعال اآل
                                                           

4
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   لرقييييب الميييال   وم ييياعدي  فلييي    بحييييي يقحيييقم لان يبيييون لهييي ه اإلييييارات م نيييى  ييياا م يييرو
 . الوحدل االققصاديةاالحقفاظ ب ريقها وم نا ا عن موظف  

 قايير لون إيارات القدقيو من  نة أل رى 
 5الملف الدائم  -4

 الوحيييدل االققصييياديةوالبيانيييات ال اصييية بويييييما  ييي ا الملييي  الليييوانين والليييرارات واألنظمييية والق ليميييات 
المال  بصورل دا مية   ول هولة الرايوع إليى قليك  المدقوالدا مة والق  يحقااها  الصفةوامير األمور  ات 

 -الوثا و من األف ا قل يم المل  إلى األق ام  المبينة أدناه :
 . اللوانين واألنظمة األ ا ية والق ليمات وق دياقها 
  القنظيمي  والصاحيات والم إوليات .الهيبا 
  منهييا والقيي  لهييا قييأثير  ويييا األمييد أاييها  قيييرارات اإلدارل ال ليييا )الهي يية ال اميية أو مالييس اإلدارل ( أو

 . الوحدل االققصاديةعلى ف اليات ونيا ات 
 . ال لود واالقفاقات المهمة الق  قمقد ألبثر من  نة 
  أو  ويلة األاا بالن بة للمنيأل لها صفة م قمرل الم لوبات أو الديون أو اللروض الق. 
  بيانييات قاري ييية عيين االمييور المحا ييبية مثييا حربيية االحقيا يييات   ملارنيية الن ييب الح ييابية المهميية

 ل دل  نوات   أ س ون ب احق اب ق صيا الديون الميبوك ف  قحصيلها .
  لل نوات ال ابلة .الصادرل  البيانات الماليةن خ من 

 ايييرا ات القيييدقيو يحقيييوي إ يق يييمن الملييي  اليييدا م عليييى ايييه   ييياا أو ملييي  لل يييي رل عليييىويايييب أن 
 :على

   الوحدل االققصاديةوص   بي ة عما . 
   مل يييا نظيييام ال يييب  اليييدا ل  ال ييياري  -احيييدي ن ييي ة مييين إ قلصيييا ات نظيييام الرقابييية الدا ليييية

 المف وا .
  . قا مة بأ ما  الموظفين الم إولين ونما   قواقي هم 
   نامج القدقيو .بر 
  قبلياهييا أو مناقيييقها ميير  ن ييخ ميين المرا ييات والميي برات المق لليية بييأمور الرقابيية والقييدقيو والقيي  قييم

 .اإلدارل
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                   المال  المدقو ي اعد إ   الق  ي عملية من مهم اه   و ال ما  بي ة على الق ر  إن
 المالية البيانات على أ ا يا قأثيرا لها يبون قد الق  والم لومات والممار ات األحداي على قي يا

 :من الم لومات   ه على الحصوا ويمبن للرقيب المال  
 ال نوية الوحدل االققصادية قلارير .  
 الهامة واللاان اإلدارل وماالس ال امة الهي ة ااقماعات محا ر .  
 ال ابلة وال نوات الاارية لل نة الدا لية واإلدارية المالية القلارير .  
 بها المق للة األ رى الملفات وبافة ال ابلة لل نة المال   المدقو عما أوراو .  
 الوحدل االققصادية وموظف  إدارل مر المناقيات .  
 ال ما ومواقر الوحدل االققصادية مباقب إلى الهيارات .  
 الوحدل االققصادية واعماا نيا  على قأثير ا ومدى االققصادية األو اع . 

المال  فهم  بي ة  المدقووبي قها الدا لية فإن  يقرقب على  الوحدل االققصاديةلارض فهم نيا  
الرقاب  و و أ لوب ال ما قنفي   وبي قها والليام بأارا  م ت للمنيال قبا إعداد   ة الوحدل االققصادية

ف اا للم اعدل بقحديد ميادين القدقيو الم نية والحصوا على الم لومات الاهمة ال ق دامها ف  الق  ي  
   االمر ال ي يق لب اال اع على النواح  االقية :

 

 :يلي ما الظروف هذه وتشمل العامة القطاع ظروف .أ 
 األ  ار وقنافس واللدرل ال لب  لك ف  بما المناف ة ودراة في  ق ما ال ي والمناف ة  ال وو. 
 ال اصة المنقاات قلنية.  
 ال ما  نوعية.  
 الحبومية. واألنظمة القيري ات) اللانونية )البي ة 
 مربيةبوال ال ريبية الحبومية ال يا ات.  
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 :يلي ما وتشمل للمنشأة التنظيمية البيئة  .ب 
 للمنيأل القنظيم  الهيبا.  
 الدا لية. واألنظمة القيري ات 
 المبايرل اإليرا  أني ة.  
 والمبافآت الرواقب  لم.  
 والقرقية الق يين م ايير. 

 

 :يلي ما وتشمل وتطبيقاتها للمنشأة المحاسبية السياسات .ج 
 المحا ب  النظام.  
 المصروفات . . الخ ( .االيراد  ) لاعقرا  المحا بية ال يا ات    
 لللياس المحا بية ال يا ات.  
 ليفصا  المحا بية ال يا ات.  
 البيانات قوحيد ف  المقب ة ال يا ات.  
 المرحلية المالية القلارير.  
  ال اقة  ات األ را.  
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 المييدقوقمثييا اال مييية الن ييبية واحييدا  ميين ا ييم مايياالت اصييدار االحبييام المهنييية فيي  القييدقيو   وان بفييا ل 
المييال   فيي  اصييدار حبمييي  المهنيي  عليهييا  يييإثر عليييى م ظييم مبونييات عملييية القيييدقيو ببييا   اصيية عمليقييي  

ية بانهييا ) قبييون الم لومييات  ات ا مييية ن ييبية ا ا وعرفييت اال مييية الن ييب الق  ييي  وقلييييم نقييا ج عملييية القييدقيو.
بيييان حييي فها او عر يييها بصيييورل  ا  ييية ييييإثر عليييى الليييرارات االققصيييادية لم يييق دم  الم لومييية الميييأ و ل مييين 

 .2البيانات المالية( 
 وياب على المدقو عند ق  ي  عملية القدقيو أن يمارس أحبام األ مية الن بية عند م قويين  ما :

عيين عداليية القمثيييا وال ييرض قمقييد إلييى اللييوا م المييال  : حيييي أن رأي المييدقو  ائم الماليــةمســتوى القــو  .1
 المالية بوحدل واحدل

: حييي يقحليو الميدقو مين أرصيدل الح يابات او ف يات  مستوى ارصدة الحسـابات او فئـات المعـامالت .2
 .6الم امات باية القوصا إلى نقياة ياملة عن عدالة قمثيا وعرض اللوا م المالية

 

وقق يمن أحبيام األ مييية الن يبية اعقبيارات بمييية ونوعيية يايب ا يي  ا بنظير االعقبيار عنييد قحدييد اال مييية 
 الن بية ويمبن عر ها على النحو االق  :

 

عييادل ق بييو ن ييبة م وييية علييى ا يياس قييياس م قييار بنل يية بداييية عنييد قحديييد اال مييية الن ييبية للبيانييات 
 قياس منا ب ما يل : سال واما الق  قإثر على قحديد ا االمالية ببا وقيما 

الم ييييا مين  عناصييير البيانيييات الماليييية )عليييى  ييييبيا المثييياا الموايييودات  الم لوبيييات  حليييوو  - أ
 االيرادات  المصروفات(.

ما إ ا بانت  ناك بنود يميا انقبياه م يق دم  البيانيات الماليية لمنييأل م ينية أن قربيه عليهيا  - ب
)على  بيا المثاا بهد  قلييم االدا  الميال  يمييا الم يق دمون للقربييه عليى اليربت او االييراد 

 . 4او صاف  المواودات(
                  ق بيلهييييييييا علييييييييى ا يييييييياس قييييييييياس م قييييييييار ممار يييييييية الحبييييييييم  يق ييييييييمن قحديييييييييد ن ييييييييبة م وييييييييية ليييييييييقم

المهن   و ناك عاقة بيين الن يبة الم ويية وأ ياس الليياس الم قيار بحييي أن الن يبة الم ويية الم بلية عليى 
                                                           

 أدبيات التدقيق 2

 تخطيط واداء عملية التدقيق.( األهمية النسبية في 320( من المعيار الدولي رقم )أ3و 10الفقرة ) 8 -  7

 .( األهمية النسبية في تخطيط واداء عملية التدقيق320من المعيار الدولي رقم )(  أ3) الفقرة  4
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الييربت قبييا ال ييريبة ميين ال مليييات الم ييقمرل  يييبون عييادل اعلييى ميين الن ييبة الم وييية الم بليية علييى اامييال  
من الربت قبيا ال يريبة مين ال ملييات  % (5) ن بة ف لى  بيا المثاا يمبن ان ي قبر المدقو أن االيراد  

 ( %1 )ن بة الم قمرل منا بة لمنيأل مواهة نحو الربت ف  الل اع الصناع   بينما قد ي قبر المدقو أن 
با  أعلى او أقيا مين ربحية  على أن ن  من إامال  االيراد او اامال  المصروفات ان  منا ب لمنيأل غير

 .  4الظرو وبح ب الممبن أن ق قبر أنها منا بة 

ومن أمثلة  لك ميا    بيبا نوع  بيبا بم  قد يبون او ريا   القحري  الاو ري ال ي ال ي قبر او ريا  
 يل  :
 احقماا واود مدفوعات غير قانونية. -أ 
 .الدارلاحقماا حدوي م الفات أو قصر  غير نظام  من قبا ا -ب 
 .واود عدم انقظام ف  اقااه األربا  من  نة أل رى -  
 موق  اإلدارل أو واهة نظر ا قااه  امة وبماا اللوا م المالية. -د 
يق لييب بلييا  ن ييبة مالييية  الوحييدل االققصيياديةعلييي   تواييود يييرو  م ينيية فيي  علييد قييرض حصييل  -ه 

 مثا ) ال يولة النلدية (.55م ينة عند حد م ين

يمبيين احق ييياب األ ميييية الن ييبية للبنيييود والح يييابات القيي  قق يييمنها الميهانيييية ال اميية وقا مييية اليييد ا وفيييو 
ال رو والن ب المدراة أدناه والق  ق قل  ح ب  بي ة النيا  المراد قياس األ مية الن بية لح ياباق  وبييان 

 .مة المهوغير  المهمةالح ابات 
قنفييي  المواهنيية للمإ  ييات  اتميين إامييال  المصييروفات الييواردل فيي  ح يياب ( % 1 )يمبيين اعقميياد ن ييبة  

الق  ال قهد  للربت على قبون البي ة الرقابية فيها غير ني ة وواود أ  ا   ابلة بأ اس لقحديد الح ابات 
الاو رييية وغييير الاو رييية إمييا قا ميية المربييه المييال  فيييقم ا يي  نفييس الن ييبة اعيياه ميين اامييال  المواييودات او 

ليي ات المإ  ييات فيي  حاليية بييون البي يية الرقابييية نييي ة  % ( 2 )الم لوبييات. ويمبيين اعقميياد ن ييبة م يياعفة 
)ف الييية( وال قوايييد أ  يييا   يييابلة لقحدييييد الح يييابات الاو ريييية وغيييير الاو ريييية القييي  قق يييمنها ح ييياب قنفيييي  

يقم اعقماد الن بة على اامال   وال را ب  اما بالن بة لدوا ر الاباية بالبمارك المواهنة وقا مة المربه المال 
 ادات.االير 

وغيير  المهمية% ( من صاف  الربت  بأ اس لقحديد األ مية الن بية لبييان الح يابات 0اعقماد ن بة )  
الواردل ف  قا مة الد ا أو اعقماد إامال  المصاري  ف  حالة واود عاه إما الميهانية ال مومية فيقم  المهمة

                                                           

9
 .( األهمية النسبية في تخطيط واداء عملية التدقيق320من المعيار الدولي رقم )(  7أ) الفقرة  
12

 .التدقيق معايير تشرح التي االدبيات  
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الية وايود أ  يا   يابلة وعيدم وايود بي ية ا   نفس الن بة أعاه من إامال  المواودات أو الم لوبات في  ح
%( ف  الحالة 55رقابية ف الة و لك ف  المإ  ات الق  قهد  إلى قحليو اإلربا  واعقماد ن بة م اعفة  )

  الم اب ة.
وندر  أدناه مثاا على المإ  ات الهادفة للربت لبيان الح ابات المهمة وغير المهمة للميهانية ال امة 

 ا ورد ف  الفلرل أعاه.وقا مة الد ا ووفو م
 

 غير مهم مهم المبلغ/ إلف دينار اسم الحساب
    الموجودات

 ×  295294 المواودات الثابقة
 ×  96668 نفلات إيرادي  

 ×  56905 ا قثمارات مالية  ويلة األاا
   842382 مجموع الموجودات الثابتة 

    الموجودات المتداولة
  × 6269586 الم هون

 ×  4620 االعقمادات الم قندية
  × 65586229 المدينون
 ×  046454 النلود

   23262478 مجموع الموجودات المتداولة
   24104860 مجموع الموجودات

    مصادر التمويل طويلة األجل
 ×  662426 رأس الماا المدفوع 

  × 5894659 االحقيا يات
   2215075 مجموع مصادر التمويل طويلة األجل

    مصادر التمويل قصيرة األجل
 ×  054456 ق صيصات قصيرل اآلاا 

  × 65945464 الدا نون
   21889785 مجموع مصادر التمويل قصيرة األجل

   24104860 مجموع مصادر التمويل
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 لشركة )س( 31/12/2010قائمة الدخل للسنة المنتهية في 
 غير مهم مهم المبلغ/ إلف دينار اسم الحساب

  × 64246456 اإليرادات الجارية
    المصروفات الجارية

  × 6854549 الرواقب واألاور
  × 0589850 الم قلهمات ال ل ية
 ×  685220 الم قلهمات ال دمية

  × 5488565  دمات القيايا
 ×  05425 االندثارات واإل فا 
   4255649 ماموع المصاري 

   19082529 الفائض للمرحلة األولى
    ويلية واألخرىحتضاف/ اإليرادات الت

 ×  6626 ويليةحاإليرادات الق
 ×  04526 اإليرادات األ رى

   65829 المجموع
    ويلية و األخرىحتنزل /المصروفات الت
 ×  8509 المصروفات القحويلية
 ×  4526 المصروفات األ رى

   59550 المجموع
   19135243 فائض المرحلة الثانية

( اعاله 3ويمكن شر  الخطوات لما ورد أعاله وبيان الحسابات المهمة وغير المهمة على ضوء الفقرة )
 وكما يلي :

( دينار وان الن بة الم قمدل 68558425ان اامال  المواودات الظا رل ف  الميهانية ال مومية  و)
ف  حالة عدم واود بي ة رقابية ف الة وواود %( من أامال  المواودات 0الحق اب اال مية الن بية    )

ال  دينار( وعلى أ اس   ا الناقج  5650689%=0×68558425ا  ا   ابلة فان مبلو األ مية الن بية )
قحدد أرصدل الح ابات الق  قهيد عن  فق قبر  ات أ مية ن بية واألدنى من     دون األ مية الن بية وبما 

 مإير اعاه.
( دينار وان الن بة الم قمدل 54590689ان صاف  الربت )الفا ض( الظا ر ف  قا مة الد ا  و) 

ود بي ة رقابية ف الة وواود ا  ا  %( من صاف  الربت ف  حالة عدم وا0الحق اب األ مية الن بية    )
ال  دينار( وعلى ا اس   ا الناقج قحدد  402626%=0×54590689 ابلة فان مبلو اال مية الن بية )

ارصدل الح ابات الق  قهيد عن  فق قبر  ات أ مية ن بية واألدنى من     دون األ مية الن بية وبما مإير 
أعاه.
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                 الرأي ف  عدالة اللوا م المالية ياب أن يلوم بامر األدلة الق  ي لو عليها المال   المدقوألبدا  
   عبارل عن الم لومات الق  ي ق دمها المدقو للحبم على مدى صحة البيانات الواردل و    اإلثبات( )أدلة

 بلا  للم يار الثالي من م ايير ال ما الميدان  و ف  اللوا م المالية مما يمبن  من إبدا  الرأي المنا ب فيها 
اإلثبات يلوم المدقو با ق دام قلديره  أدلةاهمة وأثنا  ام   يلوم المدقو بامر وقلييم أدلة اإلثبات ال

مدى بفاية الدليا قرقب  ببمية األدلة  االثبات   أن وحبم  الي ص  المهن  ف  مدى بفاية وحاية ادلة
الليمة ال وقية لا هم ف  االثباتقيير إلى مدى االعقماد على دليا فحاية الدليا أما الق  يقم ام ها   

دليا  و دراة اقا من في د ردود ال املين على ا  لة المدقو أما قبون دليا  و دراة عالية من االقناع 
 االقناع .

 

 

اا على مث ن ف  يبا مفردات اللوا م المالية   عبارل عن بيانات ملدمة من اإلدارل والق  قبو التأكيدات 
 :الى  لك قيمة الم هون المواودل ف  قا مة المربه المال    ويمبن قل يم القأبيدات 

ف  قاريخ م ين وبحدوي ال مليات المليدل ف   الوحدل االققصاديةمواودات وم لوبات قق لو بواود 
 . ال اات  اا مدل م ينة

إ ا بانت امير ال مليات والح ابات الق  بان ياب ظهور ا ف  اللوا م المالية قد قم إدرااها  فيماقق لو 
 .ف ا  

الوحدل قمثا القهامات على الم لوبات قمثا حلوقا  للميروع  وأن  المواوداتإ ا بانت  فيماقق لو 
 . ف  قاريخ م ين االققصادية

 ا بة  اللوا م المالية بمبالو منقد قم إدرااها ف الم لوباتإ ا بانت باف  البنود مثا االيرادات و  فيماقق لو 
ق ن  أن ال دد والق  يمبن قأبيد ا من قبا االدارل  اآلالتدد و ل   ا بلفة قوهيرو يم يالقلدقة وبمثاا على  لك إن 

واآلالت قم قيد ا بقبلفقها القاري ية وأن   ه القبلفة يقم قوهي ها ب ريلة منظمة على الفقرات المحا بية 
 . الم قصة
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ظهار ا ب ريلة منا بة ودور المدقوفيما قق لو    إ ا بانت مبونات اللوا م المالية قد قم قبويبها ووصفها وا 
ودقة القأبيدات الواردل ف    ه اللوا م المالية   ويبون  لك عن  ريو امر األدلة  ة و القأبد من  امالمال  

الق  قمبن  من الوصوا إلى قناعة عن مدى صحة ودقة   ه القأبيدات   حقى يصا إلى   ه اللناعة البد أن 
 .يامر أببر قدر ممبن من األدلة علما بان األدلة ق قل  من حيي دراة حايقها أو دراة قوقها

ق قل  عن أدلة اإلثبات اللانونية ألن أدلة اإلثبات اللانونية قحبمها قواعد  القدقيوأدلة اإلثبات ف  
 . للمدقوق قمد على الحبم المهن   القدقيوصارمة  بلا  لللانون والنظام أما أدلة اإلثبات ف  

ر القييدقيو الدولييية م ييإولية اليي ي يلييوم  ب ملييية قييدقيو م ينيية وفلييا  لم يياييالمييدقو المييال  ويليير علييى عيياقو 
الحصييوا علييى قأبيييد م لييوا بييان البيانييات المالييية بماملهييا ق لييو ميين األ  ييا  الاو رييية   ييوا  بانييت ب ييبب 
االحقياا أو ال  أ  وب يبب اللييود المقأصيلة في  القيدقيو  فيان  نياك م يا ر ال يمبين قانبهيا حييي أن ب يض 

ابقيافها رغم ان  ييقم الق  يي  للقيدقيو وقنفيي ه بالييبا الصيحيت   األ  ا  الاو رية ف  البيانات المالية لن يقم
 .55وفلا لم ايير القدقيو الدولية

ياييب علييى المييدقو المييال  ان يق يي  القيييبك المهنيي  اثنييا  القييدقيو   مييدربا  احقميياا انيي  قييد قواييد ا  ييا  
او ريييية ب يييبب االحقيييياا   بيييالرغم مييين  بيييرل الميييدقو الميييال  ال يييابلة فيميييا يق ليييو بأمانييية ونها ييية ادارل الوحيييدل 

 .  12االققصادية والمبلفين بالحوبمة
ا  لاعقلياد ب يا   ليك . فاني  قيد يلبيا بال ياات والم يقندات عليى وما لم يبن لدى الميدقو الميال   يبب

انهييا حليليييية . لبييين ا ا ق يييببت ظييرو  قيييم قحدييييد ا اثنيييا  القييدقيو فييي  ان ي قليييد الميييدقو بييان وثيلييية ميييا لي يييت 
الميدقو صحيحة او ان يرو ا ف  الم قند قد قم ق ديلها لبن لم يقم اإلفصا  عنها للمدقو   فأن  ينباي  عليى 

 . 59أارا  المهيد من القحليلاتمال  ال
 

 

  ياب أن يبون الدليا ملن ا  : بم نى أن يقوافر في  ير ا الصحة والما مة   والدليا الملنر  و الدليا
 الصحيت والدقيو ال ي يحلو الهد 

  الدليا من مصدر  ارا  م قلا عن الوحدل االققصادية يمبن االعقماد علي  بدراة أببر ألغراض
 من مصدر دا ل  .من الدليا  دقيوالق

   من األدلة الق   االثباتاألدلة الق  قامر ف  ظا نظام  ليم وقوي وف اا للرقابة الدا لية أقوى ف
 . قامر ف  ظا نظام رقابة   ي 

                                                           

 ( مسؤولية المدقق في اعتبار االحتيال عند تدقيق البيانات المالية.240من المعيار الدولي رقم ) (13)و (12) و (5)ات الفقر   11-13
.240( من المعيار الدولي رقم )12الفقرة )  12 انات المالية  ( مسؤولية المدقق في اعتبار االحتيال عند تدقيق البي
.240( من المعيار الدولي رقم )13الفقرة )  13 انات المالية  ( مسؤولية المدقق في اعتبار االحتيال عند تدقيق البي
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   من الدليا  وداللةالدليا الم قمد عن  ريو الفحا الف ل  والماحظة والح اب والم اينة أبثر إقناعا
 . ال ي يقم الحصوا علي  ب رو غير مبايرل

 
 

 مالحظة:
الدليل أو مدى االعتماد عليه على حكم المدقق المهني  قوةفي جميع األحوال يعتمد جمع وتقويم مدى 

 وخبرته وتقديره .

 

                     المواوداتلمواودات الملمو ة مثا النلدية   الم هون  لفحا المدقو وم اينق  وارده 
 الق  لها بيان مادي للمواوداتالثابقة  اال قثمارات   الواود الف ل  ب بي ق  ال يصلت بدليا اثبات إال 

 الق  ليس لها بيان مادي ملموس مثا يهرل المحا والمبالو الم قحلة على المدينين  المواوداتملموس  أما 
ال يمبن ا ق دام   ا الدليا لقحليو بما إثبات واود ا به ه ال ريلة   ال يمبن  الم لوباتوم ظم أنواع 

              واعا ا  قا  ابثر ا وثو و   وي د   ا الدليا من أقوى أنواع أدلة اإلثبات  واإليراداتعناصر المصروفات 
 قبلف    والهد  من   ا الدليا  و القأبد من الواود المادي الملموس فل  وليس الهد  القأبد من الملبية .

 الوحدل االققصاديةامير عمليات إثبات االصا ف   ألنقبلف     وأقلها من أبثر أنواع أدلة اإلثبات ييوعا  
ل مليات مإيدل بم قندات   اال بي   أن قبون امير    إ  منعن  ريو م قندات ق بس   ه ال مليات يقم 

من أمثلة و   اال رى اإلثبات من أدلة وي قمد المدقلون على   ا النوع من األدلة أبثر من اعقماد م على أي 
البير  اإلي ارات المدينة والدا نة وال لود وبوالا القأمين ومحا ر ن خ من قوا م    االير الم قندات: فواقير 

قنل م الم قندات من حيي مصدر و محا ر ال ات مالس اإلدارل   ااا قام وفحا الب اعة الواردل و 
 الحصوا عليها إلى ق مين:

o من أمثلقها  لوحدل االققصاديةا   الق  يقم إعداد ا والحصوا عليها من دا ا :  مستندات داخلية  
 البير   لبات اليرا   المصروفات النثرية  محا ر الفحا واال قام. ن خ قوا م 

o  : من أمثلقها  الوحدل االققصاديةيقم إعداد ا والحصوا عليها من  ار      الق مستندات خارجية  
فواقير اليرا   بي  الح اب الوارد من البنك  المصادقات الواردل من ال ما    ودليا الم قندات 

 الوحدل االققصاديةيهد  إلى القأبد من صحة وحليلة ال مليات الق  قامت بها 
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   االدلة الق  يحصا عليها المدقو من ي ا  ارا  م قلا عن 
الوقت   واالقرار البقاب  اف ا من  ف  نفس ةمبلف ها  وق قبر من أقوى أدلة اإلثبات و لبن الوحدل االققصادية

دقة من أحد المدينين بصحة رصيد ح اب  ف  دفاقر اليفوي   والمثاا على   ا النوع الحصوا على مصا
 . والهد  من اإلقرارات من الاير  و القأبد من صحة ال ملية أو الرصيد الوحدل االققصادية

المال  يلصد بها ال  ابات الر مية المبقوبة الق  يحصا عليها المدقو 
يف ا أن قبون اليهادات مبقوبة ولي ت و وقد قبون ف  صورل يفوية  وحدل االققصاديةالمن إدارل وموظف  

الوحدل يفوية   و  ا النوع من األدلة أقا حاية ف  اإلثبات نظرا  ألن  يقم الحصوا عليها من دا ا 
با قبارات   ويف ا عدم االعقماد على  ا ق دام يهادات االدارل بمفرد ا   وعلى المدقو الليام  االققصادية

  قدعم او قنف  مهاعم االدارل .أ رى  إثباتأدلة الليام بامر أ رى قدعم   ه اليهادات أو 
واود نظام  ليم ومحبم للرقابة الدا لية من يأن  قلليا فرا  إن

ارقباب الاش واأل  ا  إلى أقا حد ممبن و رعة ابقيا  حدوثها   إن واود نظام  ليم للرقابة الدا لية 
                  بأن البيانات والم لومات الق  قظهر ا الدفاقر  ليمة ويمبن االعقماد  للمدقوي    نوعا  من القأبيد 

 عليها   ياب أن يقأبد المدقو من أن نظام الرقابة الدا لية ينف  ف ا  بما  و مبقوب.
   ال مليات الق  قلر ب د قاريخ إعداد اللوا م المالية أثنا  قيام المدقو ب ملية 

 من م  ولياق  وي ا م فحا  آلنهاالفحا وقبا بقابة القلرير   و  ه ال مليات ياب أن يفحصها المدقو 
اللبض   وبمثاا على  لك قد وأوراو لهامة مثا أرصدل ال ما    ه ال مليات ف  القحلو من ب ض ال مليات ا

ي لو على   ه  الاحلةقلوم اإلدارل بإارا  عمليات مبي ات ببيرل ف  نهاية ال نة لقلوم برد ا ف  بداية ال ن  
د المبي ات مبي ات و مية   ويقم القأبد من ال مليات الو مية والاش عن  ريو فحا ال مليات الاحلة إلعدا

 .اللوا م المالية 
الميدقو بنف ي   من أب   أنواع أدلة اإلثبيات و اقلهيا قبلفي    ويليوم بهيا وق د

بالقأبيد مين صيحة مين ب ييض ال ملييات الح يابية مثيا الامير وال ييرب او اعيادل قرحييا ب يض اللييود   ويهييد  
   المراا ةهنة الق  ال قإثر على قواهن ميهان )    األ  ا  المقواوالى ابقيا  األ  ا  المقباف ة    ا الدليا

 اي ان    أ ف  قيمة المبلو ف  الاانبين المدين والدا ن ( .
 و ا ق را  ال اقات والملارنات بين البيانات الم قلفة ف  يبا ن ب 

م دا ال ا د على    مالية   وبمثاا له ا الدليا إارا  القحليا المال  ) ن بة ماما الربت  ن بة صاف  الد ا
 (. المواوداتن بة الم هون إلى إامال    اال قثمار
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 و قيام المدقو بم اينة الي   مو وع الفحا ورإيق  بنف   ب لك يقأبد من 
واوده   يق لب الارد الف ل  قيام المدقو ب ملية ال د أو اللياس أو الوهن ح ب  بي ة ال نصر محا الفحا 

الق  لها بيان مادي ملموس بالنلدية و الب اعة  المواودات   وا ق دام   ه ال ريلة ينحصر على
أما بالن بة لملبية  محا الفحا  المواوداتالثابقة   والارد الف ل  ال يثبت يي ا   وى واود  المواوداتو 

 وصحة قلويمها فإن  ي قلهم ا ق دام و ا ا أ رى. المواودات
 لب من المدقو الملدرل على الق ر  وقمييه وقحديد إن قيام المدقو بالارد الف ل  عن  ريو الم اينة يق

الق  يقم ارد ا يلوم المدقو  المواودات بي ة الي   المراد فحص    إ ا بان المدقو غير مق صا ف  
 . باال ق انة بال برا  المق صصين

قمثا األدلة البقابية المإيدل لل مليات وق قبر أ ا ا  للليود المحا بية وق قبر و 
بثر و ا ا اإلثبات ا ق داما  ألن الم قندات ق قبر من أبثر أنواع أدلة اإلثبات انقيار ومن أمثلة األدلة من أ

  الم مو  أو المبق ب اإليداع بالبنك  إي ارات ال صم  محافظفواقير اليرا  والبير  الييبات   الم قندية
وامر اليرا  وقلارير اال قام والفحا  لبات وأ  يهادات األ هم والم قندات   ال لود وبوالا القأمين 

القأبد من عملية الق ابو بين الم قندات  الم قندية  و االدلةبالن بة للب اعة الواردل   والهد  من 
 .وال مليات

 : إجراءات المدقق المتعلقة باألدلة المستندية 
 )القأبد من أن الم قند حليل  )غير مهور 
 وا ) واود قوقي ات الموظفين المبلفين به ا إ من الي ا الم بون الم قند م قمد القأبد من أن ي

 ال ما على الم قندات(
  وليس م قند ي ص  الوحدل االققصاديةالقأبد من أن الم قند  اا ب ملية من عمليات 
  ف  الدفاقر وقم قرحليها إلى الح ابات الم قصة بصورل صحيحة مثا    التالقأبد من أن ال ملية قد :

 اا الفقرل المالية قد قم قيد ا على المصروفات دون ق ايلها لصيانة والقصليحات مصروفات اإن 
 الثابقة . المواوداتح ابات على 

 ) فحا امير الم قندات الفرعية المق للة بال ملية   والمثاا على  لك : الم قند األصل )فاقورل اليرا 
 م قند مح ر الفحا واال قام   اليرا أمر  لب اليرا   ) الم قندات الفرعية المرقب ة بها    و 

الم قندات الق  ال يواد لها م قندات أصلية  ن خ  ويمبن أن يلوم المدقو بفحا    (الصر  الم هن
إنما البد من الليام  الن خالبير    وف    ه الحالة ال يبقف  المدقو بفحا   ه  قوا م ن خمثا 

 . بإارا ات إ افية



 

 22 

الوحدل  و  لب بيان أو إقرار مبقوب من ي ا  ار  
بصحة أو عدم صحة رصيد أو بيان م ين   وي د  من أقوى وأنات و ا ا الحصوا على  االققصادية

دينين للقأبد من صحة رصيد المالمصادقات أدلة اإلثبات إ ا أ قب ت إارا ات رقابية  ليمة   وق ق دم 
وصحة رصيد الدا نين و أرصدل البنوك   و  لب المصادقة ال ي ير ا إلى الاير ياب أن يبون من 

نف ها   والمدقو ال ي ق ير أن ي لب بنف   مبايرل من الاير مصادقات بصحة  الوحدل االققصاديةاانب 
المدقو وقد يرفض البثير  ألن  ال قواد عاقة مبايرل بينهم وبين الوحدل االققصاديةأرصدل ح اباقهم مر 
 . منهم الرد على   اباق 

 أنواع المصادقات:
 مصادقات إيجابية •

ق بر في  رصيد ح اب  وق لب من  الرد  الوحدل االققصاديةيقللى ال ميا أو المورد   ابا  من 
بقابة على عنوان المدقو بالمصادقة على صحة   ا الرصيد أو عدم صحق  ف  حالة عدم صحة 

يف ا ا ق دام أ لوب المصادقات اإلياابية إ ا و    الرصيد ي لب من ال ميا  بر األ باب ف  رده
 . بان نظام الرقابة الدا لية لليربة   ي 

 ةمصادقات سلبي •
ال ميا برصيد ح اب  وي لب من  الرد بقابة على عنوان المدقو ف  حالة عدم صحة  إباغ

يف ا ا ق دام   و الرصيد  الرصيد فل  مر  بر األ باب الق  قدعوه إلى عدم الموافلة على صحة
 ال يب األ ا   للمصادقات  إ ا بان نظام الرقابة الدا لية لليربة قوي  أسلوب المصادقات السلبية

ال لبية أن المدقو ال ي ق ير أن ياهم ف  حالة عدم الرد على المصادقة إ ا بان ال بب صحة 
 . الرصيد أو إ ماا ال ميا أو عدم ا قام  للمصادقة من األ اس

 المصادقات بدون رصيد )المصادقات العمياء( •
                        صيدق ن  عدم واود رصيد ف    ه المصادقات وي لب من ال ميا أو المورد بقابة الر 

يف ا ا ق دام المصادقات بدون رصيد ف  القحلو من صحة أرصدل الدا نين ألنهم أحرا    بنف  
 . على إثبات الدين ال ي على اليربة
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األفراد للحصوا على قواي  ماموعة من األ  لة لماموعة من  و 
  يفوية مناقيات أواإلاابات ر مية مبقوبة ويمبن أن قبون   ه األ  لة    قلكعن  إاابات مر ية

فحاية   عليها االعقماد للمدقومن أدلة اإلثبات اللوية الق  يمبن  د ال ق  قد ليها الق  يقم الحصوا عواإلاابات 
   ه األدلة ققأثر بما يأق :

o دراة م رفة أو دراية الي ا الموا  إلي  ال إاا بالي   مو وع البحي . 
o  لية للي ا الموا  إلي  ال إااإو دراة األمانة والم . 
o  النلاش   واالحقماا مواود بان مصلحة الي ا الموا  إلي  ال إاا ف  المو وع محا

الي ا قد يق مد إ فا  الحليلة أو إع ا  بيانات م للة وب لك ق قبر إاابات مقحيهل ال يمبن 
 . االعقماد عليها

القحليلية  اتفحا الم قندات والدفاقر وال اات والبيوف و 
 واللوا م والقلارير المالية بهد  القأبد من صحقها من الناحية الح ابية     ا األ لوب أو اإلارا  ي    دليا  

 ويشمل التدقيق الحسابي ما يلي:على الدقة الح ابية لل مليات المثبقة بالدفاقر   
  الم قندات المإيدل لل مليات للقأبد من صحة ال مليات الح ابية بها   مثا القأبد من صحة فحا

 صاف  قيمة فاقورل م ين  . ىرب البميات ف  األ  ار للوصوا إل 
  نلا ماامير مراا ة ح ابية لدفاقر اليومية ومراا ة نلا الماامير من صفحة أ رى والقأبد من صحة

 قر اليومية ال امة .دف ىاليوميات الم اعدل إل
 األ قا  ال ام و يراار القرحيا أي ا ب ريلة عب ية البقيا  اي  ى ة القرحيا من اليومية ال امة إلمراا

 .مبالو مرحلة ال يواد لها قيود يومية 
  من حيي صحة و ر المبالو ف  الاانب الم قا   وصحة نلا األرصدل المراا ة مراا ة ميهان

 . اب  والقأبد من القواهن الح
  مراا ة ال مليات الح ابية الاهمة ال ق را  البيانات المحا بية الاهمة إلعداد اللوا م المالية مثا

 . الم لوبات صصات و موال االندثارات
ألحد إارا  الملارنات أو ي ن  الفحا الدقيو أو الدرا ة االنقلادية القحليلية 

قرابم رصيد الديون بدون  داد على مثا  ادية أو اليا ل   الالح ابات   والهد  من  ابقيا  األمور غير 
 ناك وف    ه الحالة يلوم المدقو بالقحري عن أ باب  لك فلد يبون    مدين بان يلوم بال داد بانقظام 

قواي  ال ملية للح ابات الم قصة بصورل صحيحة من  ويق من القدقيو االنقلادي قاعب ف  الملبو ات
 : للمدقوليها   ويقيت القدقيو االنقلادي وصحة ق بيو المبادئ المحا بية المق ار  عة الناحية المحا بي
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 ة الملارنةإمباني . 
  ملارنقها بن ب أ رىو إمبانية ا ق را  الن ب المالية . 

عدم إمبانية إ ا ان دمت الملارنة فإن  لك ياب أن يثير ا قمام المدقو ويدعوه إلى قلص  أ باب أما 
 . الملارنة

ي ن  إارا  الم ابلة بين الم لومات الم قلفة والقأبد من 
 أ لوبوالقنا ب بين الح ابات   والرب  بين الم لومات والملارنات غالبا  ما ي قمد على  القوافوقحليو 

و    والمثاا على  لك  ناك عاقة بين الهيادل المقوق ة ف  رقم الديون الميبوك ف  قحصيلها الليد المهد
وبين م صا الديون الميبوك ف  قحصيلها   إ ا ارقب  ح اب ألحد المصروفات بح اب أحد 

ال يبون باما  إال بالم ابلة والرب  بين ح اب المصرو  وح اب  المواودفإن القحلو من  المواودات
ن   ه الح ابات   القوافو والقنا و بين   ه الح ابات المرقب ة ي قبر بالقأبيد دليا إثبات على أ لمواودا

 . الية من األ  ا 

فوقوغرافية الصور الف   الحصوا على أدلة اإلثباتديوية أحد أ اليب يق  د الصور الفوقوغرافية والف
قبين حام ال رر يمبن أرفاقها مر أوراو عما المدقو مثا  دليا أثبات أو ب اعة محروقة لحريو م هن 

 مثا  و مناهل يظهر ق  فات ف   ر الصور الق  ق  بما يمبن اعقبار ال ي ق رض ل  الم هن أو الب اعة 
   ةالملاولالاهة من قبا اليربات الملاولة دليا أثبات على  و  انااه ال ما الم لوب قنفي ه من قبا 

الق  قظهر  رقات أمين الم هن ق  د دليا أثبات على     أارا ات ال ب  الدا ل   والصور الفيديوية
 . للاهة مو وع القدقيو . . الخ
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: الرد على مصادقة مر لة إلى أحد المدينين  لك  المراد قحليل    مثاا القدقيوارقبا  الدليا بهد  ق ن  
قبر ن على واود الدين وصحة الرصيد ولبن ال قبر ن على قابلية الدين للقحصيا   وياب على المدقو أن 

نظام المصادقات ف قنا ب مر  د  دون اال رييمبن ان يبون حريصا  ف  ا ق ماا األدلة حيي ان الدليا 
اال قف ارات أو  بأ لوب  قلارنما قم م  أن  يق لب ماهود وقبلفة عالية إ على الرغم من قوق  ف  الحاية إال

 . الح اب  القدقيو أ لوب
 

 

أبثر اقناعا من ارد ا ب د م    الميهانيةارد المحا ب لا هم و قيمقها ال وقية ف  قاريخ اعداد 
نما فل  ة القبلفة الماليعن  القبلفةوال ق بر يهرين      .الاهد المب وا للحصوا على الدليا ق بر عن وا 

 

ف  الدليا   و أدلة اإلثبات ق قل  ف   الثلة   دراة  
 مدى قوقها وحايقها   ومن  صا ا ارقفاع صاحية الدليا :

 ا قلالية المصدر. 
 الدا لية لل ميا الرقابةالية  ف. 
 للمدقوالمبايرل  الم رفة. 
  االفراد ال ين يلدمون الم لومات قأ يادراة. 
  المو وعيةدراة.  

من ال صا ا ثر من  اصية بحقوي على اق قدقيو اتارا إل لك ياب على المدقو دا ما  أن ي قار 
 .الميار اليها اعاه 

 

الما مة  بمية االدلة و دراة بفايقها   ومن ال واما المحددل لحام ال ينةعن    عبارل  
وبلما بان ال نصر م ر ا  لا قاس أو    عر   للقحريفات( ثرب  قوق ات المدقو عن القحريفات )النلدية ا

القاعب احقا  المدقو إلى قأبيدات إ افية   وقد ينبر ال  ر من  بي ة ال نصر فالنلدية والم هون    من 
بلما بان نظام الرقابة الدا لية ف   ةالدا لي الرقابةأبثر أنواع ال مليات ق ر ا  للاش واال قاس   وف الية نظام 

 .من بمية أدلة اإلثبات الم لوبة وال بس صحيت  يو ومن ثملمدقو من ن او ا قباراق  قوي بلما  يو ا
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الورقية  ودنلللويمبن القحلو من الواود الف ل    مثا  الملمو ة بالنلدية  المواوداتقحديد ارقبا   ب
والم دنية أبثر من القحلو من الواود الف ل  للييبات   وقد قبون الييبات مهورل أو لم يقم قحصيلها ل دم 

 المواوداتو   المصادقات مر البنك   ب ض  ىبفاية الرصيد   ويقم القحلو من   ه الييبات بو يلة أ ر 
يهادل  بير ق  د   ف    ه الحالة  الق  قق لب من المدقو  برل م ينة وق صا م ين مثا الماو رات

أبثر حاية من الارد ق قبر ماو رات مق صا وموثوو ب  بدليا م قندي بأن   ه الماو رات حليلية 
 الف ل  .

 

احقماا ار الها إلى ي ا و م  مقآمر ف  ارقباب الاش ويلوم   ا الي ا بالقوقير على المصادقة 
بالموافلة ورد ا إلى مبقب المدقو فيحصا المدقو على رد يبدو أن   ليم   ياب على المدقو القحلو والقأبد 

الق  لم ي مر بها المدقو   من الممبن  من عناوين المر ا إليهم والقحري عن أ ما  األي اا أو المنيآت
أن يلوم ال ميا أو المورد ب دم الرد نقياة اإل ماا وليس نقياة صحة الرصيد بما ف  حالة المصادقات 

 . ال لبية
 

أو قايير ف  األرقام أو  ي بها قابلة للقهوير أو القاعب بها ل لك أي ميبلة الم قندات ال اراية أن
 .القواريخ ياب أن يللى ا قمامَا من اانب المدقو 

 

ومن  ية ف  اإلثبات من األدلة األ رىالم قندات والم لومات الدا لية ق قبر بلاعدل عامة أقا حا
 األ باب الق  قإدي إلى عدم حاية   ه الم قندات والم لومات:

 إع ا  الم لومات ل ي رل اإلدارل   وع الموظفين ال ين يلومون بقح ير   ه الم قندات أو. 
   أو الم قندات  الوحدل االققصاديةإ ا حدي قاعب أو ا قا ات فإن الم لومات الم قلال من موظف

 .الق  قم قح ير ا بم رفقهم قد يقم القاعب فيها أو قهوير ا بلصد إ فا    ا الاش
 

وفاعلية  إن الم قندات الدا لية واليهادات الق  يحصا عليها المدقو من اإلدارل ال بد أن يقم رب ها بلول
ا عليها ف  ظا نظام رقابة دا ل  قوي وف اا الق  يقم الحصو نظام الرقابة الدا لية   فالم قندات الدا لية 

وبلاعدل عامة  يها ف  ظا نظام رقابة دا ل    ي ق قبر م قندات أبثر حاية من الق  يقم الحصوا عل
نما ياب  منفردلبصورل ي قمد على الم قندات الدا لية بمفرد ا  الياب على المدقو أن  بدليا إثبات وا 

قدعيمها بأدلة إثبات أ رى   وق ق دم الم قندات الدا لية واإلقرارات اإلدارية بلرينة إثبات ف  غالبية االحواا 
 وليس بدليا إثبات بمفرد ا  .
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   األحداي الق  قحدي ب د قاريخ نهاية ال نة المالية وقبا قاريخ إعداد قلرير المدقو     ه األحداي 
و ناك نوعين من  صور القاعب ف  اللوا م المالية من لايدا  ألنها قد قبي  عن صور  يلوم المدقو بفحصها

 األحداي الاحلة:
 النوع األول:

 علىأحداي ق    مهيدا  من أدلة اإلثبات عن الظرو  الق  بانت  ا دل ف  قاريخ الميهانية وقإثر 
الاديدل  إارا  ق ويات لللوا م المالية ق بس القلديراتف  إعداد اللوا م المالية   مما يق لب ل القلديرات الم قمد

  وبمثاا )ال  ارل الناي ة عن عدم قحصيا دين نقياة لقد ور أحواا ال ميا المالية ب د قاريخ الميهانية مما 
أدى إلى إيهار إفا  (     ا دليا  على أن حالة ال ميا بانت مقد ورل ف ا  ف  قاريخ الميهانية ول لك يلهم 
عما الق وية الاهمة ف  اللوا م المالية قبا إصدار ا   أما إ ا بان إفاس ال ميا ناقج لبارثة بحريو أو 
في ان أصاب ال ميا ب د قاريخ الميهانية مما أدى إلى إفا   فإن  لك ال ي قدع  إارا  ق وية باللوا م 

)الدعاوي الل ا ية المرفوعة على اليربة قبا  يبقفى باإلفصا  عنها باللوا م المالية   ومثاا أ ر   إ المالية 
قم قلدير الق ويض بمبلو م ين ف     قاريخ الميهانية نقياة إ اا اليربة بحو ا قراع أو ب لد من ال لود

اللوا م المالية ثم حدثت ق وية له ا النهاع بليمة ماايرل للليمة المدراة باللوا م المالية فهنا ياب إارا  ق وية 
 . المالية لق بس   ا الحدي( باللوا م

 النوع الثاني:
أحداي الحلة ال قإثر على القلديرات ف  قاريخ الميهانية وال قق لب ق وية اللوا م المالية ولبن ق قدع  

 اإلفصا  عنها ف  ماحظات اللوا م المالية لب  ال قصبت م للة واالمثلة على  لك :
  الميهانيةإصدار أ هم أو  ندات اديدل ب د قاريخ . 
 يرا  ميروع اديد ب د قاريخ الميهانية . 
 ال  ا ر الق  أصابت ال دد واآلالت أو الم هون نقياة حريو أو في ان . 
  ال  ا ر ف  بند المدينين والناي ة عن ظرو  مثا بارثة أصابت المدينين نيأت ب د قاريخ

 .الميهانية
ي قدع  من المدقو أن ي بره ف   الوحدل االققصاديةف  ب ض األحيان قد يبون للحدي أثر او ري على 

قلريره ف  فلرل م قللة يير  فيها المو وع ليلفت نظر اللارى  إلى الحدي وآثاره )قلرير نظي  مر فلرل 
 . من المدقو القدقيوقف يرية(   وفحا األحداي الاحلة أمر قق لب  م ايير 
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 إجراءات فحص األحداث الالحقة:
 قدقيو . م مالية مإققة)أولية( وملارنقها باللوا م المالية محا الدرا ة آ ر قوا  
 ن المالية والمحا بية عن أي م لومات إو ولين عن اليإ ف ار من المديرين والموظفين الم اال ق

 .او رية م قلبلي  
  درا ة محا ر ال ات مالس اإلدارل والام ية ال مومية للم ا مين واللاان الم قلفة واال قف ار

اال قف ار من محام  اليربة عن أي مناهعات أو م البات    عما دار ف    ه االاقماعات
 . ق ا ية

  الحصوا على   اب من ال ميا مإرخ بقاريخ قلرير المدقو ب دم وقوع أحداي الحلة لقاريخ
 . الميهانية ي قدع  اإلفصا  عنها أو إارا  ق وية بيأنها باللوا م المالية

 ت أ رى ي قبر ا المدقو  رورية لح م أي مو وعالليام بأي إارا ا . 
 

على القوائم المالية ف  حالة ابقيا  المدقو ب د بقابق  للقلرير عن واود حلا و قإثر بصورل او رية 
 القيام باآلتي: كانت موجودة وقت اعداد التقرير ولم يكن يعلم عنها .. يجب عليه

 )اإلفصا  عن   ه الم لومات بصورل وا حة و ليمة لامير  ي لب المدقو من اليربة)ال ميا
 . المقوقر ا ق دامهم لقلرير المدقو واللوا م الماليةاألي اا 

  يلوم المدقو باق ا  امير اإلارا ات ال رورية لقأبد من قيام ال ميا باإلفصا  الم لوب عن   ه
 . الم لومات الاديدل

 في حالة رفض العميل القيام باإلفصا  المطلوب
  الرفض ايلوم المدقو بإ  ار با ع و من أع ا  مالس اإلدارل به . 
  الرب  بين قلرير المدقو واللوا م الماليةب دم يلوم المدقو بإ  ار ال ميا . 
 ب دم أ رى  ق اعيةأو أي اهة االوراو المالية بهي ة  وو المدقو بإ  ار الاهات الرقابية  يلوم

 .العقماد على قلرير المدقو م قلبا   ا
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  والموثوقيةمراعاة أدلة اإلثبات من حيث الكفاية والصلة 
 الماليية البيانيات عليى عمليية الرقابية في  الرقابيية األدليةّ  يمثياّ  ميا 1500 للقيدقيو اليدول  الم ييار يوّ يت

 لييقمبن وما مية بافية رقابية أدلةّ  على للحصوا الرقابية اإلارا ات قصميم وقنفي  ف  المدقو م إولية وي الج
 الحصوا يقم الق  الرقابية األدلةّ  با على   ا الم يار وي ري   رأي  عليها يإ س م لولة نقا ج ا ق اا من

 :قدقيوال عملية أثنا  عليها
ان يحصا عليى ادلية اثبيات بافيية وما مية لبي  ي يق ير ان يقوصيا اليى ا يقنقااات المال   المدقوعلى  .1

 م لولة لقبون اال اس ال ي يبن  عليها راي  المهن  .
 ار ال ياات المحا يبية وقييمابيقم الحصوا عليها بقنفي  االارا ات الرقابية ال ق االثباتادلة إن ب ض  .2

بيييا مييين الم لوميييات القييي  قيييدعم وقإييييد قأبييييدات االدارل وأيييية م لوميييات قق يييارب مييير  ييي ه  االثبييياتادلييية 
أن الق ييامات واالحييداي قييم  القأبيييدات   وفيمييا يق لييو بالبيانييات المالييية فأنيي  يمبيين ليييدارل أن قإبييد غالبييا  

للقيري ات أو لصاحياقها ال اصة   ويمبن ان قلر مثا   ه القأبيدات   ن ن او ال مليية مقنفي  ا وفلا  
 . 58(4200مدقو اال اع على الم يار الدول  ل اههل ال ليا للرقابة )ال وبإمبان القدقيلية

ال ا  ة للقدقيو  ح ب ما أيير الي  في   الاهةعند درا ة الم لومات الم قلال من مصادر م قللة عن  .3
اعقبيار المصيادر م يقللة عين  ي ه  الميال للميدقو إ  يمبين   من الم ييار اليدول  للقيدقيو اعياه (9أ)الفلرل 

الهي يية رغيييم بونييي  فيي  النهايييية يليييدم قلريييره اليييى نفيييس ال ييل ة   ومثييياا  ليييك الوبيياالت الحبوميييية الم يييقللة 
القيي  قلييدم قلارير ييا الييى نفييس ال ييل ة   وفيي  مييا يق لييو ب بي يية بيانييات الملارنيية فيييمبن أن قيييما  عمليييا  

  50يبيهة أو مإيرات أدا  على  بيا المثاا.مصادر أ رى   بالملارنات بين برامج 
مين الم ييار اليدول  للقيدقيو   (2أ)عند النظر ف  مصادر الم لوميات بميا ورد في  وصي   ليك في  الفليرل  .4

 يابلة وانيي ة  قيدقيو ومصيادقات لمدقو أي ا ) ان يأ   بنظر االعقبيار ( م لوميات مين عمليياتليمبن 
 . 52رقابية أ رى قق لو بالهي ة ال ا  ة للرقابة 

ب ييض الحياالت ادليية  ييابلة قيد قييوفر في   قدقيلييةان األدلية الرقابيية القيي  ييقم الحصييوا عليهيا ميين عملييات  .5
عنيييد إلثبيييات ا يييقمرارية ما مقهيييا   و  ةبقنفيييي  إايييرا ات رقابيييالميييال   المييدقوعنيييد ا يليييوم    رقابييية ما مييية

ميا ا ا بانيت م يان يلي الميال ميدقو العليى  فيإن قدقيلييةعليها مين عملييات  االعقماد على ادلة قم الحصوا
 .56عملية الرقابة على البيانات المالية  غرض بارات المناهل ما مة لقحليوواال ق القأبيدات الم ق دمة
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لمييدقو الل يياع ال ييام أن يييدرس عنييدما ييييما القفييويض الرقيياب  أ ييدافا  قق لييو بنظامييية الم ييامات   يمبيين  .6
مين الم ييار اليدول  للقيدقيو ومثياا  ليك  (12أ ) بي ة اإلارا ات الرقابية وقوقيقهيا بميا قو يت  ليك الفليرل

اللدرل على ق بييو ب يض اإلايرا ات الرقابيية إلثبيات نظاميية الم املية أو ان ف اليية نظيم الرقابية يمبين ان 
  54ققأثر بيبا م ابس بمرور الوقت .

قييد و يي ت نظييم رقابيية دا لييية مصييممة ل ييمان ما ميية الم ييامات  الوحييدات االققصيياديةمييا قبييون  عييادل .7
  لبين عنيدما قبيون الهي ية ال ا ي ة للرقابية م يإولة عين ا يناد المينت او م ياعدات  للقيري ات واألنظمية

مالية أ رى الى ا را  أ رى   فأن ما يحدي غالبا  و ان نظامية الم املية ققوقي  اه ييا عليى ا يقاابة 
األ ييرا  األ ييرى للمليياييس وليييرو  قلليي  الم يياعدات وفيي  قلييك الحيياا يمبيين ان قبييون األدليية  ييرورية 

 . 54ا ممار ة الهي ة ال ا  ة للرقابة م إوليقها لاققناع بم امات   ه األ را  األ رى ب صو 
يأ   ف  الح بان ان مق لبات االحقفاظ بالبيانات بالن بة الى  ي ات الل اع ال ام أن مدقو اليق ين على  .8

 . 65قد قبون م قلفة  وفلا لما قنا على  لك القيري ات  ات ال اقة
ان ي ييقأنس بال يا ييات واإلاييرا ات القيي  قصيي  المق لبييات اإل ييافية المق لليية بأدليية ال  الميي المييدقوعلييى  .9

ميدقو ان الالقدقيو الق  قم و  ها ل مان االلقهام بلواعد االثبات ال ارية   على  يبيا المثياا قيد يحقيا  
 : 65المق للة بقامير األدلة اآلقيةيأ   ف  االعقبار الم ا ا 

  إ افية على وثا و القدقيو .قيري ات قفرض مق لبات 
  ن ياو  ي ه المق لبيات ) أي  يا ينباي  فر يها عليى بيا وثيلية صيادرل عين مهمية قيدقيو ام عليى

 وثا و م ينة قق لو بب ض ق ايا القدقيو ( .
 . ال مليات او اإلارا ات او المق لبات اإل افية الق  ق  ر لها ادلة القدقيو 
 مدى احقرام اللوانين عند قنفي    وات القدقيو .الارض من با مق لب إ اف  فيما يق لو ب 
 فييي  قامي هيييا  قميييدل أي قييييود إ يييافية يمبييين و ييي ها عليييى وثيييا و القيييدقيو ب يييبب األ ييياليب الم         

 او انقااها .
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يقولى المدقو مهمة قحديد مااالت الح اب   ا  يهد  المدقو الى اعقماد منهج قدقيل  منا ب بالن بة 
لبا مااا من مااالت الح اب   وققبون مااالت الح اب من انواع الم امات ال ا  ة لنفس االارا ات 

الم ا ر   وف  الاالب يلوم المدقو بقل يم البيانات المالية الى مااالت الح اب ا قنادا  الى الرقابية او 
 البيفية الق  قفصت من  الها البيانات المالية عن الم لومات .

قق   مااالت الح اب النمو اية بالن بة ألي وحدل اققصادية عدل ايباا منها الرواقب والم صصات 
  فبالن بة للبيانات المالية المرقب ة بالميهانية ال امة فان مااالت الح اب قد يرادات االوالميقريات والمنت 

قق من ب لك المواودات المالية الملمو ة والم هون والمدينين القااريين والدا نين ف ا  عن الم لوبات 
 اال رى ومدينين مقنوعين ومبالو ال داد والنلدية.

دقو بقحديد مااالت الح اب الق  ال ق بس ال ريلة الق  قم من  الها ف  حاالت ا قثنا ية ان قام الم
االفصا  عن الم لومات ف  البيانات المالية   عند ا ينبا  اللاو  الى قوثيو ا بابها ألاا الليام ب لك ف  

 اوراو ال ما  اصقها .
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ال ما ال ي يحقا  المدقو ب ل  يحدد قلييم المدقو للم ا ر    ح ابالم ا ر لبا بقلييم المدقو يلوم 
ي اعد قحديد الم ا ر المدقو على قصميم    وق مين اال  ا المادية ) اال مية الن بية ( با ق دام م قوى 

 ا قبارات القدقيو الق  قربه على الم ا ا المهمة.

 أربر  ويقبون   ا النمو   من  ي ق دم المدقلون نمو اا  للم ا ر ي اعد م ف  الق  ي  للقدقيو
 .( وم ا ر القدقيو وم ا ر االبقيا وم ا ر الرقابة  ال منيةالم ا ر )  مبونات

قلييم المدقو لاحقمالية حيي قد قلر البيانات ال ا  ة أو الم الفة ف  بأنها  الضمنية المخاطرق ر  
على أ اس ال منية يبن  المدقو قلييم  للم ا ر    بادئ األمر قبا األ   باالعقبار فاعلية ال واب  الدا لية

لها أو ربما على أ اس المناقيات مر اإلدارل   يأ   المدقو ف  االعقبار ال ديد  لقدقيولال ا  ة فهم الاهة 
 من ال واما لقلييم الم ا ر ال منية .

قمثا قلك الم ا ر حدوي أ  ا  او رية ف  الح ابات دون ان ققوفر إمبانية من ها  مخاطر الرقابةاما 
نظمة الرقابة الدا لية   أي أنها قيير إلى  قصور أو بيفها ف  الوقت المنا ب من  اا النظام المحا ب  وأ

نظام الرقابة الدا لية ف  منر او ابقيا  او قصحيت األ  ا  او ابقيافها ب د وقوعها بفقرل قصيرل من  اا 
 الق بيو القللا   للنظام  .

ققمثا قلك الم ا ر بحاالت عدم ابقيا  األ  ا  الاو رية المواودل ف   مخاطر االكتشافاما 
 .المدقوبالرغم من إارا ات الفحا والقدقيو الق  قام بها  55الح ابات والبيانات المالية 

عند اصدار رأي او الملبولة من قبل  فق ن  ال  ورل الق  يبون المدقو م ق دا  لها  خطورة التدقيقاما 
 ماموعة من البيوفات المالية. غير صحيت حوا

 -م ا ر األ  ا  الاو رية عند م قويين : قظهر
 عند م قوى البيانات المالية . -أ

قيير م ا ر اال  ار الاو رية عند م قوى البيانات المالية الى الم ا ر الق  قق لو بيبا ببير 
. قد قنقج الم ا ر عند م قوى 66اتبالبيانات المالية ببا و من المحقما ان قإثر على ال ديد من اإلثباق

البيانات المالية بيبا  اا من بي ة رقابة   يفة على الرغم من ان   ه الم ا ر قد قق لو اي ا 
المقد ورل . ف لى  بيا المثاا   ان واود نواح      مثا  االققصاديةب واما ا رى مثا الظرو  
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البيانات المالية و قد يق لب ا قاابة ياملة من قبا نلا البفا ل ف  اإلدارل  ا أثر أبثر انقيارا على 
 . 69المدقو
بهد  قوفير أ اس  اإلفصاحاتعند م قوى اإلثبات لف ات الم امات و أرصدل الح ابات و  -ب

 . 68لقصميم و أدا  المهيد من إارا ات القدقيو
لم امات م ا ر األ  ا  الاو رية عند م قوى اإلثبات لف ات اياب اال   بنظر االعقبار 

ألنها ق اعد بيبا مباير ف  قحديد  بي ة وقوقيت ومدى إارا ات القدقيو  واالفصا وأرصدل الح ابات 
اإل افية عند م قوى اإلثبات الاهم للحصوا على أدلة قدقيو منا بة وبافية. وعند قحديد وقلييم 

ن الم ا ر المحددل قق لو االمال   المدقوم يا ر األ  ا  الاو رية عند م قوى اإلثبات قد ي قنقج 
 .60بيبا أببر بالبيانات المالية ببا ومن المحقما ان قإثر على ال ديد من اإلثباقات

وققأل  م ا ر اال  ا  الاو رية عند م قوى االثبات من مبونين  ما: الم ا ر ال منية 
الم امات   وأن ن بة حدوي الم ا ر ال منية اعلى ف  ب ض القأبيدات وف ات 62وم ا ر الرقابة

 ات ال اقة. ف لى  بيا المثاا قد قبون ن بة حدوثها اعلى ف  ال مليات  واالفصا وارصدل الح ابات 
من مبالو ميقلة من قلديرات محا بية ق  ر ليبوك  امة  ققأل الح ابية الم لدل او الح ابات الق  

 . 66ف  القلدير
وان م ا ر الرقابة دالة على ف الية قصميم وق بيو الرقابة الدا لية وااللقهام بها من قبا االدارل ف  

البيانات  بإعدادالمق للة  الوحدل االققصادية بيا الق اما مر الم ا ر المحددل الق  قهدد قحليو ا دا  
 .64المالية

قوى الملبوا لم ا ر االبقيا  على اما فيما يق لو بم قوى م ين لم ا ر القدقيو فين وي الم 
عاقة عب ية مر م ا ر اال  ا  الاو رية المليمة عند م قوى االثبات. ف لى  بيا المثاا بلما بانت 

بواود ا اببر  بلما بانت م ا رل االبقيا  الق  المال   المدقوم ا ر اال  ا  الاو رية الق  ي قلد 
 .64و الم لوبة من المدقو ابثر اقناعا  يمبن قبولها اقا ومن ثم قبون ادلة القدقي
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بهد  قوفير أ اس لقحديد و قلييم م ا ر األ  ا  الاو رية عند م قوى البيانات المالية و عند 
على  و  نقا ج فحا نظام  95من الليام بإارا ات قلييم الم ا رالمال   المدقوم قوى اإلثبات   ال بد 

 -الرقابة الدا لية  و قق من إارا ات قلييم الم ا ر ما يل  :
قد قبون لديهم م لومات ق اعد ف  قحديد  الوحدل االققصاديةاإل قف ار من اإلدارل ) أو آ رين دا ا  -أ

 الاو رية . اال  ا م ا ر 
 .الليام باإلارا ات القحليلية  -ب
 . 95ت القفقيييةالميا دات والهيارا - 

ماحظة فيما ا ا بانت الم لومات الق  حصا عليها لها عاقة المال   المدقوف ا عن  لك ينبا  على 
 . 96بقحديد م ا ر األ  ا  الاو رية

الوحدل إ ق دام م لومات  بو و ان حصا عليها من  برق  ال ابلة مر المال   المدقوا ا قرر اما 
ان يحدد فيما ا ا حصلت اية قاييرات من  عملية القدقيو ال ابلة قد المال   المدقو  فينبا  على  االققصادية

 .قا ا   ه الم لومات غير منا بة للقدقيو الحال 
 قيما من أنها بالرغم المالية البيانات ف  الاو رية األ  ا  م ا رل من أو ر ال ما م ا ر إن
 أي ا يق بب قد للقايير الحااة إدراك أن عدم بما الق ليد  أو القايير من ال ما رم ا  قنام وقد األ يرل 

 غير  وو أو قفيا  قد اديدل منقاات ق وير من :المثاا  بيا على القايير ينيأ وقد م ا رل  نيو  ف 
 عنها ينام ف  المنقج او ال دمة قد من عيوب أو بناا   ق ويره قم لو حقى لدعم المنقج او ال دمة منا ب
 م ا ر فهم إنف .وبما أن م ا ر ال ما  يبون لها ف  النهاية نقا ج مالية , ال م ة ف  وم ا ر القهامات
ول لك فأن لها اثر  الاو رية  م ا ر األ  ا  قحديد يةاحقمال من قهيد الق  قواا  الوحدل االققصادية ال ما

 الن  ال ما م ا ر امير قلييم أو قحديد ال  عنم إو ليس المال   المدقو على البيانات المالية  ومر  لك فأن
 :33او رية أ  ا  م ا ر حدوي إلى قإدي ال ما م ا ر امير لي ت
  (315) التدقيق الدولي معيار حسب االعتبار في يأخذها أن للمدقق يمكن التي األمور على األمثلة تشمل
 (والعوامل الخارجيـة األخـرى التنظيمية والعوامل القطاعات الوحدة االقتصادية تتناول كيف أي) أهداف وجود

 :يلي ما المثال سبيل على المتعلقة

                                                           

 ( تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها.315من المعيار الدولي رقم )( 9و الفقرة )( 7 -5) اتالفقر  32 - 30
.315( من المعيار الدولي رقم )6الفقرة )  31  ( تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها
.315( من المعيار الدولي رقم )7الفقرة )  32  ( تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها
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 لدى ليس  بيا المثاا  على بال ما  مق للة محقملة م ا ر  ناك قبون )قد الل اعات ف  الق ورات 
 .( الل اع ف  القايرات مر للق اما ال برل أو الموظفون الوحدل االققصادية

 وايود المثياا  يبيا عليى بال ما  مق للة محقملة م ا ر  ناك قبون قد( الاديدل وال دمات المنقاات 
 .( المنقاات على ها دل القهامات

 قليدير ييقم ليم المثياا  يبيا عليى بال ميا  مق للية محقملية م يا ر  نياك قبيون )قيد ال ميا في  القو ير 
 .)98بدقة ال لب

 غير قنفي  المثاا بيا  على بال ما  مق للة محقملة م ا ر  ناك قبون اديدل) قد محا بية مق لبات 
 ها دل(. قبالي  أو منا ب  غير أو مبقما

 م يا ر وايود المثياا  يبيا عليى بال ميا  مق للية محقملية م يا ر  نياك قبيون )قيد قنظيميية مق لبات 
 .(قانونية

 المثياا  يبيا بال ميا  عليى مق للية محقملية م يا ر  نياك قبيون )قيد ومقوق ية حاليية قموييا مق لبيات 
 المق لبات(. قلبية على الوحدل االققصادية قدرل عدم ب بب قمويا   ارل

 قوافو عدم المثاا  بيا على بال ما  مق للة محقملة م ا ر  ناك قبون )قد الم لومات قلنية ا ق دام 
 ) .وال مليات األنظمة

 

 الوحيدل االققصيادية أ يدا  قحلييو قبفيا القي  اإلدارل قبيا مين المق ي ل واإلايرا ات ال يا ات أنواع وقمثا
الموايودات  عليى والمحافظية اإلداريية بال يا يات االلقيهام  ليك في  بميا لل ملييات وال ملي  المنظم وق من القنفي 

 ف  الوقت عليها والم وا الم لوبة المالية البيانات وقهي ة ال اات ابقمااو  الليد ودقة األ  ا  ومنر وابقيا 
 لبيد  عمليية ىأولي ب  يول الدا ليية الرقابية ظيامن وقليييم بدرا ية يليوم أنالميال   الميدقو ىعلي يايب   المنا يب
 للنظيام فهيم بيا  علي  الحصيوا الميدقو علي  ( 855 ) رقيم اليدول  القيدقيو م ييار نيا ولليد . القيدقيو

 الميدقو ىوعل . لقنفي  ا  ريلة ف الة وق وير القدقيو ل ملية الق  ي  لارض الدا لية الرقابة ولنظام المحا ب 
 إلى  ف ت قد بأنها للقأبد القدقيو وقصميم إارا ات   القدقيو م ا ر لقلدير المهن  ااقهاده ا ق دامالمال  
  . الملبوا األدنى الم قوي
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 عني  فحصي  ي يفر ميا  يو  ىوعلي   عملي  المدقو يبدأ عند ا الق  االن او نل ة الدا لية الرقابة ق قبر
 ال ينيات الاهمية وحايم اال قبيارات بميية قحدييد مير المنا يب القيدقيو برنيامج بر يم يليوم الم قلفية ألنظمقهيا
 على ماموعة من المبونات   والق  يمبن عر ها باليبا االق  : الدا لية الرقابة وقيما   المنا ب

 الرقابة بيئة.1
فيميا  بالحوبمية واالدارل المبلفيين وأول يك اإلدارل إايرا ات وم رفية ومواقي  هيام االدارلم الرقابية بي ية قييما

الي ي ييإثر  الوحيدل االققصيادية  وقحيدد بي ية الرقابية ا يلوب  وأ ميقهياللوحدل االققصادية  الدا لية بالرقابة يق لو
 :اآلتية العناصر الرقابة بيئة تشمل   على وع  االفراد بالرقابة

 األخالقية  والقيم وتنفيذ النزاهة إيصال (أ 
 ي ي ونها الي ين ل فيراد واللييم األ اقيية النها ية عين ق ليو أن الرقابية عناصير فاعليية ق يق ير ال

 فاعليية في  قيإثر القي  الرقابية لبي ية أ ا يية  ي  عناصير األ اقيية واللييم والنها ية ويقاب ونهيا  وييديرونها
دارل قصيميم  نقيا   ميا األ اقي  وال يلوك النها ية إن.الدا ليية للرقابية األ يرى المبونية ال ناصير ومقاب ية وا 
 قييما و ي  الممار ية  في  ق هيه يا ييقم وبيي  إيصيالها ييقم وبيي  وال يلوبية للمنييأل  األ اقيية الم يايير
غيير  إايرا ات في  اليد وا إليى الميوظفين قيدفر قيد القي  واإلغيرا ات اليدوافر قللييا أو اإلدارل إلهالة إارا ات
 من إلى الموظفين لمنيألا  لوكو  وم ايير الليم إيصاا قيما أنها بما أ اقية  وغير قانونية وغير يريفة
  . ال لوك وقواعد ال يا ة بيانات  اا

 بالكفاءة االلتزام (ب 
 االلقيهام ويييما وظيفية الفيرد  قحيدد القي  األعمياا إلناياه الاهمية والمهيارات الم رفية  ي  البفيا ل

 وم رفة مهارات إلى الم قويات ققرام   ه وبي  م ينة لوظا   البفا ل لم قويات اإلدارل ماد اعق بالبفا ل
 .الهمة

 بالرقابة المكلفين مشاركة (ج 
 الصيفات وقييما بالرقابية  بأول يك المبلفيين ببيير حيد إليى الوحيدل االققصيادية في  بالرقابية اليوع  يقأثر

 وبيون األنيي ة فحيا في  وميياربقهم ومربيه م اإلدارل و بيرقهم عين اال يقلاا بالرقابية لمبلفيينل الممييهل
 مير مقاب قهيا وقيقم الصي بة المواقي  هياب ققيأثر القي  الدراية وأ القي  ي يقلمونها والم لوميات منا يبة أعميالهم
 بهيا م قير  بالرقابية المبلفيين أول يك م يإوليات أ مية إن.وال اراين الدا ليين مر المدقلين وقفاعلهم اإلدارل

 قييما   بالرقابية المبلفيين أول يك لمنف ية الملدمية األ يرى واإلرييادات واألنظمية الممار ية في  قواعيد
 االقصياا إلايرا اتالف ياا  وال ميا القصيميم عليى اإلييرا  بالرقابية المبلفيين ألول يك األ يرى الم يإوليات

 .الدا لية للمنيأل الرقابة فاعلية مراا ة وعملية اللانونية غير األف اا بيأن
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 يالتشغيل وأسلوبها اإلدارة فلسفة  (د 
                  قييما قيد ال صيا ا و ي ه   مين ال صيا ا وا ي ة  ل يلة القييايل  وأ يلوبها اإلدارل فل يفة قييما

      الماليية  القليارير إعيداد بييأن اإلدارل واايرا ات الم يا ر  ومواقي  ومقاب ية قللي  في  اإلدارل أ يلوب) 
 م الاية قاياه اإلدارل وموقي  ( البديلية المبيادئ المحا يبية مين ي يةار  أو ةمحافظي يا ي  محا يبية  ا قييار

 .المحا بية والموظفين والمهام الم لومات
 التنظيمي الهيكل (ه 

 وقنفيي  ومراقبية ق  يي    الي مين ييقم الي ي اإل يار للوحيدل ال ا ي ة للقيدقيو القنظيمي  الهيبيا وفريي
 نظيراال ي  ب قنظيمي  منا يب  يبيا إقامية ويق يمن  وحيدل لل الوا ي ة األ يدا  لقحلييو أنيي قها مراا ية

الوحيدل  قليوم   القليارير إلعيداد منا يبة وال  يو  والم يإوليات للصياحيات الر ي ية النيواح  عقبيارالا
 حامها على منا با   الهيبا القنظيم  بون وي قمد الحقياااقها  منا ب قنظيم   يبا بق وير االققصادية

 .أني قها و بي ة
 والمسؤوليات الصالحيات تفويض  (و 

 إقامية قيقم وبيي  القييايلية  ل نيي ة الصياحيات والم يإوليات قفيويض ييقم بيي  ال اميا  ي ا ييما
 المنا يبة ال ميا بممار يات ال اصية ال يا يات يييما بميا القليارير والقفيويض  إعيدادة في   رميي عاقيات
ال يا يات  قييما  ليك إليى إ يافة.بالواابيات لللييام المقيوفرل والميوارد الر ي ييين و بيرل الميوظفين وم رفية

قوايد  بيي  وم رفية الوحيدل االققصيادية أل يدا  الميوظفين اميير فهيم  يمان نحيو المواهية واالقصياالت
دراك األ يدا    ي ه في  وم يا مقها الفرديية إارا اقهيا بيين مقبادلة عاقة  ييقم  يو  أايا ميا ا ومين بيي  وا 

 .م  ولين اعقبار م
 البشرية الموارد وممارسات سياسات  (ز 

 والقرقيية المييورل وقليديم والقلييم والقدريب بالق يين والقواي  البيرية الموارد وممار ات  يا ات قق لو
 عليى القربيه مر قأ يا   األفراد أبثر ق يين م ايير المثاا  بيا   ف لى القصحيحية واإلارا ات والق ويض
القيهام  قظهيرالقي   األ اقي  وال يلوك النها ية وأدلة ال ابلة واإلنااهات ال ابلة ال ما الق ليمية و برل ال لفية

ن  و  بهم الوثوو يمبن ال ين األبفا  باألي اا الوحدل االققصادية  قوصا األدوار الق  القدريب  يا ات ا 
ارا  وال لوك األدا  من المقوق ة والم إوليات    ومدىالدوري قلييم األدا   اا من ققم الق  القرقيات   وا 

 .الم إولية من أعلى م قويات إلى المإ لين الموظفين بقلدم الوحدل االققصادية القهام
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 .الرقابة أنشطة.2
 عنيد م يقوى الاو ريية األ  يا  أ  يار لقليييم الرقابية ألنيي ة بيا  فهيم عليى الحصيواالميال   الميدقو عليى

 ال يا يات الرقابية  ي  أنيي ة المليمية   إن للم يا ر ق يقايب القيدقيو إايرا ات مين مهييد وقصيميم اإلثبيات
 اإلارا ات اق ا  يقم إن   بيا المثاا على قنفي  ا  يقم اإلدارل ق ليمات أن  مان ف  ق اعد الق  واإلارا ات

 قلنيية  يمن  يوا  الرقابية  إن أنيي ة   الوحيدل االققصيادية أ يدا  قحلييو قهيدد القي  الم يا ر لقنياوا الاهمة
   الوظيفيية أو القنظيميية الم يقويات عنيد م قلي  وق بيو مقنوعية أ يدا  لهيا اليدويية األنظمية أو الم لوميات

 بي : ال اصة قلك المحددل الرقابة أني ة على األمثلة قيماو 
 القفويض . 
 أدا  الرقابة عمليات . 
 الم لومات . م الاة 
 و ا ا الحماية المادية ( المادية الرقابة عناصر (. 
 المهام فصا . 

 النااميية للم ييا ر الوحييدل االققصييادية ا ييقاابة لبيفييية فهييم علييى الحصييواالمييال   المييدقو علييى
 أنيي ة قنفيي  بهيا ييقم القي  ال ريلية في  ييإثر الم لوميات قلنيية ا يق دام إن    قلنيية الم لوميات مين

 المنا ييب باليييبا ا ييقاابت قييد الوحييدل االققصييادية بانييت إ ا مييا اعقبييار المييدقو   وعلييى الرقابيية
 وعناصير الم لوميات قلنيية عليى عامية رقابية عناصير بفيرض قلنيية الم لوميات مين الناامية للم يا ر

 عنيدما ف الية الم لوميات قلنيية أنظمية عليى الرقابية قبيون الميدقو منظيور   ومين الق بيليات عليى رقابية
 .90األنظمة   ه ق الاها الق  البيانات وأمن الم لومات نها ة على قحافظ
 

 .الرقابة أساليب متابعة.3 
 الوحيدل االققصيادية ق يق دمها القي  الر ي يية ل نيي ة ل نيواع فهيم عليى يحصيا أن الميدقو عليى يايب

 ب مليية ال اصية الرقابية بأنيي ة المق للية  ليك قليك في  بميا المالية  القلارير إعداد على الدا لية الرقابة لمقاب ة
 الرقابية نظيام ويمبين قل ييم   رقابقها القصحيحية ل ناصر االارا ات الوحدل االققصادية قباير وبي  القدقيو 
 :- 36إلى وبح ب ما ورد ف  دليا القدقيو المحل وفو ثاي أ اليب الدا لية 
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 .( دراسة وتقويم نظام الرقابة 4رقم )العراقي دليل التدقيق  
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 Accounting Control المحاسبية  الرقابة - أ
 عليى موايودات المحافظية في  أ ا يية بصيفة قق ليو القي  واإلايرا ات والو يا ا القنظيميية ال  ة وقيما

 دقية  رييو ا قبيار عين  و ليك بال ياات المثبقية المحا يبية البيانيات عليى االعقمياد وميدى الوحدل االققصادية
  :  بيا المثاا على منها مق ددل و ا ا المحا بية وللرقابة . المحا بية والم لومات البيانات
 5 المهدو  الليد  ريلة اقباع 
 5 لها اليوم  والقرحيا الم امات ق ايا 
 5 والفرعية اماليةاال الح ابات ا ق دام 
 5 الدورية الماليةلمراا ة ا مواهين إعداد 
 5 م وا موظ  قبا من الق وية قيود واعقماد المصادقات نظام اقباع 
 5 دورية بصفة والمحا بية المالية بالبيانات اإلدارل إمداد 

 
 

 Administrative Control  اإلدارية الرقابة  ب
 بهيد  قيي يا النييا  نيواح  اميير وقليويم فحيا في  ق ياعد القي  واأل ياليب النظم من ماموعة   
 قربيه فأنهيا  ولهي ا الحليوا المنا يبة اققيرا  إلى قلود الق  واأل  ا  اللصور نواح  وم رفة اإلدارية الميبات

 .القيايلية البفا ل من قدر اببر قحليو و لك بهد  بها االلقهام وقياير اإلدارية واللرارات ال يا ات قلويم على
 

 : المثال سبيل على منها متعددة وسائل من اإلدارية الرقابة وتتكون
 5 القلديرية المواهنات 
 5 البلفة ح ابات 
 5 االحصا ية القلارير 
 5 االدا  قلارير 
 5 على الاودل الرقابة 
 5 للموظفين المقنوعة القدريب برامج 
 

 Internal Check System الداخلي الضبط نظام - ج
الوحيدل  عملييات  يب  إليى قهيد  القي  والمحا يبية القنظيميية والو يا ا اإلايرا ات ماموعية ويييما

ح ين  ل يمان آ ير بوا ي ة يرااير ميا يي ا عميا با يا و ليك وم يقمرل قللا يية بصيورل االققصادية ومراقبقها
 القلليا    ياا الق بييو مين قصييرل بفقيرل وقوعهيا ب يد ابقيافها أو القاعب أو األ  ا  وقوع ومنر ال ما  ير

 وقانيب موظي و  ق م با والم إوليات والصاحيات ال ما قوهير أ اس على يلوم النظام   ا فأن  ل ا للنظام
 . أ ر ا أولها إلى من باملة بصورل عملية بقنفي  موظ  أي قيام
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 Internal Audit Department الداخلي  التدقيق جهاز - د
 الف الية الدا ليية الرقابية و يا ا أحيد وي قبير الوحدل االققصيادية قيبيات  من م قلا قلويم  اهاه  و

 من  اا ماموعة من وبافية م بلة المو وعة ال ب  و ا ا ان على و مأنقها ب دمقها للليام قني   اإلدارل
 واإلحصيا ية البيانيات المحا يبية دقية ل يمان م يقمر وبييبا واللييود ال ملييات لقحلييو واإلايرا ات ال يواب 
 الوحيدل االققصيادية لل يا يات ميوظف  اقبياع مين والقحليو الوحيدل االققصيادية وأميواا أصوا حماية من وللقأبد
 لهم . المر ومة اإلدارية واإلارا ات وال   
 

 : . المعلومات واالتصال4
المال  الحصوا على م رفية بافيية بنظيام الم لوميات ال ياا بالقليارير الماليية لفهيم ميا  المدقوياب على 

 يل :
 . أنواع عمليات الوحدل االققصادية الهامة  ات ال اقة باللوا م المالية 
  االققصادية .بي  قبدأ عمليات الوحدل 
   ال اات المحا بية والوثا و والم قندات والبيانات المإيدل والح يابات المحيددل في  الليوا م الماليية القي

 قق لو بم الاة ال مليات والقلرير عنها 
  ييير ال مليييات المحا ييبية منيي  بييد ها حقييى إدرااهييا فيي  اللييوا م المالييية بمييا فيي   لييك الو ييا ا االلبقرونييية           

مثيييا الحا يييب اآللييي  وقبيييادا البيانيييات البقرونييييا ( الم يييق دمة لنليييا وم الاييية واالحقفييياظ واالقصييياا ) 
 بالم لومات.

  اإلايييرا ات الم ييييق دمة إلعيييداد اللييييوا م الماليييية   بمييييا فييي   لييييك القليييديرات المحا ييييبية الهامييية وال ييييرض
لقيي  ق ييق دمها الوحييدل المييال  الحصييوا علييى م رفيية بافييية بالو ييا ا ا المييدقوواإلفصييا    وياييب علييى 

 .لية واألمور الهامة المق للة بهاليات واألدوار المق للة بالقلارير الماإو االققصادية ليباغ عن الم 
 

 . الجوهرية األخطاء مخاطر . تقييم5 
 وعنيد م يقوى الماليية البيانيات م يقوى عنيد الاو ريية األ  يا  م يا ر وقليييم قحدييدالميال   الميدقو عليى
 :يل  المدقو بما يلوم الارض وله ا  واالفصا  الح ابات وأرصدل الم امات لف ات اإلثبات
 عناصير  ليك في  بميا وبي قهيا  الوحيدل االققصيادية فهيم عليى الحصيوا عمليية  يلية الم يا ر قحدييد 

 الح يابات وأرصيدل ف يات الم يامات اعقبيار  ياا بالم يا ر  ومين قق ليو القي  بي لك ال اصة الرقابة
 .المالية البيانات ف  واالفصا 

  اإلثبات م قوى عند قحدي قد الق  األ  ا  مر المحددل الم ا ر رب.  
 المالية البيانات  ف  او ري   أ إلى قإدي بحيي ببيرل الم ا ر بانت إ ا ما اعقبار. 
 المالية البيانات ف  او ري   أ الم ا ر عن ينام أن احقماا اعقبار.  
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 :الداخلية الرقابة نظام في محددات) القصور(

 نظيام للرقابية أي ولبين إليهيا  الوصيوا قيم قيد اإلدارل أغيراض أن مين م ليوال    يمانا   قيوفر الدا لية الرقابة
 :األ باب   ه ومن عدل  أل باب مر ية بصورل ي ما ال ربما الدا لية

 .الق ليمات إ ا ل فهم أو القلدير ف  ال  أ ال  ن  غياب االنقباه  عدم من الناقج اإلن ان  ال  أ إمبانية .5
 من الموظفين أو مر المإ  ة  ار  من اهات مر االقفاو  ريو عن الرقابية الق ليمات ق    احقماالت .6

 .المإ  ة دا ا
 الرقابية وق  ي  إايرا ات  يل قها ا يق ماا بإ يا ل قليوم ال لييا اإلدارل أن أو م يإوال ي صيا أن إمبانيية .9

 .الدا لية
 نييا  وقو يير    الظيرو  في  للقايير نظيرا للايرض بافيية غيير الرقابيية اإلايرا ات قصيبت أن إمبانيية .8

 اليربة.
 

 االنشطة الرقابيةمراقبة  المعلومات واالتصال االنشطة الرقابية تقدير المخاطر البيئة الرقابية
الحصـــــــول علـــــــى الفهـــــــم 

 الكافي لما يلي :
اتجاه االدارة ومجلس  .1

 االدارة .
 وعي وتصرف االدارة .2

ـــى الفهـــم الكـــافي لمـــا  الحصـــول عل
 يلي :

عمليــــــــــــة تقــــــــــــدير الوحــــــــــــدة  .1
 االقتصادية للمخاطر .

كيف تأخذ الوحـدة فـي االعتبـار  .2
المخــــــــاطر المتعلقــــــــة بأهــــــــداف 
التقـارير الماليـة مـن حيـث تحديــد 
المخــاطر وتقــديراتها ألهميــة هــذه 
المخــــــاطر واحتمــــــاالت حــــــدوثها 
والـــــربط بينهـــــا وبـــــين التقــــــارير 

 المالية .

ــب أن يحصــل  يجــب علــى الرقي
علــــى فهــــم لرنشــــطة الرقابيــــة 
المرتبطـــــــة بتخطـــــــيط عمليـــــــة 

 التدقيق .
 
 

ـــافي  ـــى الفهـــم الك الحصـــول عل
 لما يلي :

انواع العمليات الهامة ذات  .1
 ية.العالقة بالقوائم المال

كيــف تبــدأ عمليــات الوحــدة  .2
 االقتصادية.

الســــــــــجالت المحاســــــــــبية  .3
 والوثائق والمستندات.

 سير العمليات المحاسبية. .4

االجــــــــراءات المســــــــتخدمة  .5
 إلعداد القوائم المالية.

الحصــول علــى الفهــم الكــافي 
بالسياســـــــــات واالجــــــــــراءات 
ـــــي تســـــتخدمها  الرئيســـــة الت
الوحـــدة االقتصـــادية لمراقبـــة 

ــة  بالتقــارير االنشــطة المتعلق
 المالية .

 : عملية التدقيقلفهم نظام الرقابة الداخلية لغرض تخطيط  المدققملخصاً للخطوات التي يتبعها  اآلتيويوضح الشكل 

 : الحصول على المعلومات عن تصميم نظام الرقابة الداخلية وعن مدى االلتزام بتنفيذ ذلك النظام
 : للفهم الكافي ليمكنه من دققيحتاج الم

 . أن تحتوي على غش أو أخطاء هامةتحديد أنواع البيانات التي يتوقع  -
 . دراسة العوامل التي تؤثر على مخاطر وجود غش أو أخطاء هامة -
 . تصميم اختبارات التحقق التفصيلية للعمليات واألرصدة واختبارات المراجعة التحليلية -
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المال  أن يلييم مبونيات الرقابية الدا ليية للمنييأل ألغيراض ق  يي  عمليية القيدقيو  إن  المدقوياب على  
 يلقصيير وال و بي يية الرقابيية الدا لييية الوحييدل االققصيياديةيييبا ومييدى القلييييم ي قمييد علييى حاييم وق لييد عمليييات 

                    بقيبيات في  اإلدارل و ي قها بميا األنظمية قليك علي  مييروع ألي الدا ليية الرقابية أنظمية وقليييم فحيا
  . منف ل    بما درا قها إل  يق دا ا با   منيورات أو

 وما مية منظمية بدرا ية المال  المدقويلوم  أن بال رورل الدا لية الرقابة لنظام ال ليم القلييم يق لب بما
 الحصيوا  ييقم الدا ليية بالرقابية المق للية الم لوميات أن م ظيم مين اليرغم وعلي    الف لي  قييايل  أثنيا  للنظيام
 فيي  المرغيوب من أن  إال   الميا دل  ريو عن أو عليها أاوبة ىعل األ  لة والحصوا  ر   ريو عن علي 
 مين عمليية إليهيا القوصيا قيم القي  والنقيا ج الدا لية للرقابة بالن بة المنف  والفحا للقدقيو قلرير مبقوب قوفير

 عمليية انقهيا  ب يد أ ميية ببييرل لي  يبيون بميا القيدقيو    ياا قيمقي  لي و  مرييدا القلريير  ي ا ويبيون القيدقيو  
 .الدا ليةالرقابة  نظام ف  المبقيفة لل يوب موثو بدليا و لك المالية المدقو

 الم لوب ا ق دامها القدقيو إارا ات  بي ة عل  قإثر الدا لية الرقابة نظام قلييم نقا ج أن ناد  بو مما
 مين يقحلو أن بدايةالمال   المدقو عل  ياب  وب لك الح ابات مدقو ب  يلوم أن ياب ال ي الفحا ون او
 : الثيان    نييا ها و بي ة للمنيأل الم   ( ما م( المر وم الدا ل  ال ب  نظام يبون أن : األوا : أمرين
 :96ومن  را و قلييم نظام الرقابة الدا لية    ل   و م    بما النظام   ا بق بيو االلقهام مدى من القحلو
 التقرير الوصفي - أ

رأييي  بأعييداد قلريييرا  مفصييا  يييير  فييي  اإلاييرا ات المقب يية بالن ييبة لبييا عملييية وبيييان  المييال   المييدقويلييوم 
 عن مدى دققها وما مقييها وقحديد الثارات ونلا  ال    اه يا  او بليا  .

 خرائط االنسياب   - ب
أن ا ق دام   ه ال را   ي اعد ف  فهم ق ل ا ال اقات بين اواي  النييا  الم قلفية وميا يق ليو بهيا مين 

قندات أن يفهييم نظييام ميين  يياا ققب يي  لمراحييا الم امليية واعييداد الم يي المييال  المييدقوم ييقندات وي ييق ير 
 . الرقابة الدا لية بيبا ايد وي ق يير ان يحدد اوا  ال    وموا ن اللول

 الملخص التذكيري  -ج   
و و بيان عام بال رو والو ا ا الق  قوفر اليرو  وال ناصر المثالية لنظام الرقابة الدا لية وغالبا  ما 

 ف  المنيآت الصايرل. المال  المدقوي ق دم  
 

                                                           

37
 ( تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها واالدبيات.315من المعيار الدولي رقم )(  ب32) الفقرة   
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 قوائم االستقصاء -د
الوحييدل المييال   باال قف ييار ميين المييوظفين ال يياملين فيي  الم ييقويات الوظيفييية الم قلفيية فيي   المييدقويلييوم 

عميييا إ ا بانيييت ال يييواب  القييي  ينيييوي االعقمييياد عليهيييا قا مييية  ييياا الفقيييرل و ليييك عييييين  رييييو  االققصيييادية
ماميوعة أ  لة مبقوبة يقم اإلاابة عليها ببلمة )ن م(قيير إلى موا ن قول النظيام وبلمية )ال( قييير إليى 

 المال  ابقيا  نلا  ال    من  اا اإلاابات.  المدقوموا ن   ف  وب لك ي ها على 
إاابييات المييوظفين علييى نمييو   اال قلصييا  بو ييا ا أ ييرى مثييا القلرييير  المييال  المييدقوالبا  مييا ي ييهه وغييي

 .94اليوصف  و يرا   االن ياب
يييييييييييقم قفريييييييييييو اإلاابييييييييييات ب ييييييييييد القأبييييييييييد ميييييييييين صييييييييييحقها فيييييييييي  اييييييييييداوا لم رفيييييييييية وقحديييييييييييد اإلاابييييييييييات                                  

ت بي ) ال ( فه ا ييير الى  لا و    ف  نظيام الرقابية الدا ليية بي ) ن م ( و ) ال ( فا ا بانت اإلاابا
ولارض الوصوا الى النقا ج المراول من عملية القلييم حيي يقم رب ها مر ال واب  الرقابية الق  قحبيم 

 با ح اب.
 

 ي  قلييييم الميدقو لاحقماليية حيييي قيد قلير البيانيات ال ا  يية أو الم الفية في  بييادئ  ال يمنيةإن الم يا ر 
عليى أ ياس فهيم  ال يمنيةيبني  الميدقو قلييمي  للم يا ر    العقبار فاعلية ال واب  الدا لييةاألمر قبا األ   با

أو ربميييا عليييى أ ييياس المناقييييات مييير اإلدارل. يأ ييي  الميييدقو فييي  االعقبيييار ال دييييد مييين  لقيييدقيوال ا ييي ة لالاهييية 
 :ال منيةال واما لقلييم الم ا ر 

  بي ة نيا ات المإ  ة. -
الم يييامات غيييير االعقياديييية أو  الوحيييدل االققصييياديةعليييى األرايييت ق ييياا :  الم يييامات غيييير الروقينيييية -

  يييا ر الحرييييو  ليييك عليييى مثلييية االو  لل بيييرل الوحيييدلق الاهيييا بييييبا غيييير صيييحيت ب يييبب عيييدم اميييقاك 
اإليايييار. إن م رفييية نييييا ات المإ  يييية واال ييياع عليييى محا يييير  وعلييييودوعملييييات ابق ييياب الملبيييية 

 الروقينية. رو مفيدل لم رفة المهيد حوا الم امات غير ق قبر االاقماع 
إ  إن ال دييد مين أرصيدل   إن اق ا  الليرار م ليوب لق يايا رصييد الح ياب والم يامات بييبا صيحيت -

مثيييا عملييييات الايييرد المقلادمييية  أو ح يييابات الليييبض القييي  ال يمبييين ام هيييا   ييي  قليييديرات  اتالح ييياب
 ت المالية.بلما هاد الحبم الم لوب هاد   ر ارقباب األ  ا  ف  البيانا   وقق لب قرار إداري

                                                           

 .( دراسة وتقويم نظام الرقابة 4رقم )العراقي ( من دليل التدقيق 14الفقرة )  38
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ال الييية للمواييودات ال ييا لة  ال ييمنيةم المييدقو الم ييا ر يييييل : إل ييا ل القصيير  المواييودات الم ر يية  -
ن الم ييا ر و إ ييافة إلييى إن احقمالييية اال ييقاس عالييية    بال مليية واألوراو المالييية المقداوليية أو الاييرد ا 

 ال  ب والنلد واألعماا الفنية.بما إن ب ض المواد أبثر عر ة لل رقة  مثا    عاليةلها  ال منية
 حاا آلت الم إوليات ل دد ببير من المواقر الم قلفة.  نالك م ا ر موروثة ببيرل ف  : عدد المواقر -
فيي  مايياا  ليمبيين أن قبييون  نالييك قييوانين محا ييبية اديييدل وم لييد : ق ليييد اللييانون أو مبييادئ المحا ييبة -

 البيانات المالية الم ر ة للقدقيو.
               ينبايييييي  أن يبييييييون فهييييييم المييييييدقو للوحييييييدل االققصييييييادية ونيييييييا اقها بافيييييييا  ليقيييييييت ليييييي  قلييييييييم الم ييييييا ر  -

 ا قمارل يحدد بها االق  : بإعدادعلى المدقو أن يلوم    ال منية
 .قحديد عناصر البيانات المالية الق   يقم النظر فيها 
 ية.قوثيو ال واما الم ق دمة ف  قلييم الم ا ر ال من 
  / نيييياك م ييييا ر ال يمبيييين قبميمهييييا   يييييقم قل يييييمها علييييى ثيييياي م ييييقويات )عالييييية / مقو يييي ة 

من ف يية( واعقمييادا   علييى  بييرل المييدقو فيي   ييو  األ مييية الن ييبية للح يياب الم نيي  ومييدى مقانيية 
 نظام الرقابة الدا لية للاهة ال ا  ة للقدقيو .
ميين  يياا ال يي    وعلييي  يفحييا المييدقو حبمهييم   نالييك درايية عالييية للحبييم فيي  قلييييم الم ييا ر ال ييمنية

 لقحديد ماموعة من الم ا ر المادية الم ينة.
 ييوا  بانييت بيييبا ملصييود أو عيين  م الفييات أل  ييا  ف لييية أو ي يي ى المييدقو إلييى قحديييد م ييا ر محييددل

  رييييو ال  يييأ. حييييي ي مليييون عليييى درا ييية ال واميييا القييي  يمبييين أن قبيييون  يييببا  الرقبييياب المإ  ييية أ  يييا  فييي 
قد    عندما قإ   م ا   الق  يأ   المدقو ف  نظر االعقبار   ر األ  ا  النلدية أو الم الفات   بياناقها المالية

 قإدي إلى ارقباب المإ  ة أ  ا  ف  بياناقهم المالية. 
ك ميييقا  ويمثيييا  ييي ا ال  ييير فييي  ا فييي  االعقبيييار فيميييا إ ا بيييان  ناليييك   ييير ف يييادالميييال  يأ ييي  الميييدقو 

ل موميين ال ل ة لمنت قرا يا أو إعفا ات انقلا ية  لقرقيب قلديم ال دمات ال امة ح ب األولويية  الموظفين ا
أي حياالت    بما يأ   المدقو ف  االعقبار احقمالية واود غ ا أميواا   أو للقمييه ف  ق بيو اللواعد واللوا ت

عليى    يمبن أن ق ق دم لا يا األميواا امواايلوم فيها األفراد بدفر ماا للمإ  ات ال امة وبالملابا ي قلمون 
  فييأن الماييرمين قييد يلومييوا با ييا األمييواا عبيير اميير ال ييرا ب والر ييوم )فيي  حيياا دفيير اإلفييراد أو   ييبيا المثيياا

ي اا المدقو   اليربات مبالو إلى ح اب من الممبن إعادل قمويل  فيما ب د( او عبر     االد ار الحبومية
ظقها ف  أوراو ال ما  بما ي اا  بب الم ا ر وقأثير ا على دقة البيانات المالية أو م ا ر م ينة قام بماح
 انااه ا أو نظاميقها. 
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االلقهام بال واب  المحددل لبا  م قوىقصميم ادوا يبين ويقم قلدير دراة الم ا ر الموروثة عن  ريو 
ع ا  ن ب ققيراو  بيين)  ويمبين قو ييت  ي ا  ال يواب  ( ح يب ميدى االلقيهام بهي ه 555% –% 60ح اب وا 

 الادوا باليبا االق  :  
 

 لغرض تحديد درجة المخاطر الموروثةلحساب المخزون جدول يتضمن الضوابط ونسب االلتزام بها 

 الضوابط ت
 مستوى االلتزام

100% 75% 50% 25% 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 

 . التخزين ادارة كفاءة وفاعلية قسم المخازن في
 . اإلدارة والعاملين في المخازنمدى كفاءة 

 .وجود جرد مستمر على المخزون 
 .كفاءة عمليات التخزين 

 . مدى االلتزام بالسياسات المحاسبية )االستالم والتجهيز(
 . استخدام المستندات المخزنية والسيطرة عليها

 . في السنوات السابقةالحاصلة حاالت االختالس والسرقة 
 . ق الرقابة الداخليةخضوع حركة الخزين لتدقي

 .تفاعل اإلدارة العليا بشأن نقاط الخلل وحاالت التالعب والسرقة ومراقبة الخزين

 
 
× 
 
 
× 

 
× 
 
 
 
 
 
× 

× 
 
 
× 
 
 
 
 
× 

 
 
 
 
× 
 
× 

 6 9 6 6 اإلجمالي 
 

 يتم استخدام المعادلة االتية الحتساب نسبة المخاطر الموروثة وكما يلي:
 إجمالي مستويات االلتزام  ÷مرات االلتزام ( عدد × تزام  = ) مستوى االلتزام درجة االل

                      ( =100×%2( + )75 × %2(+ )50×%3( + )25×%2 )\ (2+2+3+2 ) 
                       =5،5  ÷9 = 61،11% 

 درجة االلتزام    -%  100درجة المخاطر الموروثة = 
                         =100  %- 61،11%  =38.89% 
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ب د القوصا الى فهم نظلم الرقابة الدا لية   يلوم المدقو بو ر قلدير أولى لم ا ر الرقابة ويبيدأ القليدير 
اإلدارل ال يييدعم أ مييية الرقابيية ف لييى المييدقو أن  اقايياهاالوليي  ميير اال يي  بنظيير االعقبييار بي يية الرقابيية   فييإ ا بييان 

  وال بس صحيت فإ ا بان اقاياه اإلدارل يفقرض أن   ر الرقابة المرقب  بال مليات المالية يمثا الحد األقصى 
إيايياب  ف لييى المييدقو اال ييق انة بال يا ييات واإلاييرا ات الرقابييية المق يي ل وق فيييض م ييا ر الرقابيية   وفيي   يي ه 

يييقم قلييدير ال  يير الييى م ييقوى أقييا ميين الحييد األقصييى   وعلييى المييدقو أن ال يحييدد القلييدير االوليي  لقلييك  الحاليية
الم ا ر على نحو مرقفر والي ي مين ييأن  إايرا  قيدقيو أبثير عمليا   للليوا م الماليية   بميا ي قح ين عيدم قليدير 

قحديييد   ويييقم ة القييدقيو ال  يير علييى نحييو ميين فض ميين أاييا ال مييا علييى اميير أدليية أبثيير والق مييو فيي  عملييي
( ) افقرا ييي  ( لليييياس ميييدى االلقيييهام بال يييواب   55 - 5الم يييا ر الرقابيييية عييين  رييييو اعقمييياد القليييدير مييين ) 

  وندر  أدناه ادوا يو ت قياس دراة الم ا ر الرقابية على الم هون:  الرقابية لبا ح اب 
 

 الرقابةلغرض تحديد درجة مخاطر لحساب المخزون  الرقابيةجدول يتضمن الضوابط 

أعلى مستوى  الضوابط ت
 قياسي للخطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 
10 

 . المخزنية وجود قسم خاص للسيطرة
 . فصل الذمة لكل مخزن على حدى

 استخدام المستندات المخزنية عند تثبيت حركة المخزون.
 . مسك بطاقة مخزنية لكل مادة

 . عمليات االستالم والتجهيز ووجود الصالحياتضوابط 
وجود جرد دوري على محتويات المخازن ومطابقة النتائج مع األرصدة 

 . في بطاقات السيطرة المخزنية
إصدار تقارير دورية من قبل اإلدارة المخزنية بخصوص المواد الراكدة 

 والتالفة .
 . تسعير كافة محتويات المخازن

 . عن المستعملةفصل المواد الجديدة 
 التأمين على محتويات المخازن ضد السرقة والحريق

10 
10 
10 
10 
10 
 
10 
10 
10 
10 
10 

9 
2 
1 
3 
4 
 
2 
2 
4 
10 
10 

 47 100 مجموع النقاط 
 

 %100× خاطر الرقابة = )مجموع مستويات الخطر الفعلي / مجموع المستويات القياسية للخطر( نسبة م
                     ( =47 ÷ 100 × )100 % =47 % 

 
 



 

 47 

يايب علييى المييدقو أن يحييدد م ييا ر االبقيييا  القيي  يمبيين أن يلبلهييا عيين قصييميم إاييرا ات القييدقيو علييى 
      ح ييياب ) ال نصييير محيييا الفحيييا ( أو نيييوع الم يييقوى الييي ي يحيييد بييي  مييين م يييا ر القيييدقيو المق للييية برصييييد ال

ال مليييات   وعلييى المييدقو أن يحييدد ن ييبة م ييا ر القييدقيو الملبوليية ) م ييا ر القييدقيو الم ييمو  بهييا ( وميين ثييم 
قلييدير الم ييا ر ال ييمنية وقلييدير م ييا ر الرقابييية بال ريليية الميييار إليهييا فيي  أعيياه   فبلمييا قييا قلييدير المييدقو 

رقيييياب    هادت م ييييا ر االبقيييييا  القيييي  يمبيييين اللبييييوا بهييييا ) م ييييا ر االبقيييييا  لل  يييير ال ييييمن  وال  يييير ال
  وياب عليى الميدقو أن ال ي قميد اعقميادا  بياما   عليى قلديراقي  للم يا ر ال يمنية والم يا ر  الم مو  بها ( 

                  ر غييييش وا ييييقب اد الليييييام بأييييية إاييييرا ات قحلييييو ألرصييييدل البنييييود وأنييييواع ال مليييييات   إ  قييييد يواييييد م ييييا الرقابييييية 
أو أ  ا  قد قبون مهمة إ  أ يفت الى مبالو الاش أو األ  ا  ف  أرصدل بنود أو أنواع أ رى من ال ملييات 

 اآلتية:بعد تطبيق المعادلة يتم تحديد مخاطر االكتشاف   

 خطر التدقيق                    
        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمخاطر االكتشاف = ــــــــــــــــــــ

مخاطر الرقابة ×روثة مخاطر المو ال                      
   

أن تحديد مخاطر االكتشاف يساعد المدقق في تحديد نسبة التدقيق التفصيلي والتي يمكن الوصول 
 اليها من خالل المعادلة االتية :

 مخاطر االكتشاف -%  100نسبة التدقيق التفصيلي = 
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يقبييون ميينهج القييدقيو ميين أنييواع م قلفيية ميين ا قبييارات القييدقيو والقيي  قوظيي  للحصييوا علييى الييدليا اليياهم 
 وب بارل عامة فأن  د  القدقيو  يبون:    لقحليو أ دا  القدقيو

  .امر أدلة قدقيو بافية و ات صلة وموثوقة لدعم رأي البيانات المالية 
  .قلييم دقة انااه البيانات المالية ال اصة بالنيا  أو البرنامج أو الاهة ال ا  ة للقدقيو 
  .القأبد إن اإلفصا  عن البيانات المالية قد قم بيبا صحيت 
 ا البيانات المالية قانونية ونظامية. القأبد إن الم امات المالية الق  قلوم على أ ا ه 

يأ   المدقو ب ين االعقبار المنهج لقدقيو با ح اب بما يأ   ب ين االعقبار اثبات القدقيو فيما يق لو بمااا 
 وبا ق اعة المدقو فحا اثباقات القدقيو عبر ثاي  رو:    الح اب

  ا ي ن  إن المدقو ينف  ا قبارات الم امات بيبا فردي  على  بيا المثاا  :اإلجراءات التفصيلية -أ 
ومبلو الرواقب المدفوعة وي ابلها مر  اات الماك الم ن   الرواقبي قار المدقو عينة من مبالو 

 . للوحدل االققصاديةصحيحة إلى موظ  قابر بصورل قد دفر ا قحلاو الرواقب ل مان إن ف ا  
و  ا ي ن  إن المدقو يلوم بم ابلة البيانات المالية مر القوق ات الم قمدل من  : التحليليةاإلجراءات   -ب 

مصدر آ ر  على  بيا المثاا ي ق دم المدقو  اات ون ب الدفر ال اصة بالماك للقبهن برقم 
 الح اب ال اا بأامال  الرواقب. 

ال واب  الرقابية الدا لية ق د بافية ومن ثم و  ا ي ن  إن المدقو يإبد إن  : الرقابة اختباراتفحص   -ج 
ا قبار ما إ ا بان ال ما بقلك ال واب  ياري وفو ما ملرر ل  بما إن ال ما بها يقم على مدار  نة 
القدقيو. على  بيا المثاا   يحدد المدقو ال واب  الرقابية المفرو ة على مبالو الرواقب ويلرر ما 

عادل قنفي  عن الرواقب  ا  الملابات مر الم إولينإ ا بان ال ما بها ااري عبر إار  ومراقبقهم وا 
 ال واب  الرقابية أو القأبد من ال ما بال واب  الرقابية بيبا عمل . 
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 قد ي م ا لوب القدقيو: 
يقم قبن  فحوصات ال واب  الرقابية ف  الحاالت الق  ييير  

 فيها القلييم األول  إلى إن ال واب  الرقابية ممقاهل أو ايدل أو قدعمها إارا ات مو وعية. 
او  ق ق دم اإلارا ات الفنية عندما يظهر القلييم األول      ف  ال واب  الرقابية  

عندما يظهر اال قبار إن ال واب  الرقابية ال ياري ال ما بها با قمرار وفاعلية  اا فقرل القدقيو أو 
ن اعقبرت ايد  وا  بان ال بب االفقلار إلى  ل أو ممقاهلعندما ال يقم ا قبار ال واب  الرقابية )حقى وا 

 المصادر أو ال برل.. الخ(.
ومن الاانب ال مل  فأن المدقو على األرات لن يبون قادرا  على االعقماد على ال واب  الرقابية 

بما إن منهج القدقيو لن يبون محصورا  على اال قبار الفن  المباير او مر  للوحدل االققصاديةالدا لية 
اإلارا ات القحليلية  وحقى ف  حاا قمبن المدقو من االعقماد على ال واب  الرقابية إال إن ب ض اال قبارات 

على  بيا المثاا  وقد يأ   المدقو ب ين االعقبار ا ق دام عما اآل رين   الفنية المبايرل قبون م لوبة دا ما  
 أ رى  ينف  المدقو على الدوام ب ض اال قبارات الفنية المبايرل. من اهة و    القدقيو الدا ل 

 

ييير القوقيت إلى الوقت ال ي قنف  في  إارا ات القدقيو أو الفقرل أو القاريخ ال ي ي بو في  دليا القدقيو. 
 اي ا  ب ين االعقبار:  اآلقيةا ات القدقيو ب ين االعقبار فأن المدقو يأ   ال ناصر وعند ا   قوقيت إار 

  .ال واب  الرقابية الدا لية الم نية الم بلة 
 .الوقت ال ي ققا  في  الم لومات الم نية 
 قوق  اإلنقا (.   بي ة الم ا ر )على  بيا المثاا 
  رول النيا  او غياب الماك  المثاا  فقراتأوقات محددل عندما يهداد ال  ر فيها  على  بيا 

  . الخ. . الر ي   او قاييره او اارا  قحديثات على النظام 
 

قد ينف  المدقو ا قبارات الرقابة او االارا ات الفنية ف  وقت او فقرل محددل )قاريخ مإقت(  او ف  نهاية 
ة المدل او ب د ا  على  بيا المثاا  م ابلة ومن الممبن أن قنف  اارا ات قدقيو م ينة فل  ف  نهاي   المدل

البيانات المالية مر ال اات المحا بية ألغراض موثوقية أعماا القدقيو. أما ال  ر األببر  و قنفي  
 اإلارا ات الفنية عند اققراب نهاية الفقرل بدال  من القنفي  ف  وقت مببر. 

قحديد ق ايا او رية ف  مرحلة مببرل من القدقيو  وي اعد قنفي  إارا ات القدقيو قبا نهاية المدل على
وبالقال  م الاقها بم اعدل اإلدارل أو عبر و ر منهج قدقيو فاعا. وف  حاا نف  المدقو ا قبارات ال واب  

 الرقابية قبا نهاية المدل  عند   ينبا  علي  الحصوا على دليا إ اف  للفقرل المقبلية. 
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  يبون  د  ا قبارات  االعقماد على ال واب  لقلليا ن او اإلارا ات الفنية القحليليةإ ا قرر المدقو 

 ات الصلة  ق ما على نحو فاعا  البديلةال واب  لقلييم ما أ ا بانت ال واب  الر ي ية او ال واب  
. يب ب المدقو إدرابا حوا الرقابة الدا لية  يليم وي قايب ل  ر الرقابة من  رل القدقيوقفومقواصا  اا 

حقى وان قلرر ف  مرحلة القدقيو عدم    ال واب   بة وينبا  إن ي قبر قلك  اا قحديد إارا ات قدقيلية منا
االعقماد على ال واب  )  د  القدقيو ( ينبا  على المدقو المواصلة ف  ا قبار   ة ال واب  الر ي ية 

عداد قلرير حوا موا ن ال    والقوصيات الملقرحة إلارا  القح ينات .   و لك لقحديد وا 

للحصوا على دليا القدقيو حوا ما ا ا بانت  قإثر  بي ة الرقابة على نوع اارا  القدقيو الم لوب
.  نالك م قويين من ال واب  : ال واب   فقرل القدقيوالرقابة ق ما على نحو فاعا ف  الوقت المنا ب  اا 

 ات الم قوى الرفير مثا ال واب  الرقابية و واب   ات الم قوى الوا ئ مثا  واب  الق ويا وال واب  
ية الخ . قد قبون   ه يدوية او يب  آلية او مإقمقة او آلية بالباما . ينبا  الوثوو القيايلية وال واب  الماد

 بال واب   ات الم قوى الرفير . 

 يمبن قل يم ال واب  إلى ثاثة أصنا  ر ي ية وباالق  : 
 ا قبارات ال واب  الر ي ية حوا الم امات الفردية الق  قم م الاقها با ق دام النظام . -
  واب  الق بيو اآلل  . ا قبارات  -
 ا قبارات  واب  اإلدارل والمراقبة  -
 د المدقو ا قبارات ال واب  للحصوا على دليا قدقيو بفو  ووثيو الصلة وموثوو بأنهم ي ملون على ي

بلما اهداد اعقماد المدقو على قيايا فاعلية ال واب  ف  قلييم   نحو فاعا  يلة المدل الق  قم قدقيلها 
 ا بان مدى ا قبارات ال واب  اببر .   الم ا ر بلم
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م الم ا ر الم ن  ) مثا   البيانات الم  و ل يي ر المدقو إارا ات فنية قفصيلية مقااوبة مر قلي
ي قمد م قوى الثلة المهمر ابق اب  من اإلارا ات الفنية القفصيلية على قلييم    المادية أو عدم م ابلقها (

الم ا ر وم قوى االعقماد على ال واب  الدا لية   ينبا  على المدقو و ر وقنفي  اإلارا ات الفنية 
و لك الن قلييم الم ا ر ي د أارا  حبم  وقد ال يحدد المدقو امير الم ا ر   المواد  القفصيلية لبا بند من

 و نالك قيود مقأصلة لل واب  الدا لية بم قم وصفها آنفا . 
ن ينف  ي  اأبيد ق د م ا ر ا يمة   ينبا  علالمدقو بان الم ا ر المحددل عند م قوى القإ ا واد 

 لك الم ا ر  .     ة ق قايب لقيإارا ات فنية قفصيل
عندما يقبون المنهج المقبر ف  الم ا ر الا يمة من اإلارا ات الفنية القفصيلية   ينبا  أن قحقوي 

                   اإلارا ات : صنفين من على 
 د عموما أبثر ق بيلا على عدد ببير من الم امات ق  والق   : إجراءات تحليلية فنية تفصيلة .أ 

 . قبون قابلة للقبهن بها على مر الهمن الق  قميا إلى أن
و أبثر ما مة  للحصوا على دليا القدقيوالق  ق  د ف  ب ض األحيان :  اختبارات التفاصيل .ب 

               على دليا القدقيو المهمر الحصوا  لية والقلييم اعقمادا   لب ض القأبيدات وقيما قوافر اال
 علي    قد يلرر المدقو ا ق دام ماموعة من ا قبارات القفاصيا واإلارا ات القحليلية . 

 

ة بين بيا مين قلييمات الم لومات المالية من  اا قحليا ال اقات الملبول 94يلصد باإلارا ات القحليلية
قحليلا      وقيما االارا ات القحليلية أي ا    (ال ماا عدد إلى الرواقب مبالو )البيانات المالية وغير المالية مثا

                   ي ييييييييد  ييييييييروريا   لقحديييييييييد القللبييييييييات أو ال اقييييييييات غييييييييير المق ييييييييلة ميييييييير الم لومييييييييات اال ييييييييرى  ات ال اقيييييييية 
 ملدار ببير .أو الم قلفة عن الليم المقوق ة ب

 :40تتضمن االجراءات التحليلية النظر الى مقارنات المعلومات المالية للمنشأة مع
 . الم لومات الملارنة للفقرات ال ابلة 
 . النقا ج المرقلبة للمنيأل بالمواهنات والقنبإات وقوق ات المدقو بقلدير اال قهاك 
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  اليى الي مم المدينية لهيا مير الم يدالت  االققصيادية الوحدلم لومات الصناعة الميابهة بملارنة ن بة مبي ات
 الصناعية أو مر منيآت أ رى  ات حام مماثا ف  الصناعة نف ها .

  بما قق من االارا ات القحليلية النظر الى ال اقات بين مبونيات الم لوميات الماليية القي  يقوقير أن قمقثيا
على  برل  بم دالت  امش الربت االصل    أو النظر بين  يةالوحدل االققصادلنم  يمبن القنبإ ب  اعقمادا  

 الم لومات المالية وغير المالية  ات الصلة بأامال  الرواقب وعدد الموظفين .
  يمبن ا ق دام ال ديد من ال را و إلدا  االارا ات القحليلية   حيي ققراو  بيين أايرا  ملارنيات ب يي ة اليى

حصيييا ية مق يييورل   ويمبييين أن ق بيييو قليييك االايييرا ات عليييى أايييرا  القحلييييات الم ليييدل با يييق دام قلنييييات ا
 البيانات المالية الموحدل وال ناصر ومبونات الم لومات .

  و ير وادا  االايرا ات القحليليية قيرب نهايية عمليية القيدقيو القي  ق ياعد الميدقو في   85ينبا  على الميدقو
 فهم المدقو للمنيأل .قبوين ا قنقا  بل  حوا ما ا ا بانت البيانات المالية مق لة مر 

  ينباييي  إعيييداد بيييي  مليييارن ليييب ض األرقيييام والمإييييرات المهمييية لفقيييرل  ميييس  ييينوات فييي  األقيييا   مييين بيييين
 -: 86محقوياق 
 صاف  المبي ات. -أ 
 ماموع بل  النيا . -ب
 رأس الماا المدفوع. - 
 حلوو الملبية. -د 
 صاف  الد ا أو ال  ارل ال نوية.- ي
 رأ ماا القيايا. -و 
 ماموع المواودات الثابقة. -ه 
 عا د اال قثمار. - 
 الم هون. - 
 ال يولة النلدية. -ي

ظهرت االارا ات القحليلية القي  قيم اداإ يا وايود قللبيات او عاقيات غيير مق يلة أا ا  89وعلى  و   لك 
ميدقو القييدقيو مير الم لوميات اال يرى  ات ال اقيية او م قلفية عين الليييم المقوق ية بمليدار ببيير   ينبايي  عليى ال

عن مثا   ه الفروو عن  رييو اال قف يار مين االدارل والحصيوا عليى ادلية قيدقيو منا يبة وبافيية  ات عاقية 
 بردود االدارل   وادا  اارا ات قدقيو أ رى ح بما قق لبها الظرو  . 
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 :-االتية المزايا خالل من وذلك التدقيق أهداف تحقيق في التحليلية اإلجراءات استخدام يفيد
 إلى ابقيا  قلود الق  المظا ر من ال ديد على الوقو  يمبن ال قامية المالية البيانات قحليا  اا من 

 5 البيانات ف   لا
 ف  ال ا  ة للقدقيو الاهات نيا  عن والبيانات الم لومات من بمهيد المال   المدقو المال  القحليا يمد 

 مر والنقا ج   ه البيانات بملارنة للليام الفرصة ل  يهيئ ال ي األمر الف ل  نيا ها الي  ينقه  ما  و 
 5 المر ومة القلديرات

للاهة  المربه المال  عناصر بين ال اقات درا ة القحليلية اإلارا ات قلدمها الق  والمإيرات الن ب ققيت 
 أوا  قمويا ف  الموارد الم قلفة لمصادر الن ب  الثلا قواهن مدى قلويم وللرقيب المال   للرقابة ال ا  ة
 .وا دافها الاهة قلك أغراض مر  لك ان اام مدى ثم ومن اال ق دام

 الق  أ باب االنحرافات ودرا ة القنفي  ومإيرات نقا ج  و  ف  بفا قها وم قوى والبرامج ال    مراقبة 
هالة م ارات قصحيت على ي اعد مما الق  ي  و    قصور عن قبي    .الم وقات الق  ي  وا 

 5 م قوياقها من أداري م قوى أي ف  القنفي ية اإلدارل بفا ل قلويم 
 

 عند تنفيذ عمليات فحص على التفاصيل: اآلتيةتستخدم إجراءات التدقيق 
 يفحا المدقو ماديا  المواودات الملمو ة. ويرقب    ا النوع من ادلة االثبات ب ملية قدقيو  :الفحص

 ارقام الارد والمبالو النلدية. وي د اال قبار المادي احد أبثر أنواع ادلة القدقيو موثوقية  وفا دل.
 باإلمكان الحصول على المعلومات كتابيام أو شفهيام من الكيان الخاضع للتدقيق.  االستفسار : 
 يحصل المدقق على التأكيد كتابيام أو شفهيام من طرف أخر مستقل للتحقق من دقة المعلومات التأكيد :

القأبيد المالية. يف ا المدقلين  قدر الم ق اع  الحصوا على القأبيد بقابيا  بدال  عن  في البيانات
 يفهيا . وي  ى المدقو ف  ال ادل الحصوا على قأبيد ال ر  األ ر على أرصدل الح ابات الم قلمة

والح ابات الم قحلة الدفر. ويحاوا المدقو دا ما  الحصوا على القأبيد من  اا االقصاا ملدما   
 المباير بال ر  األ ر دون اللاو  إلى و ي .

 من ال مليات الح ابية أو نلا الم لومات الق  ياريها البيان وييما إعادل فحا عينة  :احتساب
 ال ا ر للقدقيو  اا مدل عملية القدقيو.

يلصد ب ملية إعادل فحا ال مليات الح ابية أ قبار الدقة الح ابية للبيان ال ا ر للقدقيو. بما 
المبي ات وقوا م الارد والليود الم افة وال اات الفرعية والقحلو من  قوا مقيما قلك اإلارا ات 

إن إعادل فحا عمليات نلا الم لومات قيما ا قبار المبالو لل مان بان    االندثاراحق اب 
 الم لومات  اقها قد أدرات ف  أبثر من مبان .

قق من مراقبة المدقو لنيا ات محددل. على  بيا المثاا  قد يراقب المدقو ح اب الارد : المراقبة 
.ل مان قحليل  بنحو منها  وف اا
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 استخدام أسلوب العينة اإلحصائية في الفحص
أن نظام الرقابة الدا لية قوي وف اا ويمبن االعقماد علي  وم بو   فأن  يحد من المال   المدقوإ ا واد   

وال اات   إ ا أن فحا بافة ال مليات المالية ليس فل  مبل  اال قبارات الق   ياريها ف  الدفاقر 
نما ب لك ال داع  ل   الما أن   ا النظام قوي ويمبن االعقماد علي .  ويحقا  إل  وقت  ويا وا 

بفحا ب ض ال مليات المالية للميروع م ق دما  أ لوب ال ينة المال   المدقووف    ا المااا يلوم 
ينة اإلحصا ية م قمد من نظرية االحقماالت ف  الريا يات ومإدا ا أننا إ ا اإلحصا ية   وأ لوب ال 

ا قرنا عينة من ماموعة ال مليات المالية ب ريلة عيوا ية فإننا  و  نحصا على نقا ج ايدل عن 
ال مليات المالية الق   حبت منها   ه ال ينة   ولبن ياب عند ا قيار ال ينة اإلحصا ية قوافر ير  عدم 

حيه   وي ن  عدم القحيه أن ق    با مفردل من ال مليات المالية الفرصة ألن قبون من  من مفردات الق
ال ينة الق   يقم ا قيار ا   بما يحدد مراار الح ابات دراة الثلة الم لوبة ف  فحا ال ينة والحصوا 

قبول  ناا  ال ينة بأن يحدد   ”Confidence Level“المال  و   ما ق مى  المدقوعلى نقياة يحدد ا 
بحد أعلى   إ  أن الوصوا بنقياة  (%0)   وأن ي مت بواود أ  ا  ف  حدود (%40) بم قوى ثلة

 المال  المدقوال يمبن الوصوا إلي  إن لم يبن م قحيا    ويلوم  (%555)المالية بم قوى ثلة  المدقو
( %40 ) بي ن بة الثلة الم لوبة و   الق  حدد ا ملدما   ىبفحا ال ينة اإلحصا ية الم قارل فإ ا وصا إل

أو أبثر   فإن  يلرر ناا  ال ينة ثم ب د  لك ي مم النقياة الق  قوصا إليها إل  بافة ال مليات المالية الق  
  حبت منها   ه ال ينة .

 األ رى اال ق ماالت ييب  بالصاحيات االلقهام ا قبار الى بالن بة الرقابية ال ينات ا قيار ا ق دام إن
 88:مدقوال أن ييح الرقابية  من ال ينات ال قيار
 فيي   المرغيوب الثلية وم يقوى الماديية  اانيب فيهيا بميا الرقابيية  والمإييرات ال ينية قصيميم يحيدد 

 .ال ينة ا قيار و ريلة
 الم قارل المفردات من با   الى بالن بة الما مة الرقابية باإلارا ات يلوم. 
 وأ بابها االلقهام عدم  بي ة ف  يحلو. 
  ّبا يق دام ال ينية ا قييار قيم إ ا "اإلحصيا  " الماقمير عليى النقيا ج إ لا   لك ف  بما النقا ج  يليم 

 .اإلحصا ية اإلارا ات
  

                                                           

44
 . االنتوساي الصادرعن1532 الدولي المعيار( 4) لفقرة 
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وبهذا الصدد تضـمن الـدليل أسـلوب انتقـاء المسـتندات باعتمـاد أسـلوب المعاينـة اإلحصـائية حيـث تـم تقسـيم 

 هذه االلية الى المحاور االتية : 
 

 الخاضعة للتدقيق . العينةاختيار  .1
 العينة .دراسة نتائج تدقيق مفردات  .2
 تعديل حجم العينة الخاضعة للتدقيق . .3

  

   
ال ا  ة للرقابة   و  ه  ف  االعقبار عند قحديد حام ال ينةالمال   المدقو فيما يل  ال واما الق  يأ   ا 

 ال واما قإ   مر ب  ها الب ض :
 

االثر على حجم  العامل
 العينة

 شر  العوامل

الزيـــــادة فـــــي درجـــــة االعتمـــــاد علـــــى النظـــــام 
  .المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية 

فـي الحصـول علـى درجـة عاليـة مـن الثقـة فـي  المدققكلما زادت نية  زيادة
تطبيــق النظــام المحاســبي ونظــام الرقابــة الداخليــة ، كلمــا كــان تقيــيم 
مستوى مخاطر الرقابة المسـمو  بـه أقـل ، االمـر الـذي يـنعكس علـى 
ارتفاع  حجم العينات المطلوب ) ارتفاع نسـبة التـدقيق التفصـيلي ( ، 

ــــى إن أي  ــــة  المــــدققعل ــــى النظــــام للتأكــــد مــــن امكاني االعتمــــاد عل
المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية أن يقوم بجمع أكبـر حجـم مـن ادلـة 

 االثبات   
الزيــــادة فــــي معــــدل االنحــــراف عــــن اجــــراءات 

    المدققالرقابة المحددة المقبولة من قبل 
كلما ارتفع معدل االنحراف المقبول من قبـل المـدقق ، كلمـا انخفضـت  نقص

 نسبة التدقيق التفصيلي . 
الزيــــادة فــــي معــــدل االنحــــراف عــــن اجــــراءات 

   . وجودها المدققالرقابة المحددة التي يتوقع  
عن اجـراءات الرقابـة  المدققكلما ارتفع معدل االنحراف التي يتوقعها  زيادة

 ة التدقيق التفصيلي . ، كلما ارتفعت نسب
الزيــــــــادة فــــــــي مســــــــتوى الثقــــــــة المطلوبــــــــة                

) والعكس  من خالل مسـتوى مخـاطر  الرقابـة 
 المقبولة من قبل المدقق ( .   

، كلمــا ارتفعــت  المــدققكلمــا ارتفــع مســتوى الثقــة المطلوبــة مــن قبــل  زيادة
لرقابيــة نسـبة التــدقيق التفصـيلي ، وكلمــا انخفـض مســتوى المخـاطر ا

 كلما ارتفعت نسبة التدقيق التفصيلي .  المدققالمقبولة من قبل 
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 الخاضعة للتدقيق العينة إختيار  .1
 تحديد حجم العينة : .أ 

 دقيو القفصيل  (  قن بة الموثوقية ) ن بة ال×  حام ال ينة  = حام الماقمر ) ال دد البل  للم قندات ( 
 

 تحديد الفترة الثابتة بين بنود العينة :   .ب 
ويلصد بالفقرل الثابقة بين بنود ال ينة  وا وب د الم افة بين بند م ين ف  ال ينة والبند ال ي يلي  ف  
اال قيار بحيي يقم االحقفاظ بم افة ثابقة بين بنود ال ينة إلى إن ينقه  ا قيار امير البنود. ويمبن الق بير 

 عنها ريا يا  بما يل : 
 

 حام ال ينة÷ الفقرل الثابقة = حام الماقمر 
                   

 البداية بشكل عشوائي : ( بند  )تحديد نقطة  .ج 
 إ ي قبر ا قيار بند البداية لل ينة المراد قحديد ا من أ م األمور الق  قواا  المدقو من الناحية ال ملية   

 لك الرقم  من الفقرل الثابقة الق  قام بقحديد ا  ومر  لك يلوم المدقو ف  الاالب با قيار أي رقم  الما إن 
المال  إلى رقم مياب  أو ملارب  المدقوفلد أليقم ا قيار بند من البداية بيبا مو وع  وعيوا   بان يقحيه 

من .. الخ  وعلي  قانبا  لواود  إلى رقم عيد مياده أو قاريخ منا بة م ينة ف    ن  او أي رقم يقفا ا او يقيا م
أي قحيه ف  ا قيار بند البداية لل ينة المراد قحديد ا فانة يمبن قحديد بند البداية وفلا للنظريات اإلحصا ية 

 لقربي   ل دد بنود الماقمر البل  .االم بلة من  اا احق اب الا ر 
 

 م قند البداية  ) أوا م قند يقم قدقيل  (  =  الا ر القربي   لبنود الماقمر البل 

 
 :دراسة نتائج تدقيق مفردات العينة   .2

يقم درا ة نقا ج قدقيو ال ينة الق  قم ا قيار ا ف   و  ما قلدم فبلما بان  ناك   ا او ابثر بلما ادى 
المدقو إلى قو ير وهيادل حام ال ينة وا قبارات القدقيو الق  يلوم بها و لك من من لو ان قلك اال  ا  قمثا 

على نيا  ونظام الو  حدل االققصادية   أما أ ا بانت نقا ج القدقيو انحرافات غير مرغوب بها وانها قإثر  لبا  
أ  ا  أو إ ا ما رأى المدقو إمبانية القوصا الى قناعة بافية   عند ا يلوم المال   المدقويبقي  إياابية ولم 

 بأبدا  رأي  المهن  به ا الاانب .
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 تعديل  حجم  العينة الخاضعة للتدقيق . .3
عند ابقيا    ا  أو أبثر يقم االعقماد على اداوا  اصة ق مى " اداوا ق ديا حام ال ينة لا قيار 
ال يوا   " قو ت ال اقة بين عدد اال  ا  الق  ياد ا المدقو وم قويات الثلة الق  ي  ى المدقو إلى 

حام ال ينة االصل  للوصوا  قحليلها. وقحقوي   ه الاداوا على أرقام قمثا " الم اما " ال ي ياب  رب  ف 
إلى حام ال ينة الم لوب ف  ظا عدد اال  ا  المقوق ة او م قوى الثلة الم لوب   ف لى  بيا المثاا ا ا 

( م قند فما  و  30المال  واد ثاثة أ  ا   اا قيام  بقدقيو  ندات الصر  البالاة )  المدقوافقر نا ان 
أي  ( %95)المال  ي  ى لقحليو م قوى ثلة ال يلا عن  المدقوان حام ال ينة ال ي ياب هيادق ؟ لنفقرض 
 فان حام ال ينة الم لوب  و :  (  %5)ان  ال يقوقر م دا أ  ا  بن بة قهيد عن

 

  %95أ  ا  مر م قوى ثلة  3حام ال ينة األصل  = الم اما الم بورل بالادوا عند قلا ر 
 بند   72=      2.6×   30=                           

 

بندا   من بنود الماقمر البل  فان  ياب علي  ان يهيد عينق  بملدار    30وحيي ان المدقو قام با قيار  
يقم ا قياره من البنود المقبلية للماقمر البل  . وعلية  42  قبون الفقرل الثابقة بما يل  :  بندا   ا افيا  

 
 

 الفقرل الثابقة  =
 البنود الق  قم ا قيار ا  ابلا   –بنود الماقمر البل  

 حام ال ينة المراد إ افقها

 
يكتشف أخطاء أو إذا ما توصل الى قناعـة باالستمرار بتعديل حجم العينة أذا لم المالي  المدققويتوقف 

 كافية.
 

Number of errors    عدد األخطاء The factors Reliability 
 معامل الموثوقية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
5.7 
6.8 
8.5 
10.4 
12.8 
15.3 

5.3 
6.3 
7.8 
9.5 
11.7 
13.9 

4.9 
5.8 
7.1 
8.6 
10.5 
12.5 

4.5 
5.2 
6.4 
7.7 
9.4 
11.0 

4.0 
4.7 
5.7 
6.8 
8.2 
9.6 

3.6 
4.1 
5.0 
5.9 
7.0 
8.2 

3.1 
3.6 
4.2 
4.9 
5.9 
6.8 

2.6 
3.0 
3.5 
4.0 
4.7 
5.3 

2.1 
2.4 
2.7 
3.0 
3.5 
3.9 

1.6 
1.8 
1.9 
2.1 
2.3 
2.5 

95% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
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ذلك لتوضيح اإللية السابقة والتي يتم فيها تحديد حجم العينة واختيار بنود العينة ، فأننا نرى توضيح 
 في المثال التالي :

 الفرضيات /  البيانات المتوفرة : 
  743عدد ال ندات ال اصة بح اب االعقمادات الم قندية  اا ال ام   .  م قندا  
  743إلى رقم  1أرقام  ندات الصر  الم ق دمة من رقم . 
  95ي  ى مدقو الح ابات لقحليو م قوى ثلة ال يلا عن%  . 
  نظام الرقابة الدا لية بانت باليبا القال  : ا قلصا نقا ج قوا م 

 لالعتمادات المستندية المخاطر الضمنية
 

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
   #  عدم تصفية االعتمادات الواصلة بضائعها والمستلمة. 1
   #  تغطية االعتماد ألكثر من عقد أو ألكثر من شركة. 2
   #  موقوفة ومدورة من سنوات سابقة.ظهور اعتمادات  3
   #  عدم االلتزام ببنود بشروط االعتمادات بشكل دقيق و واضح. 4
   #  مطابقة بنود استمارة فتح االعتماد مع البنود الواردة في العقد.  5
   #  ظهور أرصدة اعتمادات مخالفة لطبيعتها المحاسبية. 6
  #   (. ucp 600لرعراف الدولية )  خضوع االعتمادات المستندية 7

 0 1 6 0 المجموع

 المخاطر الرقابية لالعتمادات المستندية

 الضوابط ت
أعلى مستوى 
 قياسي للخطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

 2 10 مسك سجالت فرعية لمتابعة االعتمادات تتضمن كلف تلك االعتمادات وتفاصيلها. 1
 2 10 االعتمادات المفتوحة ومطابقتها مع السجالت.مطالبة المصرف بكشف تبعة  2
 2 10 مطالبة المصرف بتقديم اإلشعارات المدينة والدائنة والخاصة باالعتمادات المفتوحة.  3
 2 10 وجود صالحيات وتعليمات واضحة عند فتح االعتمادات. 4

5 
المصـــرف فـــاتح  المطالبــة بالمســـتندات الخاصــة بـــالمواد المتعاقـــد عليهــا مصـــادقة مـــن قبــل

 االعتماد.
10 2 

 6 10 الدقة في تسديد وتسجيل المصاريف على حساب االعتمادات. 6
جراء اإلشعارات الالزمة. 7  1 10 متابعة االعتمادات المتأخرة وا 
 4 10 مطابقة المواصفات المطلوبة في المواد المستوردة مع المواصفات المتفق عليها في العقد. 8
 5 10 متابعة فتح االعتمادات المستندية أوال م بأول وتصفيتها. 9

 26 90 المجموع
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 المطلوب :
 ا ق را  ال ينة ال ا  ة للقدقيو . .أ 
( ب د الليام  6أ  ا  عدد )  ابقيا قحديد حام ال ينة اإل افية الم لوبة   إ  ما علمت أن  قد قم  .ب 

 بقدقيو الم قندات الم ق راة ف  ) أ ( أعاه . 
 
 الحل /

 أ . ال ق را  ال ينة الم لوبة نلوم بال  وات االقية :
 : المخاطر الضمنيةاستخراج درجة تأثير  (1

 المجموع الكلي لدرجة االلتزام \عدد مرات االلتزام( × درجة االلتزام = مجموع )درجة االلتزام 
        ( =100 ×%0 ( + )75 × %6(+ )50 ×%1 ( + )25 ×%0 ( / )0+6+1+0) 

                        =5  /7   
                        =71.4  % 

 % 28.6% =  71.4 -%  100درجة االلتزام =   -% 100= المخاطر الضمنيةدرجة 
 

 استخراج نسبة مخاطر الرقابة إلى المخاطر الكلية : (2
جموع المستويات نسبة مخاطر الرقابة إلى المخاطر الكلية = )مجموع مستويات الخطر الفعلي / م

 %100×القياسية للخطر( 
                               (  =26  /90 × )100 = %29 % 

 %(5إن نسبة المستوى المقبول للمخاطر ) افتراض ( هي )

 مخاطر االكتشاف المسمو  بها =
 خطر التدقيق

= 
5% 

=60%  
 % 29 × %  28.6 مخاطر الرقابة     ×  مخاطر الموروثة 

 
 % 40% =  60  -% 100إن نسبة الموثوقية ) نسبة الدقيق التفصيلي (  =  

 
% مـن الحجـم الكلـي  25مالحظة : إن نسبة الموثوقـة المطلوبـة ) نسـبة الـدقيق التفصـيلي (  يجـب أن ال تقـل عـن 

 للمجتمع ) العدد الكلي للمستندات (
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 قحديد حام ال ينة  : (3
   ن بة الموثوقية ) ن بة الدقيو القفصيل  (  × حام ال ينة  = حام الماقمر ) ال دد البل  للم قندات ( 

 بند  298=   %40×   743= 
 

 قحديد الفقرل الثابقة ) الم افة بين م قند وا ر (   وبما يل  :   (4
 حام ال ينة÷ الفقرل الثابقة = حام الماقمر 

 2.5=   298÷  743الفقرل الثابقة =                             
                                            

 ويقم قحديد ا باليبا القال  : قحديد نل ة / بند البداية بيبا عيوا     (5
 م قند البداية  ) أوا م قند يقم قدقيل  (  =  الا ر القربي   لبنود الماقمر البل   =           

 
 الم قندات الق   يقم  لبها ألغراض القدقيو    :

 

 ت
المستند 
   السابق

الفترة 
   الثابتة

المستند 
 المطلوب

المستند الذي 
 يطلب 

1 28.00 +   = 28.00 28 
2 28.00 + 2.5 = 30.5 31 
3 30.5 + 2.5 = 33 33 
4 33 + 2.5 = 35.5 36 
5 35.5 + 2.5 = 38 38 

298  . . .           
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 ب . تحديد حجم العينة االضافية المطلوبة :
لتحديد حجم العينة االجمالي بعد االخذ بنظر االعتبار االخطاء المكتشفة فعال م يتم االعتماد على المعادلة 

 االتية :
  %95أ  ا  مر م قوى ثلة  6حام ال ينة الم لوب = الم اما الم بورل بالادوا عند قلا ر 

 بند   626=      2.1×   298=                                       
 

Number of errors    عدد األخطاء The factors Reliability 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 معامل الموثوقية

5.7 
6.8 
8.5 
10.4 
12.8 
15.3 

5.3 
6.3 
7.8 
9.5 
11.7 
13.9 

4.9 
5.8 
7.1 
8.6 
10.5 
12.5 

4.5 
5.2 
6.4 
7.7 
9.4 
11.0 

4.0 
4.7 
5.7 
6.8 
8.2 
9.6 

3.6 
4.1 
5.0 
5.9 
7.0 
8.2 

3.1 
3.6 
4.2 
4.9 
5.9 
6.8 

2.6 
3.0 
3.5 
4.0 
4.7 
5.3 

2.1 
2.4 
2.7 
3.0 
3.5 
3.9 

1.6 
1.8 
1.9 
2.1 
2.3 
2.5 

95% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 

 

بندا م من بنود المجتمع الكلي فانه يجب عليه ان يزيد   298قام باختيار   المالي المدققوحيث ان 
يتم اختياره من البنود المتبقية للمجتمع الكلي . وعلية تكون الفترة   328عينته بمقدار   بندا م اضافيا م
 الثابتة كما يلي : 

 الفترة الثابتة  =
 البنود التي تم اختيارها سابقام  –بنود المجتمع الكلي 

= 
298  – 743  

    =1.35  
 626-298 حجم العينة المراد إضافتها

 
 بندا م بين كل بند في العينة المضافة والذي يليه(1.35 )أي انه يتم اخذ مسافة 

 

ضـوء األخطـاء والجدول التالي يبين المستندات التي سيتم طلبها ألغـراض التـدقيق بعـد تعـديل العينـة فـي 
 المكتشفة :

   المستند السابق ت
الفترة 
   الثابتة

المستند 
 المطلوب

المستند الذي 
 يطلب 

1 1.00 + 1.35 = 2.35 2 
2 2.35 + 1.35 = 3.70 4 
3 3.70 + 1.35 = 5.05 5 
4 5.05 + 1.35 = 6.40 6 
5 6.40 + 1.35 = 7.75 8 

328  . . .      
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ب د اقمام ال ما المبد   فان المدقو الم إوا عن ال ما الميدان  يلوم عادل بقل يا نقا ج اارا ات 
الق  ي  ف  يبا مبقوب   وي لو عادل على   ا المل ا م برل ق  ي  القدقيو والق  قيما عدل اق ام 

المديرين الم  ولين ب صوا ب ض الم لومات قل ا ) الق ر  المبد   على نيا  ال ميا   المناقيات مر 
الهامة   نقا ج القلييم المبد   لنظم الرقابة الدا لية   قلدير اال مية الن بية المبد     مدى االعقماد على 
ال املين ف  الاهة ال ا  ة للقدقيو بما ف   لك المدقلين الدا لين   مواهنة الوقت   ق يين مهمة با ع و 

 .(لقدقيو من اع ا  فريو ا

 ويمبن الق بير عن ملدمة م برل الق  ي  باليبا االق  :

ا ييقنادا الييى المهييام المبلفيية بهييا  ي قنييا بمواييب   يية ال مييا الرقيياب  فيي  ديييوان الرقابيية المالييية االقحييادي 
و يقم اعقماد اإلايرا ات  )       ( لل نة المالية المنقهية ف ) س (  قلوم الهي ة بقدقيو اليربة  6559ل نة 

وال  وات االقية ف  عملية القدقيو على  و  ميا قيم القوصيا اليي  مين الم لوميات والبيانيات القي  قيوفرت ليدينا 
ووفلييا لم ييايير القييدقيو المق ييار  عليهييا وابييدا  الييراي المحايييد فيمييا ا ا بانييت اللييوا م المالييية لليييربة قييد اعييدت 

 بن  ة منها الحلا. بصورل عادلة   و و  يقم قهويدبم
 

 االقية :الفلرات   قق من م برل الق  ي   -أ 
  ا م الاهة ال ا  ة للقدقيو

  ال نة المالية
  عداد الم برلإاللا م ب
  الم برل مراا ةاللا م ب

  الماحظات
 

 مااا القدقيو -ب 
)الم ييدا(    يييقم فحييا وقييدقيو  6555ل يينة  95وفلييا للييانون ديييوان الرقابيية المالييية االقحييادي رقييم 

ال ديييد ميين األنييي ة والح ييابات ال اصيية باليييربة أعيياه والمقمثليية ببنييود المواهنيية الق  ي ييية وملارنقهييا ميير 
والقأبييد ميين  ييامة قثبيقهييا   لمدينيية والدا نيية ميير فحييا اإليييرادات المقحلليية االمصيياري  الف لييية والح ييابات 

وفحيييا الموايييودات الثابقييية واالرصيييدل النلديييية ال اصييية بالييييربة ف يييا  عييين ا يييقثمارات الييييربة ومصيييادر 
قمويلهييا الم قلفيية ....الييخ. والليييام بيياإلارا ات القحليلييية باالعقميياد علييى البيانييات المالييية لل يينة ال ييابلة ميير 

 اثنا  عملية القدقيو . اال   بنظر االعقبار القاييرات الم قادل
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الم إولين أ ما  ف ا   عن قا مة ب او ح اباقه او فروعه اهاقو نيا  الاهة ال ا  ة للقدقيو لفية عن  -ج 
 القنفي يين فيها قق من :

 

 ماحظات الوظيفة اال م
   
   
   

 

 وأية تغييرات حدثت فيه يوصف مختصر عن النظام المحاسب -د 
 الهدف من التدقيق -ه 

 مدى قحليو اليربة ل  دا  المر ومة والمحددل ف  نظامها الدا ل . القحلو من 
  .الوقو  على بفا ل اإلدارل ف  ا ق دام الموارد االققصادية المقاحة 
   القحلو من صحة قثبيت الحلوو وااللقهامات ال اصة باليربة وان ي ب الديون يقم وفو الصاحيات

 المو وعة.
 لموايودات الثابقية واال يق دام األمثيا لهيا والقأبيد مين صيحة إايرا ات القحلو من ملبية وحيياهل ووايود ا

 الارد.
  بفا ل ا ق دام اإلدارل ف  ا ق دام فوا  ها النلدية ف  اال قثمارات وصحة قليييم قليك اال يقمارات وفيو

 الليمة ال ادلة.
 اييا  فيي   القحلييو ميين صييحة اييرد وقلييييم الم ييهون ا يير المييدل وفييو ال ييياقات الم قمييدل ميير مراعييال مييا

 (.0اللاعدل المحا بية المحلية رقم )
 .القحلو من واود غ ا  قانون  ف  ا قحصاا اإليرادات المقحللة ومقاب ة قثبيقها ف  ال اات 
 .مقاب ة إارا ات اليربة ف  ا قحصاا االيرادت الم قحلة وغير الملبو ة 

رقابيية الدا لييية وقحديييد الم ييا ر وعلييى ويييقم اعييداد بييرامج قييدقيو قفصيييلية فيي   ييو  مييا افرهقيي  نقييا ج قلييييم ال
 م قوى با بند من بنود الميهانية ونقياة النيا  .

 المهمة: نطاقها : إدارتها -و 
 القيييدقيو وفلييا  لم ييايير الوحييدل االققصيياديةمراا يية ح ييابات : نطــاق المهمــة علــى ضــوء التكليـــف ) 1-و

المق ار  عليها و إبدا  رأينا الفن  المحايد فيما إ ا بانت اللوا م المالية للمنيأل قظهر بصورل عادلة المربه 
المييال  وفلييا لم ييايير المحا ييبة المق ييار  عليهييا(   ويمبيين الق بييير عيين ن يياو ميي برل الق  ييي  ميين  يياا 

 الق ر  على البيانات المحددل وبما يل  :
 لقدقيو.عدد الفروع ال ا  ة ل .5
 قحديد الفقرل الهمنية لقدقيو البيانات المالية  . .6
 قحديد ادوا همن  بقوقيقات الهيارات الميدانية . .9
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 قحديد األني ة وبح ب األولوية ف  عملية القدقيو . .8
 والمدققون المشاركون: التدقيق: فريق  2-و
 

 ماحظات الوظيفة اال م
   
   
   

 
 :التدقيقفي أعمال الجهة الخاضعة للتدقيق قدمها ت: المساعدة التي س 3 - و

قلديم بافة البيانات و الم لومات و ال اات المحا بية الق  ق اعدنا ف  إنااه مهمقنا و منها على  يبيا 
       المثاا و ليس الحصر:

       . بالماامير واألرصدل المراا ةإعداد مواهين  -5
( لامييير الح ييابات قو ييت مفييردات بييا ح يياب بحيييي ي ييابو Breakdownإعييداد بيييو  قحليلييية ) -6

     . المراا ةإامال  الرصيد للح اب المبلو الم روض ف  ميهان 
    . القدقيوإعداد بيو  لحربة امير الح ابات  اا الفقرل محا  -9
     . )م ابلة البنك(برل بق وية ح ابات البنوك يهريا  إعداد م  -8
افات واإل ييييقب ادات وقفاصيييييا اإل يييي فييي  نهاييييية الفقييييرل الثابقيييية المواييييوداتإعيييداد بيانييييات قحليلييييية عيييين  -0

  . اا ال نة  واالندثارات
      . الفقرلف  نهاية  الم هون بأرصدل  إعداد بي -2
عليهييا وفحصيها وقلييديم ن يخ  ييو ية منهيا عنييد ال لييب  لا ياععيرض الم ييقندات المإييدل للم ييامات  -6

    . القدقيوبها ف  مل   لاحقفاظ
 واألجهزة المطلوبة: التدقيق: االتفاق مع العميل على مكان مناسب لفريق  4 -و
 :التوقيتات الزمنية : 5 - و

    اب اإلدارل:
  قاريخ انقها  أعماا الق  ي :
  بد  ال ما الميدان  المرحل :
  بد  ال ما الميدان  النها  :

  قلرير المدقو :
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 المخاطر -ز 
 ا قيار الفريو القدقيل  ودرااقهم الوظيفية ومهاراقهم لقدقيو الم ا ر   بما يمبن اال ق انة ب بير .5
 قرقيب الم ا ر ح ب األ مية ودراة قأثير ا على حام النيا  . .6
 قحديد حام ال ينة وبح ب دراة الم ا ر وا ميقها . .9
الييييدا ل  للاهيييية ال ا يييي ة للقييييدقيو والقايييييرات  درا يييية المقايييييرات فيييي  المابييييات الوظيفييييية لل ييييم القييييدقيو .8

 الحاصلة ف   واب ها الرقابية .
 قوفير المهيد من االيرا  او اد اا او إ افة ماك رقاب  اديد . .0
 ا قبار إارا ات قدقيلة اديدل . .2
 قايير ف   بي ة وقوقيت ومدى إارا ات القدقيو . .6
 عن قهويد ا . قحديد مصادر الم لومات وح ب نوعها والمصادر الم إولة .4

 

 بأن : تحديد إجراءات توفير تأكيد معقولالتخطيط للجودة : إن التخطيط للجودة يتطلب  -  
 .للانونية والقنظيمية الم موا بهاعملية القدقيو ققم ف  ا ار االلقهام بالم ايير المهنية والمق لبات ا .5
 يصدره المدقو منا ب للظرو  .  يالقلرير ال .6

 

 .تطلب االهتمام بهات يبنود هامة وردت ضمن خطاب التكليف والت أى -ط 

 قرارات التخطيط الفني: -ي 
)وص  م قصر للنظام الرقاب  وقلدير مدى :  للجهة موضوع التدقيق: تقدير البيئة الرقابية 1–ي

 ف اليق  ف  منر األ  ا (:
 :التدقيق: مخاطر 2–ي

  المخاطر الذاتية تقدير. 
  المخاطر الرقابية تقدير. 
 طر اإلكتشافتقدير مخا . 

 

 : وجود وظيفة للرقابة الداخلية:3–ي
 : األهمية النسبية:4–ي

ق  ييي  األ مييية الن ييبية علييى م ييقوى اللييوا م المالييية يييقم مبييد يا  با قيارنييا قيميية نلدييية م ينيية   فييإ ا بييان 
 . المالية قبون محرفة قحريفا او ريا  إامال  األ  ا  والم الفات أعلى من   ه الليمة فإن اللوا م 
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 الكمية لرهمية النسبية: االعتبارات 
 

 األهمية النسبية نسبة المطبقة المبلغ البند
    صافي الدخل

    إجمالي اإليرادات
 األهمية النسبية لقائمة الدخل )يحدد بالمبلغ األكبر من المبالغ السابقة(

 النسبية األهمية نسبة المطبقة المبلغ البند
    الموجوداتإجمالي 

    حقوق الملكية
 السابقة( األكبر من المبالغاألهمية النسبية لقائمة المركز المالي )يحدد بالمبلغ 

 

 النوعية لرهمية النسبية: االعتبارات 
o .احقماا واود مدفوعات غير قانونية 
o .احقماا حدوي م الفات أو قصر  غير نظام  من قبا ال ميا 
o  عدم انقظام ف  اقااه األربا  من  نة أل رى.واود 
o  ماا اللوا م المالية.قباموق  اإلدارل أو واهة نظر ا قااه  امة 
o .واود يرو  م ينة ف  علد قرض حصا علي  ال ميا يق لب بلا  ن بة مالية م ينة عند حد م ين 

 
  دية :األهمية النسبية اإلجمالية للقوائم المالية على البنود الفر يتم تحديد 

 بنود قائمة الدخل الميزانية العامة بنود قائمة 
 األهمية النسبية اإلجمالية=  األهمية النسبية اإلجمالية= 

 األهمية النسبية المبلغ البند األهمية النسبية الرصيد البند
      
      
      
  اإلجمالي   اإلجمالي 

 

 عينة المطلوبحجم ال: 5–و
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 :، وتتضمن  التحليلية االجراءات – ز

 :الميزانية العامة : 1-ز

السنة المقارنة  البند
 األولى

السنة المقارنة 
 الثانية

التغير 
 نسبة التغير  (النقصان)الزيادة

     
     
     

 

 : قائمة الدخل:2-ز

السنة المقارنة  البند
 األولى

السنة المقارنة 
 الثانية

التغير 
 نسبة التغير  (النقصان)الزيادة

     
     
     

 

 . و طريقة معالجتها التدقيقخالل عملية قات عو مالمشاكل المحاسبية و ال ط .
 

قايرات ف  الظرو  او ادلة القدقيو الق  يقم الحصوا عليها من نقا ج  أوقوق ة نقياة إلحداي غير م
ب لك  بي ة وقوقيت  اارا ات القدقيو فلد يحقا  المدقو الى ان ي دا م برل الق  ي  وبرنامج القدقيو م دال  

لييم ون او اارا ات القدقيو اال افية الناامة والم    لها و لك على ا اس الدرا ة الم دلة وم ا ر الق
المدقو ق قل  بيبا او ري عن الم لومات الق  اا عندما قصا الم لومات الى ويمبن ان يبون   ا الح

بانت مقوفرل وقت الق  ي    وعلى  بيا المثاا يمبن ان قق ارض ادلة القدقيو الق  قم الحصوا عليها من 
 من ا قبارات انظمة الرقابة .  اا ادا  االارا ات اال ا ية مر ادلة القدقيو الق  قم الحصوا عليها 
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ي اعد على قحديد  بي ة وال ي ي د برنامج القدقيو عبارل عن ماموعة من الق ليمات بحوهل فريو القدقيو 
يير إلى ير عن أ دا  القدقيو و ب ي  بما    اعقماد ا ووقت وحام اارا ات القدقيو الق  ينبا  على المدقلين

لنقا ج أعماا القدقيو المناهل واال قنقااات الم ق لصة ف ا  عن عر      أحاام ال ينات وأ اس ا قيار ا
 منها.

ويقم قحديي   ا البرنامج بيبا  نوي ب د مصادقة ر يس الدا رل الم نية وح ب الل اعات لقحليو 
 اال دا  االقية:

  مليات الواردل بالدفاقر وال ااتقل يا ما ياب الليام ب  من اعماا القدقيو   وحصر ال. 
 المال   لم اعدي  . المدقوقفصيلية صادرل من  يمثا ق ليمات 
 80أدال للبي  عن انحرافات الوقت   ان وادت   والقحري عن ا بابها واق ا  الاهم لم الاقها. 

اييرا ات قحديييد ال ينييات القيي   .1 وصيي  ن يياو فلييرل القييدقيو بو ييو  وقحديييد المنهاييية وال  ييوات الملقرحيية وا 
 المال   .  المدقو ي قار ا 

مراعال القوقيقات المحددل ف   و    ة ال ما الرقاب  عند و ر البرنامج مر مراعال الحفاظ على اودل  .2
 ال ما الم لوب .

 حديد وقت قنفي  اإلارا ات والق  اه  منها يق لب  قنفي  ا وادا ها ف  وقت محدد .المرونة ف  ق .3
 . قادات والنقا ج الق  قوصا  إليهاالمال   ان ي يد النظر ببرنامج القدقيو ف   و  الم  المدقوعلى  .4
ق  اعقمدت ف  إن يقحدد ف  برنامج القدقيو وحيي ما يبون ممبنا  بيان االيارل الى االدلة اال قريادية ال .5

 . 82عملية الفحا ) اللوانين والق ليمات . . الخ ( عند الحااة إليها ف  قلويم األمور المق للة بالقدقيو
وم يييا ر الرقابييية  ولم يييقوى الثلييية ال يييمنية الميييال  مراعيييال القليييديرات ال اصييية بالم يييا ر  الميييدقوعليييى  .6

 . 86او ريةالالم لوب قوفيره باالارا ات 
ف  إعداد وقنفي  برنامج القدقيو ققمثا ف  عنصر الهمن أو الوقت الاهم إلنااه ال ما وأن النل ة الهامة 

  أ  يق لب االمر عند إعداد برنامج القدقيو إعداد مواهنة همنية ق بر عن الهمن الم    والم لوب لقنفي  با 
 ه ا  او ريا  ومبما  للبرنامج .ف  البرنامج   ول ا نرى أن المواهنة الهمنية لقنفي  برنامج القدقيو ق د ا  ول 

                                                           

45
 التدقيق ادبيات  

مجلـــس المعـايير المحاسـبية والرقابــية تخطـيط عمليـة التـدقيق واإلشـراف عليهـا الصـادر مـن ( 6( مـن دليـل التـدقيق رقـم )25الى  18الفقرات ) من   46
 .2002/  8/ 24فــي جمهورية  العراق بجلسـته  المنعقدة بتاريخ 

 ( التخطيط.300( من المعيار الدولي رقم )11الفقرة )  47
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 أو ا قبارات إارا ات بقصميم يلوم فان  المالية البيانات حوا رأي  إبدا  من المال   المدقو يقمبن حقى
 وعادلة صحيحة و الت بصورل أعدت قد المالية البيانات بان والم لولة الملبولة اللناعة قوفير على ق اعده

 :84 ما اإلارا ات من نوعين يلوم با ق دام فهو الهد  إلى يصا وحقى الاو رية أو المادية النواح  من

 االلقهام إارا ات-5
 الاو رية )األ ا ية( اإلارا ات -6

الرقابية  أنظمية بيان ال م ليو م ليوا قأبييد عليى للحصيوا قصيميم إارا ات االلقهام إارا ات ق قبر إ 
 فحيا الوثيا و اإلايرا ات قليك وقق يمن بالف يا قا مية عليها االعقماد المال   المدقو ينوي الق  الدا لية
 على من اإلقرار القحلو) مثا) الدا لية الرقابة بأنظمة ال ما صحة دليا على للحصوا لل مليات المإيدل
 ببيا ف ا يلوم قحديد من مثا) القدقيو ف  مقاب قها يمبن ال الق  األنظمة وماحظة واال قف ار الم قند
 القيدقيو إايرا ات اللييام بيب ض قق ليب االلقيهام إايرا ات  بي ية أن  بهيا يليوم أن يايب مين ولييس وظيفية
 :-يأق  ما وقلرير بقحديد قق لو والق 
 5 ف ا  بلت قد القدقيو الواابة الدا لية الرقابة إارا ات بانت ا ا ما  -5
 5 الدا لية الرقابة إارا ات ق بو بي   -6
 5 الدا لية الرقابة إارا ات بق بيو قاموا ال ين األي اا أو الي ا  و من  -9
 

م يي ولة عيين اعييداد ماموعيية ميين اللييوا م المالييية قظهيير ب داليية المربييه  الوحييدل االققصيياديةوق قبيير ادارل 
الوحيدل عيداد وعيرض الليوا م الماليية بميا ان ادارل إالمال  للمنيأل ونقيا ج اعمالهيا وقيدفلاقها النلديية   وقلقيهم ب

 إولة عن ق بيو نظم ما مية قيإدي إليى ا يق را   ي ه الليوا م الماليية بصيورل يمبين االعقمياد م االققصادية
لنظم ايدل للرقيب الميال  ب يض الثلية في  الليوا م الماليية ولبين  الوحدل االققصاديةعليها. وقد يوفر ا ق دام 

ما مييية  وأنهييا م بلييية  الوحيييدل االققصيياديةالمييال  أن يبيييون ملقن ييا بيييأن اليينظم القييي  و يي قها  الميييدقوعلييى 
     .الوحدل االققصاديةبالف ا ف  
 يلدمها النظام الق  البيانات وصحة ودقة ابقماا عن قرا ن على للحصوا الاو رية اإلارا ات وقصمم
 84اال قبارات   ه من الهد  وان واألرصدل ال مليات قفاصيا فحا ف  اإلارا ات وققمثا   ه المحا ب 

 بي  قل ي  ميا مير يقفيو بميا ال ياات في  الوحيدل عملييات قييد عنيد  يليمة إايرا اتإقبياع  مين القأبيد  يو
 5 الح ابات أرصدل صحة من القأبد وب لك عليها المحا بية المق ار  المبادئ

                                                           

 الدولية ( التدقيق أدلة /الدولي المحاسبين )اتحاد 48
49
 ( عشر السادس – الرابع)  الفصول ضمن التدقيق اداء أجراءات العراقي المالي الرقيب دليل تضمن 
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وق ر  ا قبيارات القحليو القفصييلية بانهيا قليك اال قبيارات لل ملييات واالرصيدل القي  قهيد  لقيوفير ادلية 
المالية باملة   ودقيلة   وصحيحة  وقد قن وي   ه اال قبارات   ب ا  اال قبارات وقرا ن قبين ان اللوا م 

 القحليلية الق  يمبن أن ننظر إليها ف  حد  اقها على أنها ا قبارات قحلو  على قيام المرار بما يل  :
 )مثا الم هون ال ل   أو النلدية( على ال بي ة. المواوداتم اينة ب ض   -أ 
 المبي ات(. قوا مفحا اللرا ن الم قندية الق  يقم قوفير ا عن  ريو النظام المحا ب  )مثا  -ب
)قلريير   برا  مق صصيناليرا ( أو القلارير من  قوا مفحا اللرا ن الم قندية من مصادر  اراية )مثا  - 

 مثمن عن قيمة مبنى مثا(.
بهييا  أو  ييبو ل يير  ثالييي ان قييام بهييا  وم ابليية النقييا ج  اعييادل قنفييي  عملييية م ينيية  ييبو للمنيييأل أن قامييت -د 

أو ال ير  الثاليي )مثيا اعيادل  الوحيدل االققصياديةالمال  مر قلك القي  وصيلت إليهيا  المدقوالق  يحصا عليها 
 اارا  ال مليات الح ابية ف  احدى الفواقير(.

ليديهم م لوميات عين حيدي م يين أو عين اال قف ار من االدارل والموظفين واال را  ال اراية ال ين يبيون  - ي
 الو ر ال ي وصلت إلي  األمور.

ومن الممبن اارا  ا قبارات القحلو القفصيلية با ق دام ا لوب ال ينات  بما يحدي   مثا   عنيدما يليوم 
المييال  بالبقابيية ل ينيية ميين المييدينين للمنيييأل وي لييب ميين بييا مييدين فيي  ال ينيية أن يصييادو علييى الرصيييد  المييدقو

  قحو علي .الم
 الي صيية فيميا إحبامي  عليى يقوقي  بق بيلهيا الميال   الميدقو يليوم القي  األ ا يية اال قبيارات ميدى أن
 ونقياية الميال  للوحيدل للمربيه الماليية البيانيات قمثييا عيدم م يا ر وقليييم الدا ليية الرقابية نظيم بقليييم يق ليو
 م ا ر احقماالت قلت   الرقابة الدا لية نظم إارا ات فاعلية هادت وبلما المال  مربه ا ف  والقايرات اعمالها
 عليها الل ا  يمبن ال الق  المحددات نظرا ل بي ة و لك األ ا ية اال قبارات مدى قا المالية البيانات أ  ا 

 وال الينظم لهي ه األ ا يية الملومات احد  و اإلن ان  بان ال نصر ال بر وياب الدا لية الرقابة نظم امير ف 
 بالحصيوا الميدقو ويليوم   ال  يأ أو الن ييان أو اإل ماا إلى قإدي قد الق  اإلن انية ال بي ة احد على ي فى
 المراقبية    القفقييش    ) اال ياليب مين أبثير أو بواحيدل الاو رية واإلارا ات إارا ات االلقهام ف  اللرا ن على

 . الخ( . القحليلية . االحق اب   اإلارا ات اال قف ار والقأييد  
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المال  وال ي يحقوي على  قة عير فصا يمثا منهاية مقباملة للمدقو و لك  المدقواصدر الديوان دليا 
على ال ديد من برامج القدقيو وألغلب الح ابات الر ي ية ف  البيانات المالية والهيارات القفقييية  الحقوا  

  إ افة إلى قيام دا رل اليإون الفنية والدرا ات بإصدار للوحدل ال ا  ة للقدقيو ية وب ض األني ة الر ي 
ح ب المقايرات االققصادية واللرارات الحبومية لم اعدل المدقو ف  بو الق صصية ال ديد من برامج القدقيو 

 .مواببة   ه القايرات الق  ق رأ وقإثر على عملية القدقيو وحام الم ا ر الق  يوااهها
ال ا  ة للقدقيو من قبا ر يس فريو القدقيو والمو حة  الوحدل االققصاديةب د درا ة وفهم  بي ة نيا  

م بلا  بإمبان  اعقماد البرامج الصادرل من قبا الديوان أو قلديم ملقرحات بقايير ا وق ديلها او إنيا  برنامج 
وه اعقماد الملقرحات على البرامج اال ب د   وال يا اديد وح ب األ مية الن بية والم ا ر الق  قق ت ل 

 .  رل وقبا اليروع ب ملية القدقيوموافلة ر يس الدا
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بقحديد وقلييم م ا ر اال  ا  الاو رية من  اا فهم الوحدل االققصادية ال ا  ة  المدقوب د قيام 
وبما قم قو يح  ف  الاه  االوا من   ا الدليا  فهم نظام الرقابة الدا لية لاايات الق  ي ي قها مر للقدقيو وب
ف    ه المرحلة بقنفي  ما قم قحديده ف  برنامج القدقيو من ا قبارات قهد  إلى القحلو من المدقو   يلوم 

لى اإلدارل أن قوفر اإلارا ات الرقابية مدى منا بة قصميم الرقابة الدا لية وفاعلية قيايا النظام  وينبا  ع
الق  قحلو امير األ دا  ال اصة بال مليات االققصادية والمقمثلة بالحدوي واالبقماا والدقة والقصني  والحد 

 الفاصا. وق قل  ا قبارات الرقابة عن اال قبارات األ ا ية لل مليات

عرفييت ا قبييارات الرقابيية بانهييا " ااييرا ات القييدقيو المنفيي ل ال قبييار فاعلييية  القيييايا وال ييواب  الم ييق دمة 
اايرا ات عيدد مين لمنر او ابقيا  اال  ا  المادية على م قوى القأبيد  ات الصلة " وقيما ا قبارات الرقابة 

 القدقيو االقية:  

 وظفين اال رين .اال قف ارات من االدارل وموظف  الرقابة والم 
 . فحا الوثا و والقلارير والملفات االلبقرونية 
 . مراقبة ق بيو ال واب  المحددل 
 ا ف  البيانات الماليةية ادرااهاالريادات القفصيلية   الق  قق من ققبر الم املة من نيأقها لاا. 
  (. المدقواعادل االدا  ) اعادل ق بيو اارا ات الرقابة من قبا 

ات األ ا يييية لل ملييييات فقهيييد  إليييى القحليييو ميين ميييدى وايييود قحريفيييات فييي  اللييييم النلديييية فييي  امييا اال قبيييار 
أن يلييوم ببيا ميين ا قبييارات الرقابية واال قبييارات األ ا ييية  للميدقوالم قلفيية  ويمبيين  الوحييدل االققصياديةعملييات 

 لل مليات على انفراد أو يلوم بهما م ا ف  الوقت نف  .

ارات االلقهام بالنظم الرقابيية للحبيم عميا إ ا بانيت م يا ر الرقابية ق يد اقيا مين نقا ج ا قب المدقووي ق دم 
م قوى الحد األقصى   و لك عن  ريو الحصوا على دليا قدقيو عن فاعلية قصميم وقنفي  النظام المحا ب  

  ا قبيار ونظام الرقابة  وقد قإدي ب ض إارا ات فهم با من النظام المحا ب  ونظيام الرقابية إليى قحلييو  يد
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الرقابة  وق ق دم نقا ج اإلارا ات الم بلة لفهم النظيام المحا يب  ونظيام الرقابية لقيدعيم قليييم م يا ر الرقابية   
بدرا ة بيفية ق بيلها وثبات ق بيلهيا  المدقووعند الحصوا على أدلة إثبات قق لو بفاعلية الرقابة الدا لية يلوم 

عنيد ابقييا  االنحرافيات يليوم با قف يارات  اصية قق ليو باالنحرافييات   ياا الفقيرل ومين الي ي قيام بق بيلهيا   و 
 والقأبد من أن ا قبارات الرقابة قد يملقها بيبا منا ب .

ق بييو بال ريليية القيي   الوحييدل االققصيياديةقهييد  ا قبييارات الرقابيية إلييى القحلييو ميين أن أ يياليب الرقابيية فيي  
              ملقهميييييون بق بييييييو إايييييرا ات وأ ييييياليب  الققصييييياديةالوحيييييدل ا  وان الميييييوظفين فييييي  بيييييدون انحيييييرا  و ييييي ت بهيييييا

أن قحييي الميوظفين علييى االلقيهام بهيي ه اإلايرا ات واأل يياليب عيين  الوحييدل االققصياديةالرقابية  وياييب عليى إدارل 
 ريو قدريبهم وأدا  المهام الم صصة لبا واحد منهم  لب  يبون على عليم قيام بم يإولياق  وميا  يو الم ليوب 
من    وي د الهد  الر يس من ا قبارات الرقابة  و الحصوا عليى دلييا قيدقيو ب صيوا بيفيية ق بييو الرقابية 

 ة  وثبات ق بيلها على مدار الفقرل الق  يقم قدقيو بياناقها المالية  واللا مين بالرقابة الدا لية.الدا لي

ا قنادا إلى نقا ج ا قبارات الرقابة  على المدقو قلييم فيما إ ا بانت ال واب  الدا لية قيد صيممت وق ميا 
النحرافات قد ينقج عنها ا قنقاا  بأن م قوى بما بان مقوق ا عند القلدير األول  لم ا ر الرقابة. إ  أن قلييم ا

  ييير الرقابييية المليييدر يحقيييا  إليييى إعيييادل نظييير  فييي  مثيييا  ييي ه الحييياالت يليييوم بق يييديا  بي ييية وقوقييييت وميييدى 
 اإلارا ات األ ا ية الم   ة .

وب ييد قياميي  بقلييدير   يير الرقابيية المق لييو ببييا  ييد  قييدقيو  ي ييق دم نقييا ج عملييية قلييدير ال  يير الرقيياب  
بييارات الرقابيية فيي  قحديييد   يير االبقيييا  الم  يي  واال قبييارات األ ا ييية المق لليية بيي   و لييك بييرب  قلييدير وا ق

ال  يير الرقيياب  ميير أ ييدا  القييدقيو ل رصييدل لبييا نييوع ميين ال مليييات ب ييد  لييك يقحييدد الم ييقوى المنا ييب ل  يير 
 االبقيا  المق لو ببا  د  قدقيو ل رصدل با ق دام نمو     ر الرقابة.
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بيا  الهد  من   ه اال قبارات  و قحديد مدى قحلو بافة ا دا  القدقيو المرقب ية بال ملييات الماليية في 
ف ة من ف اقها   وياب القمييه بين ا دا  القدقيو ال امة وا دا  القدقيو المحددل المرقب ة بال ملية المالية ف  

 يي ة مصيي لحات وا يي ة   امييا اال ييدا  ال اصيية فيييمبن ابييا ف يية ميين ال مليييات   وق بيييو اال ييدا  ال اميية بو 
عرفهييا  بأنهييا "االاييرا ات القيي  يييقم قصييميمها  ق بيلهيا  يياا يييرو   اصيية لبييا ف يية ميين ال مليييات الماليية  وقييد

 ال قبار اال  ا  او الاش ف  الم امات الفردية "  وقيما اال دا  المق للة بال مليات ما يأق :

 : يق لو   ا الهد  بقحديد ما ا ا بانت ال مليات المالية الق  قم ق ايلها قد حدثت ف ا  . الحدوث 
 : ويلصد ب  ق ايا ال مليات الق  حدثت ف ا  . االكتمال 
 : اي ق ايا ال مليات المالية على وفو الليم الصحيحة . الدقة 
 :اي قبوييب ال ملييات الماليية الم يالة عليى نحيو ما يم   ويق يمن القبوييب ميا ا ا  التبويب والتصـنيف

 بانت ال ناصر قد قم ادرااها ف  الح ابات الصحيحة .
 : ق ايا ال مليات المالية ف  القاريخ الصحيت. وي ن   التوقيت 

 

يقمثا الهد  ف    ه المرحلة ف  الحصيوا عليى ادلية اثبيات ا يافية بافيية لقحدييد ميا ا ا بانيت االرصيدل 
ال قامية والماحظات ال اصة بالبيانات المالية قد قم عر ها على نحو صادو   وققوق   بي ة ومدى ال ميا 

 يي ه المرحليية بيييبا ا ا يي  علييى نقييا ج مرحليية الق  ييي  وقصييميم منهاييية القييدقيو ومرحليية قنفييي  ا قبييارات  فيي 
 الرقابة واال قبارات اال ا ية لل مليات.

 تنفيذ اإلجراءات التحليلية     2-3-1

 الارض من االارا ات القحليلية ف    ه المرحلة  و : 
 االشارة الى التحريفات الممكنة في البيانات المالية  .1

با يييق دام االايييرا ات القحليلييييية ان يحيييدد القللبيييات غييييير ال ييييادية  والقييي  قمثييييا الفروقيييات  الميييدقوي ق يييييير 
لمالييية الببييييرل غيييير المقيوق ييية بيييين البييانيييات الماليييية القيي  لييم يقيييم قييدقيلها القيي  ق يييا ال يينة الحالييية والبيانييات ا

 الم ق دمة ف  اارا  عملية الملارنة    وقحدي القللبات غير ال ادية عنيييد :
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 واود فروقات او رية غير مقوق ة . 
 . عند قوقر فروقات او رية ولبن لم قحدي 

ان يحيدد ا يباب   الميدقووقد يرار ال بب ف  بلقا الحالقين الى واود ا  ا  او م الفيات   ويايب عليى 
ل وانهييا ناقاية عيين وايييود ا  يا  او م الفييات  ومثيييياا  لييك عنيد ملارنية ن بييية م صيا الدييييون الفروقيات الببيير 

الميييبوك فيي  قحصيييلها الييى اامييال  المدينيييين فيي  ال نييية الحاليييية ميير نفييس الن ييبة فيي  ال يينة الما ييية   وواييد 
ر االثيير الميقيييرك لهيي ه ان فاض ف  الن بة وف  الوقت نف ي  الحيظ ان فياض في  م يدا دوران المدينييين    ييثي

الم لومات الى احقمياا ان فياض الم صيا وي لييو عليى  ي ا النيوع مين االايرا ات القحليلييية بقوايييي  اال قميام  
والي ي ينقج عني  قنيفييي  المهييد مين االايرا ات القفصيليية فيي  اوانب محيددل  ياا عمليية القيدقيو مميا قييد يييإدي 

   ا  والم الفات .الى ابقيا  واود اال

   تخفيـض االختبــارات التفصيليـــة للتدقيق : .2

عنييدما يلييوم ميييرقب الح ابيييات بييأدا  االاييرا ات القحليلييية وال ينقيييج عييين أدا هيييا ظهيييور قللبيييات او رييية فييان 
ا ا يييا    يدعيييم  ليك ييدا علييى ان فياض احقمياا واييود   يأ او م الفية ببييييرل ومين ثيم ق ييد  ي ه االايرا ات دلييييا  

صييدو عييرض ارصييدل الح ييابات فيي  البيانيات المالييية القييي  قييم قنفيييي  االايرا ات فيي  ن اقهييا وبي لك يمبيين ااييرا  
ا قبارات قفصيلية اقا ف    ا اال ار و فض حام ال ينة  ويف ا م ظم مراقب  الح ابيات احياا االايرا ات 

 . قبلفيةات القفصيلية لبونها اقيا القحليلية محيا اال قبار 

 االختبارات التفصيلية لررصدة    2-3-2

قمثييا ا قبيييارات القيييدقيو القيي  قهيييد  اليييى القحلييو مييين االرصيييدل ال قامييية فييي  اال يييقا  ال ييام او احيييد بنيييود 
                   البيانييييييييات المالييييييييية   امييييييييا لقييييييييوفير قأبيييييييييد م لييييييييوا عيييييييين صييييييييحة احييييييييد االرصييييييييدل او لقحديييييييييد قحرييييييييي  فيييييييي  

بالقحريفيات  يوا  بانيت بالماياالل او الق فييض الحيد البنيود  الميدقوالح اب   ف ندما يقم ا قبار االرصيدل يهيقم 
فيي  البيانيييات الماليييية   قليييك اال قبييارات ق يييق دم لفحيييا القفاصييييا الف لييية القييي  قبيييون الح يييابات  ات اليييدوران 

لدا نين وما الى  لك   ان ا قبارات االرصدل ق د مهمة ا  ان المرقفر مثا النلدية وح ابات المدينين وح ابات ا
 يقمثا ف  الق بير عن رأي  حوا البيانات المالية الق  ققبون من ارصدل الح ابات. للمدقوالهد  البل  

 

 



 

 76 

لقحدييد ميا ا ا بيان قيد حصيا عليى ادلية  ال مااوراو  بمراا ة وفحا المدقوب د انقها  اال قبارات بافة  يلوم 
االثبات البافية والما مة الق  قبرر راي  عن البيانات المالية  بلا  للمبادئ المحا بية الق  ي ما بموابها ويمثا 

قصييمم بحيييي  المييدقو لييك النقيايية النها ييية ل ملييية القييدقيو   اي ان بييا اإلاييرا ات واال قبييارات القيي  يلييوم بهييا 
 الى   ه النقياة الق  قهد  الى :يمبن ان يصا 

  قيد حصيا عليى ادليية االثبيات البافيية والما مية لقبرييير رأيي  عين البيانييات  المييدقوقحدييد ميا ا ا بيان
 المالية .

  قحدييييد ميييا ا ا بانيييت  ييي ه االدلييية البافيييية والما مييية قإييييد صيييحة البنيييود المثبقييية فييي  بيييي  اليييد ا       
 . ف  نهاية ال نة المالية الميهانية ال امةو 
 

المدقلين ال ارايين اآل رين أو المدقو ا من قبا ام هبإمبان المدقو اال قفادل من أدلة االثبات الق  قم 
ويبون المدقو م  وال  عن    الدا ل  أو م دي الم ت المإ لين أو مثمن  عمليات القلييم ل را   والبنايات

   ل ا على المدقو أن يقأبد من موثوقية الدليا الملدم من اآل رين قبا اعقماده.نقا اهم

 استخدام عمل مدقق أخر 2-5-1

به ا الصدد نصت الفلرل   و  بين رأي  المهن  حوا األنظمة والم امات والح اباتي أني لب من المدقو 
                 )الم دا(6555ل نة  (95رقم ) ( من قانون ديوان الرقابة المالية االقحادي65( من المادل )4)

) اعقماد  واب  ا ق انة الديوان ب دمات مراقب  الح ابات من الل اع ال اا إلارا  الرقابة والقدقيو عليى
وف  حاا رغب المدقو من ا ق دام عما المدقلين (   ألي اهة من الاهات ال ا  ة لرقابة وقدقيو الديوان 

    برل والمإ ات المهنية للمدقلين اآل رين ف ا  عن الموارد األ رىالينبا  علي  قلييم ال ارايين اآل رين  
وبأن المدقلين اآل رين قد   بأن يرو  مياربة المدقلين اآل رين بانت بافية لقحليو أ دافهم القأبدأ  علي  

بما يحقا  المدقو إلى    اآل رينا قوعبوا بالباما لمق لباقهم وعلى أدراك قام ب بي ة ا ق دام عما المدقلين 
إمبانية الوصوا إلى أي نقا ج او رية قوصا إليها عما المدقلين اآل رين وقلييم عملهم ل مان بفايقها ف  

على  بيا المثاا مناقية    إ  قد يليم المدقو عما المدقلين اآل رين ب دل  رو   قحليو أ دافهم المراول
القدقيو الق  نف  ا اآل رين )والق  قد قبون بصياة ا قبان  او قا مة  والحصوا على مل ا مبقوب إلارا ات

 مراا ة( ومراا ة قلارير عما المدقلين اآل رين.
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 استخدام عمل التدقيق الداخلي 2-5-2

 الميدقو بوا ي ة المنفي ل اإلايرا ات وقوقييت في   بي ية ق يديا إلى فّ اا دا ل  قدقيو واود يإدي ما غالبا  
لميدقو و ليبيد وعنيدما القيدقيو عملية من المقلدمة حااف  المر  وب لك اإلارا ات  قلك حام ف  المال  وق فيض

نباي  عليى الميدقو في  ي   محيددل مااالت ف  المالية اللوا م ما مة لقدقيو الدا ل  القدقيو وظيفة أن ال ارا 
 قليك قيدقيو في  منهيا اال يقفادل ميدى لقحدييد اليدا ل  الميدقو قبيا مين المنفي ل اإلايرا ات قليويم ي ه الحالية 
 عليى قيأثير اليدا ل  لهيا القيدقيو لوظيفية  صيا ا أو صيفات القيدقيو الدوليية  حددت م ايير وقد   المااالت

قبيا  أني  ب يض اإلايرا ات   إال في  عليهيا االعقمياد وقيرار اليدا ل   لوظيفية القيدقيو ال يارا  ميدقوال قليويم
 ي يق ير القي و  ال صيا ا ب يض اليدا ل  وظيفية القيدقيو في ققيوافر  أن يايب اليدا ل  الميدقو عميا اعقمياد

عاقية   ات لم يا ر الق يرض دون عليي  اليدا ل  واالعقمياد الميدقو عميا ا يق دام ال يارا  ميدقوالبموابهيا 
 .بم إولياق 
 الميدقو حصيوا  يرورل ( من  عليى 9-12)   الفلرات ف  ( 610 ) رقممال الدول  القدقيو م يار أبد وقد

وقحدييد  القيدقيو عمليية ق  يي  في  م ياعدق   لايرض الدا ل   القدقيو وأني ة لف اليات فهم با  المال  على
وأني   اليدول  للقيدقيو  الم ييار مين  )أ9 الفليرل )   ليك  ب ر إمبانية اال قفادل من عما المدقلين الدا ليين   بما

 :الدا ليين   والق  ققمثا ف  المدقلين مو وعية قلييم االعقبار ف  يأ   أن المدقوعلى 

 ف  الاهة ال ا  ة للقدقيو . ال ليا اإلدارل أمام م إوال   الدا ل  المدقو يبون أن .أ 
 .ال ليا يدارلل الرقابية النقا ج يلدم أن .ب 
 واآلرا  النقيا ج عين واإلبياغ رقابيية ب ملييات لللييام يبفي  بميا ال ياو  عين منيأى في  يبيون أن .  

 . و  دون مو وعية واال قنقااات بصورل
 قحاييا   و لك ال ابو ف  عنها م إولين بانوا رقابية ب مليات بالليام الدا لية الرقابة لموظف  ي مت ال .د 

 .المصالت ق ارب ف  ألي
 

 التدقيق خبير عمل استخدام 2-5-3

( ميين الم يييار الييدول  للقييدقيو 4ب مييا  بييير القييدقيو بمييا قيينا علييي  الفلييرل )بإمبييان المييدقو اال ييق انة 
ل  مين  بيرا  عميا إليى ا يق دام الميدقويحقيا   ومثياا عليى  ليك قيد   الصياحياتو   األنظميةو  لليوانينووفليا  
  .الف اد مبافحة مباقب من أو الير ة
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ي بر بها عن رأي  حياا اللوا م المالية وفلا ليرو  مهمة القدقيو  القي   ي قبر قلرير المدقو الو يلة الق 
وحيييدل لق بيير بصيييورل عادلييية نقياييية نييييا  اإ ا بانيييت الليييوا م الماليييية   ويصيييدر اليييرأي عييادل عميييا  بانااه يييا قييام

القي  قحقيوي عليهييا ت ى بفايية ال يرض واالفصيا  للم لوميياونقيا ج اعمالهيا والقييدفو النليدي بنيا  عليي االققصيادية 
ت نظيام وقلقهم بمق لبيا الوحدل االققصادية قلك اللوا م ووفلا لم ايير المحا بة المق ار  عليها الما مة لظرو 

  ..وعرض اللوا م المالية بإعدادفيما يق لو  لهاوالنظام اال ا   االدارات الحبومية 
 

 واال يقنقااات بييبا الماحظيات يو يت مبقيوب قلريير بإعيداد يليوم أن الميال   الميدقو عليى يقوايب
 الصيلة وثيلية فلي  م لوميات ويق يمن الاميوض أو الليبس مين و ياا الفهيم  يها القلريير يبيون أن عليى ما يم

 ودقية ومو يوعية بأمانية القلريير م رو ية محقوييات قبيون ان يايب بميا   بافيية بإثباقيات ومإييدل بالمو يوع
 : يل  بما المال   المدقو لقلرير ال مات الر ي ية قحديد يمبن وب لك . اإلمبان قدر وبإيااه وقباما

 الصلة وثيلة امير الم لومات على يحقوي بحيي ياما المال   المدقو قلرير يبون أن ياب : الشمولية - أ
 .وصحيحة بافي  بصورل مفهوما مو وع القلرير وا ا المالية الرقابة أ دا  لقحليو والم لوبة

 موصيوفة قبيون اال يقنقااات وان صحيح  القلرير ف  الم رو ة البيانات قبون ان الدقة قق لب : الدقة -ب
 القلريير م ق دم  إقناع بهد  و لك المالية إلى البيانات اال قنقااات ق قند أن وياب . ومحدد وا ت بيبا
 .عليها االعقماد بها ويمبن موثوو محقوياق  بان
 إ  .المحقيوى واأل يلوب حييي مين مقواهنية القلريير صيياغة قبيون ان المو يوعية قلق ي  : الموضـوعية -  

 الرقابية نقيا ج ي يق رض بحييي ق يليا  أي وب ييدا عين بأمانية الحلا و المال   المدقو قلرير ي رض أن ينبا 
 .وموثلة محايدل بصورل النقا ج قلك عرض ي ن  بدورهو  ا  وما م  واق   بمنظور

 الفنيية وغيير اللاة المبايرل ا ق دام وياب والفهم اللرا ل  ها القلرير يبون أن الو و  يق لب : الوضو  -د
 حالية في  المألوفية غيير واال قصيارات الفنيية ق ريي  المصي لحات فيايب  ليك األمير ق ليب وان القلريير  في 

 .القلرير ف  ا ق دامها
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 مين  ي  اال يقنقااات الحليا و وقبيوين عيرض عنيد الدقية وقيو   القلريير لميادل وال يليم المن لي  القنظييم وان
 .والبيان الو و  يرو 

 عليى ييإثر بقربييه ال عنهيا وم بير مدرو ية اققراحات يق من أن ياب بنا   القلرير يبون لب  : اإليجاز - ي
 القي  وال ي   اللصيور واواي  األ  يا  اييد لم الاية وبأ يلوب الماحظية مين الهد  وقحليو الم نى و و 
 .ماحظقها قمت
 الم ق دمين يقيت لاالبية لب  ومنا ب مببر وقت ف  المال   المدقو قلرير قلديم إنااه وق ن  : التوقيت -و

 .من  اال قفادل
 للرقابية الاهة ال ا  ة قبا من بافية إارا ات اق ا  قم إ ا عما يقأبد أن المال   المدقو على : المتابعة -ه

 . عنها اإلباغ ثم ومن ال ابلة لل نوات قلريره بيان
 50المالي   المدقق لتقرير األساسية العناصر

 المالي  المدقق وعنوان اسم 
 التقرير تاريخ 

 المال   المدقو بان ي ن   لك الن   القدقيو عملية من االنقها  قاريخ بمثابة  و القلرير قاريخ ي قبر
 القلريير مين إصيدار االنقهيا  قياريخ حقيى بهيا عليم القي    وال ملييات األحيداي قأثير االعقبار ب ين ا   قد

 . المالية البيانات بيان
  التقرير إليها يوجه التي الجهة 

 للاهية بالن يبة الم يا مين إليى أو للييربة ال امية الهي ية إليى الميال   الميدقو قلريير ي نيون ان يايب
 . المال   المدقو بق يين قامت الق  الاهة إلى أو للقدقيو ال ا  ة

 الموضوع 
 . قا يها الق  والفقرل قدقيلها قم الق  المالية البيانات قحديد ب  ويلصد

  على وتشتمل التدقيق نطاق فقرة 
 . قا يها الق  والفقرل قدقيلها ارى الق  المالية والبيانات للرقابة ال ا  ة الاهة ا م قحديد -
 . بلا لملق ياقها القدقيو عملية ارت الق  واألعرا  واللواعد والقيري ات اللوانين إلى يارلاال -
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  الرأي فقرة 
 الماليية وقلريير البيانيات بانيت إ ا فيميا رأيي  وا يت وبييبا قلرييره في  يبيين الميال  ان الميدقو عليى

 بانت إ ا وفيما   والقدفلات النلدية األعماا ونقا ج المال  الو ر عن وعادلة وا حة صورل ق    اإلدارل
 . اللانونية المق لبات مر ققفو

 المدقق المالي  توقيع 
 القيدقيو م يإولية يقحميا الي ي) الم يوا بيالقوقير ( الميدقو الميال   با يم القلريير يوقير أن يايب
 .االقحادي المالية  الرقابة ديوان ا م إلى باإل افة

 التقرير االتي :كما ينبغي أن يتضمن 
 

 ينبغي ان يبين التقرير : 
ا ا بييان القييدقيو المإقيييت ) المنفيي   يياا  ييينة القييدقيو ( او القيييدقيو النهييا   )المنفيي   ييياا نهاييية  ييينة  -

 القدقيو ( 
 قلييم اللواعد المحا بية الم ق دمة عند اعداد البيانات المالية  -
 اال اع على ماموعة اال مية الن بية  -

يق ييمن  يي ا الفصيييا اي ييا أي ميين ال واميييا اال ييرى القيي  قيييإثر علييى ادا  القييدقيو   وقيييد قيييما  يي ه ال واميييا 
 ياا  يينة القييدقيو او صي وبات فنييية قيد ربييه عليهييا الميدقلين  يياا عملييية  القييدقيوالقاييرات الهاميية في  الاهيية 

 (. داعمةات المنا بة او الوثا و الالقدقيو )على  بيا المثاا   عدم واود ال ا

قرقب  اال قنقااات بو و  بالنواقج و   ا قنقااات غير غام ة ومهمة من لنقا ج القدقيو اربر عناصر 
وال ينباي  باال يقنقااات ان قو ييت    صيايرل ماموعية  يوية(ناحيية قأثيراقهيا المهمية ) او قبيون ب ير قييأثيرات 

ولاييرض اعييداد اال ييقنقااات  ينبايي  علييى المييدقو ان يأ يي  باالعقبييار القييأثيرات االبثيير    فليي  مييا  ييو الوا ييت
ا مييية للميييابا القييي  عثيير علبهيييا. وقبحييي عيين النميييا   فيي  اال يييباب والنقييا ج. علييى  يييبيا المثيياا  يق ل يييون 

 فية ا ييقنقا  وقيد قيدعم النقييا ج الم قل نقيا ج القييدقيو  لم رفية  يوا  بانييت نفيس اال يباب ققبييرر ب يض مييرات في  
 مين اال يقنقااات قوصيية واحيدل عدد وقد يدعم ا قنقا  واحد عدد من القوصيات وعلى ال بس قد يدعم    واحد
وينباييي  بالقوصييييات ان قبيييون بنيييا ل  وان قربيييه عليييى قنفيييي  االايييرا ات المحيييددل والمهمييية الهادفييية اليييى    فلييي 

ر الميال  نظيام الرقابية الدا ليية( ولق يوير الو ي قصحيت الميابا الق  عثر عليها )مثا اارا ات ق وير عملية
ينباييي    بميييا  ينباييي  بالقوصييييات م الاييية اال يييباب المحيييددل  و  ال ا ييي ة للقيييدقيو اهيييةواالققصيييادي البلييي  لل
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وينباي  علييهم ال ميا    بالمدقو اعقبار عدد من اال باب الق  قيد قيإثر عليى اال يقا  بيين الم يايير والييرو 
 ق الج مصدر الميبلة. على  مان ان القوصيات

             ب(  ولم قحقا  للقنفي  اينبا  بالقوصيات ان قبون محددل وان قو ت ما  يقم قنفي ه ) مييرل الى اال ب
) مييرل الى النقا ج(  وان ينبا  ان يقم قنفي  ا  ومقى يقم قنفي  ا وبي  يمبن قنفي  ا ومن ينبا  علي  

مراقبة  وا  قد قاموا بالقنفي  الوي اعد المدقو على وحدل االققصادية مرا  مهما  للي د ا لون محدد. وان قب قنفي  ا
  ينبا  بالقوصيات ان قبون محددل حوا النظام ال ي بحااة للق وير وا دا   ف لى  بيا المثاا   او ال

لوا بديلة القايير. ف  حاا وادود حا منا ب للميبلة المحددل  يوص  المدقو ب  وينبا  ف  حاا واود ح
 ويييرون الى الم دالت و لبيات با منها. بإدراا ويلومون 

وينبا  على المدقو اعقبار أي عوا و مالية او قانونية او  اصة  ينبا  بالقوصيات ان قبون مادية
بال يا ة وعلى المدقلين اي ا  اعقبار  بب حا المديرين له ه الميبلة م بلا  وقأثير حا الميبلة على 

 .االدارلاال را  اال رى لنيا  
 ات القأثيرات المالية ا  على المدقلين بقابة ال حة بالقوصيات بيبا ادوا. وان يميهوا القوصيات بين

والقوصيات الق  لي ت لها قأثير مال . وينبا  ان قرقب ح ب اال مية وان قرب  بو و  بالنواقج 
 واال قنقااات  ات الصلة.

دارل وان يق من المهاعم والقأبيدات او الماحظات االياب على القلرير ان ييير الى المناقيات مر 
 هة ال ا  ة للرقابة الق  يمبن قلديمها ف  مواه.الم إولين للا ل ي ااوالق ليلات 

                 ينبا  بقلرير القدقيو ان يق من اي ا  ا قاابات االدارل للقوصيات وحيثما امبن القهامهم بال ما 
قوصيات للقلرير ال نوي ال ابو  يلدمها المدقلون بيبا ادوا مق منا  بافة واود ف  حاا   و  عليها

  ابرين مصدر م ومرحلة القنفي  على قاريخ القدقيو. المنف لالقوصيات غير 
 

 .يحقوي القلرير عادل" مواه م قصر يق من م ظم النقا ج واال قنقااات والقوصيات المهمة 
 

 : -يبون قد قلريره ف  المال   المدقو يبدي  ال ي الرأي إن
  مقحفظ( )غير مليد غير رأي -
 قربيه ببير )ا افة الاهاه البولندي( راي غير مليد مر-
  )مقحفظ( مليد رأي -
  لب  رأي - 
 رأي إبدا  عن االمقناع -

 مين أنيواع نيوع بيا في  محيددل ببلميات بيااللقهام  ليك ويقم   الم  ى الرأي نوعية بو و  يبين أن ياب 
 . أعاه إليها الميار اآلرا 
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 المقيد غير الرأي
 صيورل ق  ي  الماليية البيانيات بيان لرقييب الميال  ل البافيية اللناعية ققيوفر عنيدما ملييدا غيير رأييا إع يا  ييقم 

 : اآلقية للملومات وفلا وعادلة وا حة
 مماثلية وم بلية بصيورل   الييربة ل بي ية ما مية  ملبولية محا يبية ل يا ات وفلا المالية البيانات إعداد -

 . ال ابلة لل نة
 . المالية البيانات إعداد ف  المرعية واللوانين باألنظمة االلقهام -
 .اليربة عن أعماا المال   المدقو ي رف  ما وبين المالية البيانات ل رض اإلامالية الصورل بين االقفاو -
 . البيانات المالية ف  عر ها يقواب الق  الهامة الموا ير بافة عن المرفلة اإلي احات ق بير -
 .المالية ف  البيانات ومو ت محدد  لك ونقا ج ق بيلها  ريلة ف  أو المحا بية المبادئ ف  القايير إن -

 راي غير مقيد مع تركيز كبير
 عليى أن قيإثر دون الميال   الميدقو قلريير في   بر يا و عليهيا القربييه األحداي او األمور ب ض قق لب قد 

 اإلي ياحات  ي ه البيانيات وقي بر قليك حيوا اإلي ياحات فليرل في  قفصييليا قو ييحها ويقم البيانات ف  رأي 
 . اإلي احات به ه يليد وال ( غير مليد ) إياابيا الرأي يصدر و والرأي الن او بين فيما و  ية بفلرل

 ب مليية يبيون البيد  بيأن ب يرورقها  ي قليد القي  القيدقيو إايرا ات قنفيي  الميال   الميدقو عليى يق ي ر عنيدما 
 المال   المدقو يظهر أو قد   ال هين ارد بماحظة ل  ي مت ال وقت ف  المال   المدقو ق يين او القدقيو
 يليوم ان الظيرو   ي ه مثيا في  الدا ليية ف ليي  الرقابية نظم بفاية عدم أو   المحا بية ال اات بفاية عدم

 .عنها قحفظات إع ا  من بدال رأي  قدعم بافية ومنا بة وأدلة قرا ن على للحصوا بديلة قدقيو بإارا ات
 

 المتحفظ ( ) المقيد الرأي
 أن إال   األعماا ونقياة المال  الو ر عن م برل عام بيبا المالية البيانات قبون عندما الرأي   ا يصدر 

 قليلة قأبد عدم حاالت أو قبقنفها محدد مادي قأثير  ات م ينة ماحظات عنها قوفرت محددل فلرات  ناك
 :- مثا األ مية

   المال  . المدقو عما ن او من اانب قلييد -
                     ل يا ياتا ي ه  ق بييو  ريلية الم قيارل  المحا يبية ال يا يات قبيوا حيوا اإلدارل مير االقفياو عيدم -

  . المالية البيانات ف  اإلفصا  بفاية أو
  المق لو بالقحفظ. المو وع قأثير " مراعال مر " مص لت با ق دام المقحفظ الرأي عن الق بير ياب 
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 السلبي الرأي
  يراد عما وا حة وعادلة بصورل ق بر ال المالية البيانات بان في  يإبد المال   المدقو من م لو بيان و و 

 ال يا يات قبيوا حيوا مير اإلدارل اقفياو عدم  ناك يبون عندما ال لب  الرأي إبدا  ويقم   عن  الق بير منها
 بحييي الماليية البيانيات عليى قيأثيرا ا ييما قيإثر ال يا يات  ي ه ق بييو  ريلية ان بميا الم قيارل المحا يبية
 عدم أو الق ليا  بي ة عن ليفصا  بافيا ليس   القلرير ف  القحفظ بان قناعة المال  إلى المدقو يقوصا
 المالية.  البيانات ف  االبقماا

 
 الرأي إبداء عن االمتناع

 القأبيد عيدم دراية أو ال ما ن او قلييد من المقوقر األثر يبون عندما الرأي إبدا  المال  عن المدقو يمقنر 
 إع يا  عليى ومنا يبة ق ياعده بافيية وقيرا ن أدلية عليى الحصيوا من يقمبن لم ان  بحيي وياملين ا يمين

 . المالية البيانات ف  رأي 
 قفيرض الماليية عنيدما البيانيات حيوا رأييا إبيدا  عين يمقنير أو القيدقيو مهمية قبيوا الميال  عين المدقو ي ق ر 

ارا اق  عمل  ن او على القلييد نوع قلريره ف  يو ت ان وعلي  . القدقيو عملية ن او على قيدا اإلدارل  .وا 
 

  



 

 84 

المق لبات المالية واللانونية لم ايير القدقيو و  الباملة ف   مان ان القدقيو قد ااري ووثو وفلا   المراا ةق هم  
 -: االق ين بنظر االعقبار المدقل يأ   ما غالبا  و 

 قوثيو اوراو ال ما لل ما المناه على نحو ما م  . -
 ى  بيا المثاا .عل برامج القدقيو بإبمااقنفي  فريو القدقيو   ة القدقيو   -
 ق ابو  البيانات المالية  مر اوراو ال ما . -
 .االققصاديةللوحدل ال اات المحا بية  ق ابو اوراو ال ما مر  -
 صحة  افقرا ات الق  ي  االصلية  ف   و  ال ما القدقيل  الاحو. -
 وبيانات القأبيد . اال قنقاااتثوقة قدعم و بافية وم ألدلةاحقوا  اوراو ال ما   -
 اارا   فريو القدقيو ل ملية القدقيو وفلا  ل يا ات المإ  ة وم اير القدقيو .  -
   احبام القدقيوم لولية  -
لحيييين  انهييا  القيييدقيو. ويقواييب ااراإ يييا فيي  اقيييرب وقييت ممبييين ب ييد ابقمييياا   المراا ييةينبايي  عييدم قيييرك  

مرحلة القدقيو واعداد اوراو ال ميا  بالصيورل الصيحيحة. و ي ا بيدوره ي ياعد الميديرين  والمييرفين عليى ممار ية 
ومن  اا    رورية بال رعة الممبنة ويمبن اي ا من اارا  القايرات ال  الرقابة  الفاعلة على عملية القدقيو 

لية اودقي  وم يإولية   اال يقنقااات القي  قيم القوصيا لهيا اي فيميا ا ا بيان و م يإ  الميدقومراا ة ال ميا يقحميا 
ى ف ليي ين عيين ال مييا اليي ي قييم انايياهه  المييدقلفيي  حيياا عييدم ر ييا   نيياك ا  ييا  مادييية فيي  البيانييات المالييية.

 : للمراا ة نالك مرحلقين    لقدقيو واوراو ال ما مان قصحيت أي  لا ف  االمدقلين 

وياري  الموظ  االقدم     درا ة مفصلة لبا ورقة عمامن  اا الليام بمراا ة  المرحلة االولى ققم  
حا مفصا لل ناصر اال ا ية مراا ة االولى قفمرحلة القق من   و    ه القدقيوف  فريو القدقيو عملية 

ات اال رى المإيدل لل ما ل ملية القدقيو وقوثيو وقلييم النظم  وابماا  برامج اال قبار الف لية المارال والم لوم
دليا على مراا قهم و لك بقثبيت قواقي هم والقواريخ على  المدقوينبا  ان يلدم    لنقياة  المقحللةلالمناه 

من المدقو يقواب ق ايلها بو و   على اوراو عما  ا  محاور مراا ة قق لب ا قمام اوراو ال ما وان أي
على قوقير ر يس القدقيو الينبا  على   بما  القدقيو وينبا  اي ا ق ايا ق وية المدقو لمحاور   القدقيو
 اا  ينبا  ان ييير المدقو بو و  إلى عما القدقيو المناه  وال ي يمبن ان يقم منو   ال ما اوراو 

ياري الق ليو على اوراو ال ما با ق دام عامات القأيير و   رموه قبقب   الق ليو على اداوا ورقة ال ما 
 بيبا محا   للقفصيا الم بور ف  الادوا .ينبا  ان قو ت   ه الق ليلات ف  الاه  اال فا من  ورقة ال ما.
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الميدير او االدارل ال لييا  بصيورل  ال ما ينفي ه الميير  او ألوراوانقلا يا    مراا ة الثانية فحصا  مرحلة الق د 
 :مراعال االق  ف  مراا ة المرحلة الثانية ينبا  و   دقيلة 
 .اق او القدقيو مر  يا ات واارا ات القدقيو لديوان الرقابة المالية االقحادي مدى  -
 .احقوا  اوراو ال ما على  القوثيو ال روري لدعم  الرأي  ال اا بالبيانات المالية   -
 .لقلرير القدقيو وقحديد قاري     الصياغة الصحيحة -

قيد وثلييت علييى اقييم وايي  فيي   عمليييات القييدقيوان امييير  اال يي  بنظير االعقبييار ينبايي  في   يي ه المرحليية 
 المرحلة االولى. مدقواي ورقة عما اعد ا  قحديدا  المدقو ف    ه المرحلة ويراار   اوراو ال ما 

 

              ينبا  على المدقو  ف  نيا  الق  ي   وانااه اارا ات القدقيو  وب لك عند االباغ بنقا ج  
 االحقياا او حدوي ا  ا  .بنظر االعقبار م ا ر واود بيانات با بة  نقياة عمليات  يأ  القدقيو   ان 

الى   ا غير ملصود حدي ف  البيانات المالية  وب من  ح    مبلو  لبيان   الخطأييير مص لت 
 مال  مثا :

 عن الح   او القف ير ال ا ئ للحلا و  ةالقلدير غير الصحيت للح ابات الناقا. 
  الق بيو غير المنا ب للمبادئ المحا بية ف  ايارل الى اللياس و االقرار والقصني  و ال رض               

 او البيان . 
  . اال  ا  الح ابية  او المحا بية  من ال اات والبيانات المحا بية 

ف  دا ا  ييير االحقياا الى ف ا مق مد   يقم قأديق  من قبا ي ا واحد او ماموعة من االي اا
االدارل و الموظفين او اال را  الثالثة وال ي ييير الى ا ق دام االحقياا مر النية ف  الحصوا على المب ب 

 غير اليرع  وال ي يإثر على القف ير ال ا ئ للبيانات المالية .
قحدد  وعلى الرغم من ان االحقياا ي قبر مفهوما قانونيا   يربه  المدقو على اعماا  االحقياا  الق 

 وال يبون االحقياا  و  د   اال  ا  من البيانات المالية  .   اال  ا  المادية ف  البيانات المالية 
ل ي يحدد حدوي ال  أ ف  االفرو بين االحقياا وال  أ ف  صفة الق مد وغير الق مد للقصر   يقمثا

 دل على ا فا  مق مد للحلا و . و افا لل  يأ  ي قبر االحقياا مق مدا وين وي عا   البيانات المالية
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احقياا    يقرك في  واحد او ابثر من اع ا  االدارليال ي من ) االحقياا حقياا يمبن أن ينيأ اال
وف  با الحالقين   يمبن ان قن وي اال را  الثالثة الوحدل االققصادية (   موظف  بااليقراك مر الموظ  
  من  لك . الوحدل االققصادية من  ار  

 يوجد هنالك نوعين من االخطاء المتعمدة والتي تمثل االحتيال من وجهة نظر المدقق : 
   االحقياا ف  القلارير المالية للاهة مو وع القدقيو :أ ( ا  ا  

على ا  ا  مق مدل او ح   للمبالو او البيانات من البيانات المالية من ااا ق ليا   ا النوع ن وي ي
 على :   ا النوع من اال  ا  ن وي   ويلية م ق دم  البيانات الما

  الق ليا عن  ريو القاعب و القهوير او القاعب ف  ال اات المالية او الوثا و الق  قم و ر
 البيانات  المالية على ا ا ها 

  القلديم  غير المنا ب او الح   المق مد لب ض االحداي والق امات او الم لومات الهامة من
 لية . البيانات الما

  . و  الق بيو المق مد لل يا ات المحا بية  
  الق ايا المحا ب  لب ض الق امات بدون أي م مون 

 :ب( اال  ا  الناامة عن ا قاس المواودات 
يفقرض ان يبون ا قاس المواودات ناقاا عن ال رقة الق  يقم ااراإ ا بم قل  اال اليب للمواودات 

 الوحدات االققصاديةقحديد و الت و  رقة المواودات المادية ) ا قاس االيصا للوحدل االققصاديةالق  ق ود 
ما قبون مصحوبة بال اات  وغالبا    بدفر مبالو للب ا ر غير الم قلمة او ال دمات الق  لم يقم قأديقها ( 

لى ا قفا  المالية او من  اا الو ر غير المنا ب او ال ا ئ للوثا و من ااا ا فا  الحلا و الق  قدا ع
 المواودات . 

 

ين وي منر    الوحدات االققصاديةادارل منر وبي  االحقياا و ال  أ على  ق ود الم إولية الر ي ية ف 
 االحقياا على : 

  اق ا  امير االارا ات ال رورية من ااا الحصوا على ال مان الم لوا بأن امير النيا ات
 قارى بيبا صحيت و  قبون امير المواودات محمية اي ا 

  قأ يس والقأبيد على وظا   االعماا الرقابية الدا لية الق  ياب ان ال ق مت بحدوي ال  أ او ادارل
 االحقياا 

 ر الم لومات الم ق دمة من قبا المإ  ة المالية .القأبد من دقة وصحة  امي 
   مان نها ة انظمة االباغ المال  والمحا ب  مر واود رقابة منا بة  ا افة الى  لك رصد الرقابة 

 المالية واالمقثاا مر القيري ات الو نية.
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قبوين بي ة رقابية وق بيو والحفاظ على  يا ات وقدابير ما مة لقحليو ف  دارل الم إولية اققمثا 
وقيقما الم إولية على قنفي  و مان    االدارلاال دا  المو وعة ا افة الى االدارل الفاعلة لنيا ات 

  ه الرقابة الدا لية لارض قانب وبي  الف اد واال  ا . ان مثا  ألنظمةالق اون الدا م االنظمة الم ق دمة 
فف    ه الحالة    اما احقمالية حدوي الف اد واال  ا بولبن ليس بال رورل ان قحد وبيبا االنظمة قد قللا 

 الم ا ر.قلك لى عالم إولية  دارلاإلقحما ق
 

ققل ا ( م إوليات المدقو ف  اعقبار االحقياا عند قدقيو البيانات المالية  5685)الم يار الدول  وفو 
 :فيما يل  المدقوا دا  
  الف ادقحديد وقلييم م ا ر اال  ا  الاو رية للبيانات المالية المق بب بها. 
 بها  بالحصوا على ادلة قدقيو ما مة ووافية فيما يق لو بالم ا ر المليمة لا  ا  الاو رية المق ب

 .الف اد و لك من  اا قصميم وقنفي  ااابات ما مة 
 اال قاابة المنا بة للف اد او حاالت الف اد الميقب  بها اثنا  عملية القدقيو. 

ن عدم امقاك البيانات المالية ببا من اال  ا  الاو رية الناقاة واد القدقيو لقلديم  مان م لوا ع
 عن الف اد او اال  ا 

على المدقو ان ي    وي بو  اارا ات القدقيو والقلييم واالباغ عن نقا ج القدقيو مر اال   بنظر 
 الح بان حليلة ان الف اد واال  ا  قد قإثر وبيبا او ري بالبيانات المالية.

و ويفحا ويبلو وفو لن او ال ما المبقي  عن واود   ر ف اد ببير وان بان قد ال يإثر يليم المدق
 بيبا ببير على البيانات المالية.

ان المدقو غير م إوا عن منر الف اد واال  ا . مر حليلة ان ادا  القدقيو ال نوي م هها  بنيا  المدقو 
 قوع الف اد او اال  ا .حوا ا  ار م ينة قد قوظ  ب ريلة للحد او محب ة من و 

عند ادا  نيا  القدقيو ياب على المدقو اال   بنظر االعقبار   ر وقوع الف اد م بلا . مر  لك ان 
المدقو غير م إوا عن بي  با اعماا الف اد فان اارا ات القدقيو الم ق دمة ياب ان قوفر  مان 

 م لوا حوا ابقيا  حاالت الف اد الاو رية.
ان يوثو بنف   اارا ات رقابية محددل منظمة للبيان المدقو بهد  الحد وبي  الف اد ياب على المدقو 

واال  ا . اللصور من امقاك مثا   ه االارا ات الفاعلة قد ييير الى هيادل م ا ر حدوي الف اد بنقياة 
 للف اد واالحقياا   االمر ال ي يقواب علية الليام باالق  :

o  اال باب و بي ة اال  ا  او فيا الرقابة او االبقيا  اثنا  القدقيو.ياب على المدقو البحي عن 
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o   ي ا ألياارا  الملابات مر الميقب  بهم وعدم قواي  القهم عدم على المدقو ينبا.  
o  ياب على المدقو قفادي اباغ االدارل المحلية بيبوب  او النقا ج الق  قوصا اليها   ا ا بان  لك

 ممبنا . 
o  ينبا  على المدقو اارا  الماحظات الفورية والدقيلة للظرو  الق  يقم فيها القيبك بواود االحقياا

 او الف اد او بيفهما . 
o . ي ما المدقو على االقصاا بديوان الرقابة  المالية االقحادي بأ رع وقت ممبن 
o  بالوثا و االصلية وأ   ن خ مصورل عنها االحقفاظ عدم . 
o قحما الم ا ر على ح اب  امق ) امقها ( الي صية . عدم دقو لى المينبا  ع 

 

ب بب    ال يمبن للمدقو الحصوا على  مانات م للة بابقيا  ا  ا  او رية ف  البيانات المالية
يمبن قفادي  من عدم امبانية ابقيا  ا  ا  او رية ف  البيانات   نالك   ر ال المقأصلةقيود القدقيو 

 المالية  حقى وان قم ق  ي  وادا  القدقيو بيبا منا ب وممقثا  للم ايير الدولية.
  اال  ا  ان   ورل عدم ابقيا  اال  ا  الاو رية الناامة عن الف اد  و اعلى من   ر عدم ابقيا

الاو رية الناامة عن اال  ا  و لك ب بب بون الف اد قم صياغق  وادراا  ب ناية و و اعماا اي اا  دفهم 
ل  )ماموعة ق ما على اققرا  الف اد والقهوير وق مد عدم ق ايا الم امات المالية او االفصاحات  ةالقا ي

 ال ا  ة الملدمة الى المدقو(.
الفاعلة ف  ابقيا  الف اد غير بافية ا افة الى  لك ان   ر المدقو من  قد قبون اارا ات القدقيو

رقببة  الم داعلى من حاالت الف ا  بها االدارل  ق ببة عدم ابقيا  اال  ا  الاو رية المق بب بها الف اد والم
 بره م بلا   ان  بما قم من قبا الموظفين و لك ب بب  هولة انقهاك االدارل الارا ات الرقابة المو وعة ر ميا  

رأي المدقو حوا البيانات المالية ي قند الى مفهوم ا قحصاا  مان م لوا. ول لك ف  اثنا  القدقيو ال 
 ي من المدقو ابقيا  الف اد لبا اال  ا  الاو رية الناامة عن الف اد او اال  ا .  

والما م على ان   ا البافوم نى  لك ان المدقو م الب بق  ي  وقنفي  اارا ات القدقيو لامر الدلي
اللوا م المالية ببا  لية من القحريفات الاو رية فل  وليس اية قحريفات   ا   الى  لك ان  حقى بالن بة 
للقحريفات الاو رية فهناك اوا  قصور مقاهمة ف  عملية القدقيو من يأنها ان قإثر  لبا   ف  ملدرل المدقو 

 اوا  اللصور   ه الى عدل عواما   من ا مها :على ابقيا    ه القحريفات   وقرار 
الة ال ادية  إ  ان اللاعدل ف  القدقيو حالقدقيو ل ينة من الماقمر ف  ال ان المدقو يلوم بادا  ا قبارات -أ 

 ال ارا  ي قمد ا لوب قدقيو ال ينات .
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ان نظام  الم لومات المحا ب  والرقابة الدا لية عادل ما ييوبهما ب ض اوا  اللصور مثا احقماالت  -ب 
 قوا إ وعدم امانة اللا مين عليهما   و و ما ي ر  باواة اللصور المقاهمة.

 ان غالبية ادلة االثبات ف  القدقيو عبارل عن ادلة ملن ة ولي ت قا  ة او حا مة . -ج 
 حبام المهنيةلرأي فن  بيأن اللوا م المالية ي قمد بدراة ببيرل على  ل لة من االان وصوا المدقو  -د 

 اصة فيما يق لو منها بمدى وقوقيت و بي ة واارا ات القدقيو   قلييم مدى بفاية االدلة   وايقلاو 
 النقا ج من االدلة .

 

باالعقبييار مييا ا ا  يأ يي ميين  يياا قلييدير الم ييا ر القيي  قييد قبييون أ  ييا  مادييية   ينبايي  علييى المييدقو ان 
ت قيير الى احقمالية واود قليارير احقيياا ميال  او ا يقاس بانت عواما م ا ر االحقياا مواودل وا ا ما بان

من   مر  لك حليلة ان االحقياا بثيرا  ما يبون مق فيا  يا ا امبانية البي  عن  يب  م قحيا  و  المواودات
فييان بإمباني  قحديييد االحيداي او الظييرو  القي  ق ييمن   الاهية ال ا يي ة للقيدقيو  ياا فهييم الميدقو لنيييا ات 

   واييود  ييبب م ييين او  ريليية م ينيية الرقبيياب االحقييياا او القيي  قيييير الييى حليليية وقييوع االحقييياا الفرصيية و
 ق ر  مثا   ه االحداي والظرو  ب واما م ا ر االحقياا.

ال يمبن قحدييد عواميا م يا ر االحقيياا ب يهولة بح يب القرقييب مين حييي ا ميقهيا او موحيدل في  نميا   
 و م قل  ادا . من الممبن حدوي الب ض من   ه ال واما ف  الهي ات حيي ان ا مية   ه ال واما    قنبإية

 قبون م ا ر اال  ا  المادية غير مواودل ف  ظرو  م ينة. 
ي بر المدقو عن االحبام المهنية عندما يلوم بقحليلها بيبا فردي او مر عواما م ا ر االحقياا او عند 

 ماحظة واود  واب   اصة قللا من الم ا ر.
لوم المدقو با قيار اارا ات مو وعية مبايرل من يانها ان قللا من م ا ر عدم البي  عن اال  ا  ي

المالية من البيانيات الماليية بم يقوى ملبيوا الناقاية مين االحقيياا او ال  يأ عليى ا ياس قليييم الم يا ر الرقابيية 
رقابية(   ينباي  عليى الميدقو ان يفهيم عواميا م يا ر االحقيياا في  اعيداد  ا قبارات)مق منة نقا ج  والمقأصلة

 بانت مواودل. اإلارا ات المو وعية المبايرل الق  قام بقحديد ا بما لو
علييى  بي يية اإلاييرا ات المو ييوعية المناييهل وقوقيقهييا  والمقأصييلةقييإثر قلييمييات المييدقو للم ييا ر الرقابييية 

 بم قوى ملبوا.   ومدا ا لارض قلليا بي  الم ا ر
 علييى اليييرغم مييين قحديييد عواميييا م يييا ر االحقييياا بميييا ليييو بانييت موايييودل  بامبيييان فيي  ب يييض الحييياالت  

الميييدقو اعقبيييار اايييرا ات القيييدقيو و بصيييورل  اصييية اال قبيييارات الرقابيييية واالايييرا ات المو يييوعية الم  ييي  لهيييا 
م بلا  بافية لارض الرد على عواما م ا ر القدقيو.
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 الهامييية القييي  أصيييدر ا فرييييو ال ميييا: عمليييية مصيييممة لقليييديم قليييييم مو يييوع  حيييوا االحبيييام رقابـــة الجـــودة
            واال ييقنقااات القيي  قوصييا اليهييا الفريييو فيي  صييياغة قلرييير المييدقو و لييك فيي  قييأريخ إصييدار قلرييير المييدقو 

 . 05أو ب د  لك القأريخ
بماموعيية ميين اليييرو  المو يوعة  ييلفا والقيي  ي  قلييد بأنيييّها الهميية  ةاييام م ييار أو نقي يي  مييدى القيه والجــودة 

 للليمة النها ية الق  يوفيّر ا الم ار أو قوفيّر ا النقياة.
 و درا ة لنظام رقابة الاودل وقلييم  بما ف   لك م اينة دورية لاملة منقلال من   -أما ضمان الجودة 

المهمات الرقابية الق  ارى قنفي  ا  اما الااية فه  ان يبفا الديوان قأبيدا  م لوال بان نظام رقابة الاودل 
 الم قمد مصمم على نحو ف اا.  

 :06م لوال  للمدقو بأن إن الهد  من ق بيو اارا ات الاودل  و قلديم  مانا   
 . عملية القدقيو قمقثا للم ايير المهنية والمق لبات اللانونية والقنظيمية الم بلة 
 .  أن قلر بأن قلرير المدقو الصادر ما م ح ب الظرو 

 

ـــة : - أ ـــات المهني مبيييادئ اال يييقلالية واالمانييية والمو يييوعية عليييى بافييية افيييراد المإ  ييية االلقيييهام ب المتطلب
 وال رية وال لوك المهن . 

عليييى المإ  ييية ان قبيييون ميييهودل بيييأفراد حصيييلوا وحيييافظوا عليييى الم يييايير الفنيييية  : المهـــارات والكفـــاءة  - ب
 مهامهم بال ناية الاهمة. نااهإبوالبفا ل المهنية الم لوبة للليام 

القيييدقيو اليييى افيييراد ممييين يمقلبيييون درايييات مييين القيييدريب الفنييي  يايييب ان ق هيييد اعمييياا  قوهيييير المهيييام: -   
 والبفا ل المهنية الم لوبة.

                                                           

51
 ب(7) 221المعيار الدولي  
52
 (6)221المعيار الدولي  
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ما ميية وف الييية ق بيييو  يا ييات وااييرا ات رقابيية  با ييقمرارياييب علييى المإ  يية ان قراقييب  : ةبــالمراق -د
عليى بافية الم يقويات و ليك لقيوفير قناعية  ل عميااالاودل ينبا  ان يبيون  نياك قوايي  واييرا  ومقاب ية 
 م لولة بأن ال ما المناه يف  بم ايير الاودل المنا بة.

  ق بيو اارا ات رقابة الايودل المقماييية مير  يا يات واايرا ات المإ  ية وبالييبا  المال  المدقوعلى
 الما م لبا قدقيو منفرد.

  اال ييي  ب يييين االعقبيييار البفيييا ل المهنيييية  وم ييياعدي  ممييين لهيييم م يييإولية االييييرا  الميييال  الميييدقوعليييى
  عند قوهير المهام القدقيلية وااليرا  والمقاب ة لبا االعماا الموبلة اليهم  بإنااهللم اعدين اللا مين 

 .م اعد 
  ان انا ة أي عما الى الم اعدين ياب ان يقم ب ريلة قوفر قناعة بافيية بيأن  ي ا ال ميا  يو  ييإدى

قبيييا ايييي اا يمقلبيييون درايييات مييين البفيييا ل المهنيييية الم لوبييية فييي  مثيييا  ييي ه بال نايييية الم لوبييية مييين 
 الحاالت.

  يحقيييا  الم ييياعدون الييي ين اني يييت الييييهم االعمييياا لقوايييي  ما يييم ويق يييمن القوايييي  اعيييام الم ييياعدين
بم إولياقهم وا دا  االارا ات الق  عليهم ادا هيا بي لك ييقم القوايي  اعامهيم بياالمور القي  لهيا عاقية 

والميييابا المحا ييبية او القدقيلييية المحقمييا ظهور ييا الوحييدات ال ا يي ة للقييدقيو لهييم ب بي يية عمييا ب م
 اارا ات القدقيو.بفاية والق  قإثر على  بي ة وقوقيت ومدى 

 

   اا عملية القدقيو اآلقية باألعماايلوم االي اا ال ين لديهم م إوليات االيرا  : 
 -دقيو لدرا ة عما ا ا بان :قمراقبة قلدم عملية ال (5

 االعماا الموبلة لهم. إلنااهالم اعدون يمقلبون المهارات والبفا ل  -اوال:
 يفهمون القوايهات الصادرل اليهم.الم اعدون  -ثانيا:
 ال ما قد قم انااهه ح ب ال  ة ال امة للقدقيو وح ب برنامج القدقيو. -ثالثا:

 اال يياع عليييى اال قف ييارات المحا يييبية والقدقيلييية المهمييية القيي  ظهيييرت  يياا عمليييية القييدقيو وقييييامهم  (6
 مج القدقيو باليبا المنا ب .)أي االي اا( بقلدير ا ميقها وق ديا ال  ة ال امة للقدقيو وبرنا

 ق وية بافة اال قافات ف  االرا  المهنية بين االفراد ودرا ة م قوى القياور الما م. (9
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ونظيرا  للم ييا ر القيي  يمبيين أن قييإثر علييى اييودل األعميياا المييإدال ميين قبييا ديييوان الرقابيية المالييية االقحييادي 
يق لب إنيا  نظام لرقابة الاودل ي يقايب لقليك الم يا ر القي  قيد قبيون ناقاية عين القبليي  الليانون  ووظيا   

وقيييد قبيييون الم يييا ر نايييي ة عييين الليييرارات المهنيييية   اليييديوان القييي  يإديهيييا والظيييرو  البي يييية القييي  ي ميييا فيهيييا 
وقييد قنيييئ الم ييا ر علييى الاييودل ميين عييرض   واإلاييرا ات الم ييق دمة فيي  القييدقيو والرقابيية واألعميياا اال ييرى 

يصاا نقا ج عما الديوان .   وا 
 ات وبه ا الصدد قم أعداد دلييا إايرا ات  يمان الايودل ليديوان الرقابية الماليية االقحيادي   ودلييا إايرا

 ييييمان الاييييودل علييييى م ييييقوى المهميييية الرقابييييية   ودليييييا إاييييرا ات رقابيييية الاييييودل للمهييييام الرقابييييية   ميييير ب ييييض 
 الملقرحات لق وير إارا ات ال ما ل مان الاودل .

ققمثيّا رقابة الاودل دا ا ديوان الرقابة المالية االقحادي ف  املة من ال يا ات واإلارا ات الق  قو ر 
ن أّن عمل  الرقاب  يقمّيه بالاودل ال الية على نحو دا م. فالديوان ي ر نظاما  لرقابة الاودل ب اية القأبيّد م

 ويحافظ علي  بارض أن يبفا ل  قأبيدا  م لوال  : 
 بأّن الديوان وموظفي  ملقهمون بالم ايير المهنية والمق لبات اللانونية والقنظيمية  ات ال اقة.  -5
 لرقابية منا بة للظرو  اللا مة.أّن قلارير الديوان ا -6

وبهذا الصدد يتم مراجعة تقارير الرقابية من قبل ) رئيس الدائرة ، معاون رئيس الدائرة ، خبير الدائرة ، 
عن عرض بعض التقارير ال من  رقابية على مجلس الرقابة الماليةخبير مكتب نائب رئيس الديوان ( ، فضال م

    .الجودة لضمان جودة العمل الرقابيجهة أخرى  يتم مراجعة بعض التقارير الرقابية من قبل قسم رقابة 
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أ م الاهة ال ا  ة للقدقيو وأ م الح اب محا الفحا    رقم ينبا  ان ي م عنوان ورقة ال ما :  العنوان
 .  ورقم الفلرل ف  برنامج القدقيو   اللا م بمراا ة أوراو ال ما  فقرل القدقيو    الح اب

 ينبا  ان يبقب قاريخ اعداد المدقو لورقة ال ما قحت اال م .   برنامج القدقيو ا م م د:  االسم و التاريخ

للمدقو فلد و حقى ا ا بان الارض من ورقة ال ما وا ت   ينبا  ان ي بر الارض بيبا وا ت :  الغرض
  االمر ال ي يق لب قحديد الهد  من قدقيو ال نصر  لمدقو ليس على إ اع بالمو وع  ال يبون وا حا  

 محا الفحا ف  أعلى الورقة ل مان قحليو الهد  الم لوب المقمثا بي ) الواود   االبقماا   . . الخ ( .

و قحلييا و م ابلية و غير يا ينباي  ان يي بر  في   اميير اوراو ال ميا القي  قق يمن ا قبيارا: استنتاج التحليل 
اال قنقا  اما ف  ورقة ال ما او ان قق من ورقة ال ما ايارل حوا مبان  .ا ا لم قق يمن ورقية ال ميا ا يقنقا  
عند ا ينبا  ان ييير ال نوان او الارض الم بور إلى ان ورقة ال ما ال قحقا  إلى ا قنقا   و بما  و الحاا 

القوصا  إلى ا قنقا  على  بيا المثاا نقياة لافقلار ليدليا القيدقيو فينباي   باإلمبانلم يبن  ف  الملدمة .ا ا
 ان ي بر   ا و بو و  ف  مل  القدقيو.

ينبا  ا افة مصدر الم لومات و الم إوا عنها إلى اميير الم لوميات القي  قق يمنها :  المصدر و المسؤول
هم فلي  في  مصيداقية اليدليا و لبين اي يا ييوفر م يار القيدقيو في  ورقة الم لومات ان مصدر الم لومات ال ي 

 حاا بانت المقاب ة م لوبة.

ي ر المدقو فهر ا الوراو ال ما بابملها لق هيا بيان ا ناد أي ح اب و قحليا و ورقة : فهرس ورقة العمل 
 عما و غير ا .يقيت و ر الفهرس ايااد الم لومات  اا او ب د القدقيو ب هولة.

على  المدقوليدا  ينبا  ان يوفر المدقو ا نادا قرافليا  : سناد الترافقي و االسناد إلى اوراق العمل األخرى اال
 قد ي    فهم اوراو ال ما. المدقوفان  قرافليا   اوراو ال ما الداعمة الصحيحة .ا ا لم ي ر المدقو ا نادا  
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 اسم الجهة :                                                  رقم الصفحة:ـــــــــــ

  2---/31/12السنة المنتهية في:

 اعدها:ـــــــــــــ بتاريخ:ـــــــــــــــــــ

 ــــ بتاريخ:ـــــــــــــــــــراجعها:ـــــــ

 الهدف

 عملية التدقيق

 النتائج

 االستنتاجات
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 لرواتبلالمخاطر الضمنية 
 
 الضوابط ت

 مستوى االلتزام
100% 75% 50% 25% 

     .(واإلااهاتالقرفير وال اول )قايرات ماحق اب الصحة  5
     .وفو ب اقات ال ما و مان ال ي رل عليهاال ما صحة احق اب عدد  اعات  6
       .ل ما  ارباوق المنق بيناحق اب رواقب  9
     .الى أمين الصندوو الم ادل القأبد من إعادل الرواقب 8

     الماموع
 

 
 لرواتبلالمخاطر الرقابية 

 ت
 

أعلى مستوى  الضوابط
 قياسي للخطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

5 
واود نظيام مقباميا للرواقيب مم يوك عليى الحا يوب وفي  حالية ا يق دام األ يلوب 

 اليدوي واود  اا  اا بالرواقب قثبت في  بافة الم لومات عن الموظ .
  

   الصبوك ال اصة بها. نظموبين م ناك فصا وظيف  بين م د قوا م الرواقب  6
   واود برنامج لقدقيو الرواقب من قبا ق م القدقيو الدا ل  قبا إعداد الصك. 9
   .ق هه عملية صر  الرواقب بقواقير الموظفين قأييدا   با قامها 8

عند ا قام الراقب من قبا موظ  أ ر ياب ق هيه  لك بق ويا ر يم  وان يثبيت  0
 .الهوية وا م  الباما وقوقي  الم قلم رقم 

  

   واود ق ليمات  اصة بإعادل الرواقب غير الم قلمة من الموظفين. 2
   عدم أعداد قوا م صر  رواقب منفردل أال ف  أ يو الحدود. 6
   ق ديد ا قل اعات الرواقب للاهات الم قفيدل أوا بأوا. 4

4 
بمواب قوا م الرواقيب و ياات  واود م ابلات دورية بين أ ما  وأعداد الموظفين

 الموارد البيرية.
  

واييود  يياا لل ييي رل علييى الييدوام الر ييم  والييدوام اإل يياف  وان يييقم صيير  أاييور  55
 اإلعماا اإل افية نهاية با يهر.

  

   المجموع
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 المخاطر الضمنية للقروض

 الضوابط ت

 مستوى االلتزام
100% 75% 50% 25% 

     اللروض ف  أدارل الل م.بفا ل موظف  ق م  5
     القحلو من صحة ال مانات الملدمة ملابا اللرض. 6
     مقاب ة الفوا د المقحللة والليام با قحصالها أو دف ها. 9
     واود  يا ة نلدية قحدد ال يولة الوااب قوفر ا ليقراض. 8
     بملفات للهبا ن.واود قوثيو دقيو ووا ت ل مليات اإلقراض مر االحقفاظ  0
     اق ا  اإلارا ات اللانونية قااه حاالت الق ثر ف  ق ديد اللروض. 2
     مدى االلقهام بال يا ات المو وعة ليقراض. 6
     واود  مانات بافية لللروض الممنوحة. 4

     المجموع
 

 
 المخاطر الرقابية للقروض

 الضوابط ت
أعلى مستوى 
 قياسي للخطر

الخطر  مستوى
 الفعلي

   .واود صاحية لقوقير علود اللروض 5

6 
قثبيييت عملييية اإلقييراض واالققييراض فيي  ال يياات واحق يياب الفوا ييد المدينيية 

   والدا نة ومقاب ة الق ديد والقحصيا.

    لب الحصوا على قأييد باللروض. 9
   الم صصة ألغرا  مقاب ة ا ق دام اللرض  8
   بقدقيو امير حاالت اإلقراض.قيام ق م القدقيو  0

   المجموع
 

 حسابات الدائنةلالمخاطر الضمنية ل
  

 الضوابط ت
 مستوى االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     قدوير االرصدل االفققاحية 5
     اعداد بيوفات قحليلية بقلك االرصدل  6
     م ك  اات فرعية 9
     بقلك االرصدل من الاهات  ات ال اقة واود قاييدات 8
     المجموع 
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 المخاطر الرقابية للحسابات الدائنة 

 
 الضوابط الموروثة / حساب المخزون

 
 ت

 الضوابط
أعلى مستوى 
 قياسي للخطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

     م ابلة ارصدل ال اات الفرعية مر اال قا  ال ام 5
   درا ة ا باب ظهور االرصدل الم الفة ل بي قها المحا بية 6
   االرصدل الموقوفةقلدم قلارير دورية ليدارل ال ليا عن   9
   ق ديد حصا وهارل المالية من االربا  واي م قحلات لاهات ا رى 8

   المجموع
 

 الضوابط الرقابية / حساب المخزون

 الضوابط ت
أعلى مستوى 
 قياسي للخطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   الم هنية واود ق م  اا لل ي رل 1
   فصا ال مة لبا م هن على حدى 2
   ا ق دام الم قندات الم هنية عند قثبيت حربة الم هون. 3
   م ك ب اقة م هنية لبا مادل 4
    واب  عمليات اال قام والقاهيه وواود الصاحياتواود  5
6 
 

واييود اييرد دوري علييى محقويييات الم يياهن وم ابليية النقييا ج ميير األرصييدل فيي  ب اقييات 
 الم هنيةال ي رل 

  

 الضوابط ت
 مستوى االلتزام

100% 75% 50% 25% 
         .الق هين أدارل بفا ل وفاعلية ق م الم اهن ف  1
     .واود ارد م قمر على الم هون  2
     .بفا ل عمليات الق هين  3
     .)اال قام والقاهيه( مدى االلقهام بال يا ات المحا بية 4
     .ا ق دام الم قندات الم هنية وال ي رل عليها 5
     .حاالت اال قاس وال رقة ف  ال نوات ال ابلة 6
قفاعيييييا اإلدارل ال لييييييا بييييييأن نليييييا  ال ليييييا وحييييياالت القاعيييييب  7

 .وال رقة ومراقبة ال هين
    

     المجموع
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   إصدار قلارير دورية من قبا اإلدارل الم هنية ب صوا المواد الرابدل والقالفة. 7
   ق  ير بافة محقويات الم اهن 8
   فصا المواد الاديدل عن الم ق ملة 9
   القأمين على محقويات الم اهن  د ال رقة والحريو 10
     وع حربة ال هين لقدقيو الرقابة الدا لية 11

   المجموع

 
 

 تماراثالمخاطر الموروثة لحسابات االست

 الضوابط ت
 مستوى االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     .م اال قثمار ومقاب ة أ  ار ال وو يصحة عملية قلي 5
     .لنيا  اال قثمار باال هم والم قندات ةواود صاحيات الممار  6
9 
 

 ةومقاب ة الم قص قثبيت قفاصيا اال قثمارات ف  ال اات ةصح
 .بها ال اصةالقأييدات 

    

     المجموع
 
 

 المخاطر الرقابية لحسابات االستثمارات

 الضوابط ت
أعلى مستوى 
 قياسي للخطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

5 
واود  اات لل يي رل عليى الم يقندات واأل يهم بحييي ييوفر م لوميات 

   بافة اال قثمارات وقثبيقها ف  ال اات. قفصيلية عن

   واود نظام لقلييم اال قثمارات المالية بيبا صحيت. 6
   الادوى ف  اال قثمار بما يحلو عا د ماهي على الم قوى الل اع . 9
8 .    واود يهادل ملبية ل  هم على إن قادد  نويا  

   المجموع
 

  



 

 99 

 المشترياتالمخاطر الموروثة لحسابات 

 الضوابط ت
 مستوى االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     .واود درا ات ادوى دقيلة 5
     .ق صيصاتقوفر ال ب دالد وا ف  ق اقدات  6
     .قاه ة االعماا لقانب االعان ال لن عدم  9
     .صر  مبالو عن  دمات مناهل 8
     .الملاولين او الماههين مرالمبرمة ا قبلا  الر وم وال را ب عن علود  0
     .قبوا مواد م الفة للمواصفات الم لوبةعدم  2
     .ق من ال لود يرو  اها ية واق ا  االارا ات اللانونية بحلهم 6
     .ا ق دام ا لوب الدعول المبايرل لارض قمرير ق اقدات غير صحيحةعدم  4
     .دفر مبالو ملدمة للملاولين من دون واود  مانات بافية عدم  4
55 
 

الق اميييا مييير ييييربات اانبيييية بيييدون وايييود ق وييييا او قفيييويض مييير قليييك ليييم ييييقم 
 .اليربات لم وليها بالقوقير

    

     .منت مدل ا افية للملاولين دون دفر الارامات القا يريةعدم  55
     .االنااه الفن قااوه المبالو المصروفة ن ب عدم  56
     .القاير أوامرإصدار عدم  إلىالدقة ف  قحديد مق لبات ال ما مما يإدي  59

     المجموع
 

 المخاطر الرقابية للمشتريات

 الضوابط ت
أعلى مستوى 
 قياسي للخطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

5 
 

المبايير أو ب ريلية واود ق ليمات وا يحة ل ملييات الييرا   يوا  بانيت عليى م يقوى الييرا  
   اللاان أو ال روض أو المناقصات ال لنية.

6 
 

درا يييية اييييدوى  واييييود  لييييب حاايييية ليييييرا  المييييواد ويييييقم وا قحصيييياا الموافلييييات األصييييولية أو
   اققصادية لميارير اإلنيا .

   قوفر الصاحيات الاهمة للموافلة على عمليات اليرا . 9
   للمواد الم لوب يرا ها بدقة ويحدد ب لك المنيأ الم لوب.إن يقم قحديد المواصفات الفنية  8
   واود لانة لفحا وا قام المواد الميقرال لم ابلقها مر المواصفات الم لوبة. 0
   واود  اا لمقاب ة حربة االعقمادات الم قندية وم ابلقها مر بي  قب ة االعقمادات.  2
   .6558( ل نة  5الحبومية رقم ) االلقهام بق بيو ق ليمات قنفي  ال لود  6

   المجموع
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 المخاطر الموروثة لإليرادات

 الضوابط ت
 مستوى االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     اباية االيرادات. ن الم إولين على موظفيالبفا ل  5
     واود  يا ة لل صم ومحددل بالحاالت الق  قمنت بها. 6
     بير و مية أو حاالت ا قاس.عدم واود حاالت  ابلة للوا م  9
     ق ب ب اإليرادات بيبا ببير.عدم  8
     وغير الملبو ة. مقاب ة قحصيا اإليرادات باإل افة إلى قحديد اإليرادات الم قحلة 0
     رفر قلارير دورية ليدارل ال ليا باإليرادات المقحللة والم قحلة. 2

     المجموع
 

 لإليراداتالمخاطر الرقابية 
 ت

 الضوابط
أعلى مستوى 
 قياسي للخطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   واود  اا بالملبو ات النلدية. 5
   واود قوا م مبي ات م ي ر عليها ومق ل لة. 6
واود فصا بين وظيفة أعداد قا مة المبي ات وقحصيا اإليرادات والق ايا ف   9

  اا ال ما  وعملية القاهيه.
  

     ري  لقحديد أ  ار البير. واود  يا ة 8
   واود نظام إليداع اإليرادات ف  ح ابات ماللة. 0
   قثبيت بافة اإليرادات ف  ال اات  وا   الملبو ة أو الم قحلة. 2
   إر اا بيوفات دورية إلى ال ما  ب صوا اإليرادات الم قحلة. 6

   المجموع
 

 المخاطر الموروثة على الموجودات الثابتة

 العوامل ت

 مستوى االلتزام
100% 75% 50% 25% 

     .ال رقة منقوفر اإلارا ات األمنية لحماية المواودات  5
     . ندات المالية ف  مبان أمينالوثا و و الحفظ  6
     .واود قيري ات ق من  امة عمليات اليرا  وفو الق صيصات المرصدل 9
     .الي ب والبير قوفر صاحيات 8

     المجموع
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 المخاطر الرقابية على الموجودات الثابتة

 العناصر الرقابية ت

أعلى مستوى 
 قياسي للخطر

 مستوى الخطر
 الفعلي 

م ك  اا قفصيل  بالمواودات الثابقة يق من بافة الم لومات ال اصة  5
 .ةبالمواودات  الثابق

  

   .ق ايا عمليات اليرا  اوال بأوا 6
   .المواودات لدى الاهات  ات ال اقةق ايا  9
   .القأمين على المواودات الثابقة  د ال رقة والحريو إارا  8
واود نظام لارد المواودات وم ابلة نقا ج الارد مر ال اات ال اصة  0

 .لقحديد الفروقات ومقاب ة م الاقهابال ي رل على المواودات 
  

   .ل مان ال ي رل على حربقهااعقماد نظام لقرميه المواودات  2
   .واود  ي رل على المواودات الم ارل الى الاير وبال بس 6

   المجموع
 

 المخاطر الموروثة لحساب صافي المبيعات

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     .واود  يا ة محدودل لقحديد أ  ار البير  5
     .واود حاالت قاعب  ابلة بلوا م البير او وصوالت اللبض  6
     .اعقماد القبويب المحا ب  لييرادات 9
     .واود صاحيات بالبير األاا 8

     المجموع
 

 المخاطر الرقابية لحساب صافي المبيعات

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى 
 الخطر الفعلي

   .االلقهام باأل  ار المحددل من قبا الدولة  5
   .ق ل ا قوا م البير  6
   .إ  اع م امات البير للقدقيو الدا ل  9
   .م ك  اات فرعية بالمبي ات 8
   بيوفات الواردل من ق م الق ويوالم ابلة بيوفات المبي ات الواردل من الل م المال  مر  0
   .قثبيت قيد اال قحلاو  2
   .م ك  اات فرعية لييرادات 6

   المجموع
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 المخاطر الموروثة لحساب العمالء

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     قدوير األرصدل االفققاحية  5
     أعداد بيوفات قحليا الرصيد ح ب ال مر 6
     واود م صا للديون الميبوك ف  قحصيلها 9
     واود وحدل م قللة للمقاب ة قحصيا الديون  8
     واود قاييدات بأرصدل الح اب  0
     ق ايا الليود ف  ال اات المالية اال بأوا 2

     المجموع
 

 المخاطر الرقابية لحساب العمالء 

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   ف  قحصيلهاقحديي م صا الديون الميبوك  5
   ا قااا الم صا المحقاه إلغراض ي ب الديون 6
   واود صاحيات بالبير اآلاا  9
   قلديم بيوفات قحليلية بأرصدل الح اب 8
   واود درا ة أل باب ظهور األرصدل الم الفة ل بي قها 0
   قوفير الصاحيات ال اصة بي ب الديون 2
   ليدارل ال ليا عن نقا ج ق وية وقحصيا الديونإعداد قلارير دورية قرفر  6
   قثبيت قيود اال قحلاو 4
   م ك  اات فرعية 4

   المجموع
 

 المخاطر الموروثة لحساب السلف

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     قدوير األرصدل االفققاحية  5
     أعداد بيوفات قحليا الرصيد ح ب ال مر 6
     قثبيت قيود اال قحلاو 9
     احق اب غرامات قا يرية على ال ل  الق  لم يقم ق ويقها 8
     لها الم صصة األغراض لاير ال ل  ا قااا 0
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     المحا بية ل بي ق  م ال  ال ل  رصيد ظهور 2
     الواحد للموظ   لفة من ابثر منت 6
      نة من ألبثر موقوفة  ل  واود 4

     المجموع
 

 المخاطر الرقابية لحساب السلف

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   من ان بافة الدف ات م ههل بوصوالت اصولية وفحا  ريلة قاديد ال ل  القأبد 5
   فحا صاحيات الصر  من النثرية 6
القحلو من ان بافة ال ل  يقم ارد ا وم ابلقها وان الصر  يقم بحدود  9

الصاحيات الم ولة فل  ويقم اب اا بافة الم قندات والمرفلات الم ههل  للصر  
 قاريخ الدفر قأييربصورل صحيحة مر 

  

   من اعادل ق هيه ال ل  وق ايلها بصورل صحيحة و من الصاحيات القأبد 8
   ال ل  بمنت إدارية أوامر اصدار 0
   الدا لية الرقابة ق م لقدقيو الق ويات امير   وع 2
   ق ويقها على وال ما الموقوفة ال ل  مقاب ة 6
   بال ل   اا  اا م ك 4
   الصاحيات وح ب ال ل  لمنت محددل ق ليمات واود 4

   المجموع
 

 المخاطر الموروثة لحساب المجهزون

 الضوابط ت
 االلتزامدرجة 

100% 75% 50% 25% 
     قدوير األرصدل االفققاحية  5
     أعداد بيوفات قحليا الرصيد ح ب ال مر 6
     قثبيت قيود اال قحلاو 9
     م ك  اات فرعية 8
     واود وحدل م قللة لمقاب ة قحصيا الديون 0
     واود قاييدات بأرصدل الح اب  2
     ال اات المالية اوال بأواق ايا الليود ف   6

     المجموع
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 المخاطر الرقابية لحساب المجهزون

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى 
 الخطر الفعلي

   قلديم بيوفات قحليلية بأرصدل الح اب 5
   م ابلة األرصدل الظا رل ف  البيوفات القحليلية مر رصيد  اا األ قا  ال ام 6
   أ باب ظهور األرصدل الم الفة ل بي قهادرا ة   9
   أعداد قلارير دورية قرفر ليدارل ال ليا عن نقا ج ق وية وق ديد م قحلات الاهات الدا نة  8

   المجموع
 
 

 المخاطر الموروثة لحساب تأمينات مستلمة

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     قدوير األرصدل االفققاحية  5
     أعداد بيوفات قحليا الرصيد ح ب ال مر 6
     قثبيت قيود اال قحلاو 9
     م ك  اات فرعية 8
     واود وحدل م قللة لمقاب ة ق ديد المبالو المقرقبة على االدارل  0
     واود قاييدات بأرصدل الح اب  2
     ق ايا الليود ف  ال اات المالية اال بأوا 6
     غ ا  قانون  يبرر ا قام القأميناتواود  4

     المجموع
 

 المخاطر الرقابية لحساب تأمينات مستلمة 

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   قلديم بيوفات قحليلية بأرصدل الح اب 5
   ال امم ابلة األرصدل الظا رل ف  البيوفات القحليلية مر رصيد  اا األ قا   6
   واود درا ة أل باب ظهور األرصدل الم الفة ل بي قها 9
أعيييداد قليييارير دوريييية قرفييير لييييدارل ال لييييا عييين نقيييا ج ق يييوية وق يييديد م يييقحلات  8

 الاهات الدا نة 
  

   واود درا ة ل رصدل الموقوفة والمدورل من  نوات  ابلة 0
     ه المبالومدى االلقهام بقنفي  الق ليمات عند ا قيفا   2

   المجموع
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 المخاطر الموروثة لحساب إيرادات مستلمة مقدما

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     قدوير األرصدل االفققاحية  5
     أعداد بيوفات قحليا الرصيد ح ب ال مر 6
     قثبيت قيود اال قحلاو 9
     م ك  اات فرعية 8
     واود وحدل م قللة للمقاب ة ق ديد الديون المقرقبة على االدارل  0
     واود قاييدات بأرصدل الح اب  2
     ق ايا الليود ف  ال اات المالية اوال بأوا 6
     واود غ ا  قانون  يبرر ا قام  قلك االيرادات 4

     المجموع
 
 

 المخاطر الرقابية لحساب إيرادات مستلمة مقدما 

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   قلديم بيوفات قحليلية بأرصدل الح اب 5
   م ابلة األرصدل الظا رل ف  البيوفات القحليلية مر رصيد  اا األ قا  ال ام 6
   ل بي قها واود درا ة أل باب ظهور األرصدل الم الفة 9
   واود درا ة ل رصدل الموقوفة والمدورل من  نوات  ابلة 8
   مدى االلقهام بقنفي  الق ليمات عند ا قيفا    ه المبالو 0

   المجموع
 المخاطر الموروثة لحساب االعتمادات المستندية

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     يربة من ألبثر او علد من ألبثر االعقماد قا ية 5
     المحا بية ل بي قها م الفة اعقمادات ارصدل ظهور 6
      ابلة  نوات من ومدورل موقوفة اعقمادات ظهور 9
     ووا ت  دقيو بيبا االعقمادات يرو  ببنود االلقهام عدم 8
     والم قلمة ب ا  ها الواصلة االعقمادات قصفية عدم 0
     ال لد ف  الواردل البنود مر االعقماد فقت ا قمارل بنود م ابلة 2

     المجموع
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 المخاطر الرقابية لحساب االعتمادات المستندية
 

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   االعقمادات  ل  ح اب على المصاري  وق ايا ق ديد ف  الدقة 5
 فياقت المصير  قبيا مين مصيادقة عليها المق اقد بالمواد ال اصة بالم قندات الم البة 6

 االعقماد .
  

   الاهمة االي ارات واارا  المقأ رل االعقمادات مقاب ة 9
   وقصفيقها بأواً   أوال الم قندية االعقمادات فقت مقاب ة 8
   وقفاصيلها االعقمادات قلك بل  قق من االعقمادات لمقاب ة  اات م ك 0
 المقفييو المواصييفات ميير الم يقوردل المييواد فيي  المييواد في  الم لوبيية المواصييفات م ابلية 2

 ال لد ف  عليها
  

   ال اات نر وم ابلقها المفقوحة االعقمادات قب ة ببي  المصر  م البة 6
   االعقمادات فقت عند وا حة وق ليمات صاحيات واود 4

   المجموع
 

 المخاطر الموروثة لحساب االمانات
 

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     النفلات قا ية ف  االمانات ا قااا 5
     المحا بية ل بي ق   م الفا   االمانات رصيد ظهور 6
      ابلة ل نوات ق ود امانات واود 9

     المجموع
 

 المخاطر الرقابية لحساب االمانات
 

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى 
 الخطر الفعلي

   الدا لية الرقابة ق م لقدقيو االمانات   وع 5
   لم قحليها صرفها من والقأبد االمانات مقاب ة 6
   باألمانات  اا  اا م ك 9
   االمانات بأرصدل قحليلية بيوفات واود 8

   المجموع
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 االيرادات النهائيةالمخاطر الموروثة لحساب 

 الضوابط ت
 االلتزامدرجة 

100% 75% 50% 25% 
     بأوا أوال   ال اات ف  لييرادات المحا بية الليود قثبيت 5
     ببير بيبا اإليرادات ق ب ب 6
     المحا ب  القبويب صحة 9
     ا قاس حاالت واود 8

     المجموع
 

 االيرادات النهائيةالمخاطر الرقابية لحساب 

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   نوعها وح ب الملبو ة باإليرادات قحليلية بيوفات اعداد 5
   الناف ل والق ليمات اللانون بمواب الم قحصلة اإليرادات 6
   اللبض وصا بمواب ققم الملبو ة اإليرادات 9
   ماللة ح ابات ف  اإليرادات إليداع نظام واود 8

   المجموع
 

 المخاطر الموروثة لحساب الدائنون

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     المحا بية ل بي ق  م ال   الرصيد ظهور 5
     المحا ب  القبويب دقة عدم 6
      ابلة  نوات من ومدورل موقوفة ارصدل واود 9

     المجموع
 

 المخاطر الرقابية لحساب الدائنون

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   بأوا اوال   المحا بية الليود قثبيت عدم 5
   الوهارل ب مة الق  المبالو ق ديد لارض الدا نون ق ديدات مقاب ة 6
   انواعهم وح ب للدا نون  اا م ك 9

   المجموع
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 المخاطر الموروثة لحساب المدينون

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     المحا بية ل بي ق  م ال   الرصيد ظهور 5
     المحا ب  القبويب دقة عدم 6
      ابلة  نوات من ومدورل موقوفة ارصدل واود 9

     المجموع
 

 المخاطر الرقابية لحساب المدينون

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   بأوا اوال   المحا بية الليود قثبيت عدم 5
   ب مقهم الق  المبالو ا قحصاا لارض المدينون ق ديدات مقاب ة 6
   انواعهم وح ب للمدينون  اا م ك 9

   المجموع
 

 المخاطر الموروثة لحساب القيود النظامية

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     والم هنية الثابقة المواودات من الميقريات من باه  نظامية قيود اارا  5
     نظامية قيود أي اارا  عدم 6
     اليرا  مبلو مر المقلابلة النظامية الح ابات رصيد ف  القاير رصيد م ابلة عدم 9

     المجموع
 

 
 المخاطر الرقابية لحساب القيود النظامية

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

الخطر مستوى 
 الفعلي

   بأوا أوال   والم هنية الثابقة المواودات بيرا  ال اصة الليود اارا  5
   ال قب اد ا المهدال او المباعة للمواودات عب ية قيود اارا  6
   الدا لية الرقابة ق م لقدقيو الليود بافة   وع 9

   المجموع
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 المصروفاتالمخاطر الموروثة لحساب 

 الضوابط ت
 االلتزامدرجة 

100% 75% 50% 25% 
     صحيحة غير ق اقدات قمرير لارض المبايرل الدعول أ لوب ا ق دام 5
 لم وليها اليربات قلك مر قفويض او ق ويا بدون اانبية يربات مر الق اما 6

 بالقوقير
    

     ق صيصات بدون ق اقدات ف  الد وا 9
     الفن  اإلنااه ن ب المصروفة المبالو قااوه 8
     ال لن  اإلعان لقانب االعماا قاه ة 0
     بافية  مانات واود دون من للملاولين ملدمة مبالو دفر 2
     مناهل غير  دمات عن مبالو صر  6
     الملاولين الماههين مر علود عن وال را ب الر وم ا قيفا  عدم 4
     القاير أوامر اصدار بثرل الى يإدي مما ال ما مق لبات قحديد ف  الدقة عدم 4
     بحلهم اللانونية اإلارا ات وعدم اها ية يرو  ال لود ق مين عدم 55
     دقيلة غير درا ات واود او اققصادية ادوى درا ات واود عدم 55
     الم لوبة للمواصفات م الفة مواد قبوا 56
     القأ يرية الارامات دفر دون للملاولين إ افية مدل منت 59

     المجموع
 

 المصروفاتالمخاطر الرقابية لحساب 

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

 قثبيييت ل ييمان الم ييقا المصيير  ميين الصييادرل والدا نيية المدينيية االييي ارات ارفيياو 5
 الليود

  

   6554 ل نة( 5) رقم الحبومية ال لود قنفي  ق ليمات بق بيو االلقهام 6
 المنيييأ بيي لك ويحييدد بدقيية يييرا ها الم لييوب للمييواد الفنييية المواصييفات قحديييد يييقم ان 9

 الم لوب
  

   اليرا  عمليات على للموافلة الاهمة الصاحيات قوفر 8
 او المبايير الييرا  م قوى على بانت  وا  اليرا  ل مليات وا حة ق ليمات واود 0

 ال لنية المناقصات او ال روض او اللاان ب ريلة
  

 او المبايير الييرا  م قوى على بانت  وا  اليرا  ل مليات وا حة ق ليمات واود 2
   المناقصات او ال روض او اللاان ب ريلة
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 قب يييية بييييي  ميييير وم ابلقهييييا الم ييييقندية االعقمييييادات حربيييية لمقاب يييية  يييياا واييييود 6
 االعقمادات

  

 درا ييية او األصيييولية الموافليييات ا قحصييياا وييييقم الميييواد لييييرا  حااييية  ليييب وايييود 4
 االنيا  لميارير اققصادية ادوى

  

   الم لوبة المواصفات مر لم ابلقها الميقرال المواد وا قام لفحا لانة واود 4
   المجموع

 المخاطر الموروثة لحساب المنح

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     لها الم صصة األغراض لاير ال ل  ا قااا 5
     للوهارل المواهنة ف  المنت ادرا  عدم 6
     المحا ب  القبويب دقة عدم 9

     المجموع
 

 
 المنحالمخاطر الرقابية لحساب 

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   المنت ق ديد عملية ف  محددل اليات واود 5
   األصولية الموافلات وح ب الم ددل للمنت م ههل اوليات واود 6
   المنت ق ديد ف  وا حة وصاحيات ق ليمات واود 9
   أنواعها وح ب المنت دفر على م بلة موافلات واود 8

   المجموع
 

 المخاطر الموروثة لحساب الموجودات غير المالية

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     لها الم صصة األغراض لاير الق صيصات ا قااا 5
     الصر  ف  الصاحيات على القااوه 6
     لليرا  الف لية االحقيااات قحدد   ة واود عدم 9
     المرصدل الق صيصات على قااوه واود 8

     المجموع
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 المخاطر الرقابية لحساب الموجودات غير المالية

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

 الحبوميية ال ليود قنفيي  وق ليميات االقحادية ال امة المواهنة قنفي  بالق ليمات االلقهام 5
 6554 ل نة( 5) رقم

  

   الدا لية الرقابة ق م لقدقيو الم امات امير   وع 6
   مو وعة   ة وح ب ف ل  احقيا  واود 9
   عليها القااوه وعدم لليرا  المواهنة ف  ق صيصات واود 8
   بالصر  محددل صاحيات واود 0

   المجموع

 المخاطر الموروثة لحساب النقد

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     الصندوو امين ونها ة وقا يا بفا ل 5
      ابلة ا قاس حاالت واود 6
     بالنلد لاحقفاظ اعلى حد واود 9

     المجموع
 
 

 المخاطر الرقابية لحساب النقد

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   يهريا   المصرفية للح ابات م ابلات اعداد 5
   ال اات ف  المحا بية الليود وقثبيت النلد ا قام مهام بين فصا 6
   دوريا   بال ريو وايداعات القحصيا بر م الصبوك ح اب مقاب ة 9
   م ينة لاهات قوهي ها ل مان اللبض وصوالت بن خ  اصة م قندية دورل واود 8
   النلدية بالملبو ات  اا واود 0
   الصاحيات وفو وق ويقها ال ل  لمنت  واب  واود 2

   المجموع
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 المخاطر الموروثة لحساب جاري دائرة الخزينة

 الضوابط ت
 درجة االلتزام

100% 75% 50% 25% 
     ال اات مر المالية وهارل قأييد بمواب المحا بة دا رل ااري رصيد ا قا  5
     المحا بية ل بي ق  م ال  المحا بة دا رل اارية  رصيد ظهور 6

     المجموع
 
 
 

 المخاطر الرقابية لحساب جاري دائرة الخزينة

 الضوابط ت
اعلى مستوى 
 قياس للمخاطر

مستوى الخطر 
 الفعلي

   البنك من الواردل االي ارات وح ب بأوا اوال   القمويا ق ايا 5
   ال نة نهاية ف  الم هه القمويا بملدار المالية وهارل من قأييد واود 6

   المجموع
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 ضوابط الرقابة الداخلية

آليات التدقيق التي تساعد المدقق في اختبار فيما اذا 
 ينبغيكانت آليات الرقابة مفعلة كما 

االنشطة التي على المدقق أن يأخذها بنظر االعتبار 
 عند اختبار إجراءات الرقابة

ا ا بانت االاابة )ن م(  لب ن  ة من قلك ال يا ات 
ودليا االارا ات و لب اليرو  المحددل والق  قق لو 
بالمهام )الفصا بين المهام( مر  لب ن  ة من الهيبا 

 با ق مالقنظيم  مر واابات وم إوليات 

 ا  ناك ف  ال يا ات ودليا االارا ات يرو   -5
 محددل قق لو بالفصا بين المهام

 لب االوامر االدارية ال اصة ببا موظ  مر اال اع 
على الوثا و المبقوبة من قبا االدارل الق  قحدد 

 الوظا   الق  من الممبن ان ققدا ا فيما بينها

  ا ما   م ايير الفصا بين المهام لبا موظ   -6
 ناك وثيلة مبقوبة قو ت  لك مثا و ر   ة 

 ال ما  القوصي  الوظيف 

 لب ن  ة من القوصي  الوظيف  المو وع من قبا 
االدارل مر  لب ما يثبت ا اع الموظ  الم قا على 
 لك  القوصي  او اال اع على مل  االوامر االدارية 
ال اصة بقحديد الصاحيات والم إوليات والقاييرات 

   ق رأ عليها وبيبا م قمر.الق

 ا الموظفين الادد يقم اعامهم بم إولياقهم  -9
م بلا  وما ققوق   االدارل من ادا هم ويف ا ان 
يبون من  اا دليا قوصي  وظيف  مبقوب 

 يبون محدثا  اا فقرل ال ما 

اال اع على قلارير ق م الرقابة الدا لية والى اي اهة 
لم إولة عن ا قام قلك قرفر وما   اارا ات الاهة ا

 القلارير بصدد الماحظات المي صة .

 ا ان ق م القدقيو الدا ل  م قلا  عن اق ام  -8
 الح ابات واالدارل

يقم أارا   ا قبارات القهام االق ام االدارية من  اا 
ملارنة اارا ات االق ام مر ما ورد من ق ليمات أو 

 قوانين . . الخ .

وبيبا دوري والقربيه على  يراعى أارا  اال قبارات
أارا  اال قبارات ف  الوظا    ات الم ا ر المرقف ة 
مثا االق ام الم إولة عن منت اال قمان أو اليرا  

 المباير . . الخ .

الملارنة بين ما  و مبقوب وما  و منف  من  -0
  يا ات
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يقم القحلو من  اا  لب ن خ من االوامر االدارية 
المق للة بالم لومات واالني ة والق ليمات واالدلة 

 مو وع القدقيو .

بي  يقم القحلو من أدرا  بافة الم لومات ف   -2
 عملية الم ابلة

يقم  لب القلارير الرقابية الملدمة من ق م القدقيو 
الدا ل  والمرفوعة الى االدارل ال ليا واال اع على ابره 

 الماحظات .

  ا االدارل قراار بافة الم ابلات . -6

اال اع على الصاحيات الممنوحة للموظفين للقأبد من 
واود ق ويا او قفويض مبقوب بمنت وقوهير  

 الصاحيات على الموظفين االقا دراة

من  و الي ا الم إوا  و الصاحية للليام  -4
ول  حو الولو  او النفا  الى  اليومية بال مليات
وال اات المحا بية  ا    يدوية  المواودات

 او ممبنة على الحا بة   اع   مثاا
 )االم ا   قفاصيا ااقماعات الهي ة(

واود اوامر ادارية بقحديد حدود الصاحيات وفو 
م قويات م ينة وح ب الم إولية او ال ناوين الوظيفية  
وفحا االوامر االدارية ال اصة بق ويا وملارنقها مر 

 ممنوحة وفو اللانون. الصاحيات ال

ما   ال  وات الق  ياب اقباعها على  و    -4
اللرار ا ا بانت الصاحيات ينبا  ان قمنت عند 
اي حد او م قوى   ا   ه ال  وات ق  ر 
للمراقبة   ا با عملية قحصا على قر يا 

 )الصاحية(.

فحا والقأبد من واود ن او  ي رل منها قصريت 
الحا بات  مثا واود رمه الد وا الى امابن قوااد 

 اا )با وورد( للد وا الى برامج الحا بات بمحددات 
 لمنر الاير من الد وا   باميرات مراقبة .

 ا  ناك اي امبانية لقانب الحصوا على  -55
القر يا حقى لو بان النظام يدويا  او ممبننا  
بي  ققمبن نظم الرقابة الدا لية من القحري او 

 ا   ه الحالة ققوااد النلا من   ا الو ر   
 ف    ه ال نة المالية.

قنا ب الصاحيات الممنوحة مر المهام الوظيفية 
 والمإ ات ال لمية وال برات.

 .  ا قبدو ال ل ات المبلفة ف  و  ية منا بة -55

واود بلمات  ر على البرامج الم ق دمة ف  المنظمة 
ولبا موظ  مر واود امبانية ف  النظام ق اا فقرات 
الد وا وال رو  لم رفة المقايرات الق  ياريها الموظ  
على البيانات ف ا   اصدار قلرير لمحاوالت الد وا 
غير الم مو  بها للنظام   وواود باميرات مراقبة 

 ق ايا الد وا الى غر  الحا بات.

 ا قم ق ايا القاييرات على م قوى الولو  او  -56
القبنولوايا  اا النفا  الى نظم الم لومات او 

 ال نة محا القدقيو .
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قحدد لاان ارد المواودات ف  واود أوامر ادارية 
الملرات والمواقر ودرا ة القلارير الصادرل عنها مر 

 امبانية هيارل   ه المواقر لم اينة قلك المواودات.

( مادية ةمقظ ا  ناك ا قبارات دورية )من -59
 وداتالمواملمو ة ييار على الليام بها لفحا 

 والملرات )المواقر(

واود امر اداري يحدد الموظ  الم قا بصيانة 
و امة المواودات ف ا  عن واود برامج عما  اا 
مر قوفر الم دات ال اصة بحماية قلك المواودات من 

 ال رقة والقل .

 ا  ناك ي ا م إوا عن ال امة المادية  -58
 )ال ا  ة للقدقيو( المواوداتللملرات و 

دارية بقل يم االعماا والواابات إالقأبد من واود أوامر 
 لبا موظ  .

 ا قواد مراا ة ل ما الموظفين و ا     -50
 موثلة.

 لب قلارير القلويم واال اع على النقا ج وفره نلا  
اللول وال    واق ا  االارا ات لم الاة نلا  ال لا 

 وقااوه ا وق هيه نلا  اللول .

وق ما على اارا  اال قبارات  ا قيار االدارل  -52
 الم قللة ف  بي ة الرقابة الدا لية .

 لب بي  باللاان القحليلية واال اع على االارا ات 
 المق  ل بيأنها   والقحلو من ق بيو قلك االارا ات .

 ا قرد االدارل بلول على ال روقات او القااوهات  -56
المنصوا عليها ف  مدونة ال لوك واللوانين 

ات قلوم االدارل باإلعان عن االارا و ا 
 .القأديبية بيأن قلك االارا ات

درا ة الماحظات المبقيفة الواردل ف  قلرير المدقو 
ال ارا  واال اع على القوصيات المق للة بها والق ر  
على مدى ا قاابة االدارل ف  قصفية قلك الماحظات 

 .ومدى اال   بالقوصيات الواردل بقلك القلارير 

 ا االدارل ال ليا قول  االعقبار الباف  ل ملية  -54
القدقيو ال ارا  ونقا ا  و ا ققم مقاب ة ما قم 
القوصا الي  من قوصيات و ا يقم اال   بها ام 

 ال .
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 غير المقيد المدققلكامل عناصر تقرير  إيضاحيام  نموذجام 

 اسم الجهة المسؤولة عن التدقيق
 العنوان 
 الرقم 
 التاريخ

 إلى / اسم الجهة التي يوجه إليها التقرير

 تحديد فترة البيانات المالية واسم الجهة محل التدقيقم / 

 بعد التحيــة

 . 65/ بانون األوا /    95بما ف   ……………. فحصنا البيانات المالية ليربة  

     65/    ل نة)    (  المرقييم…………واللانون ل نة)     (  المرقم بي………… بلا لملق يات قانون
 والقيري ات المرعية األ رى وفلا لللواعد واألعرا  الم قمدل ف    ا المااا .

وفييي  رأينيييا   وا يييقنادا للم لوميييات واإلي ييياحات القييي  قيييوفرت ليييدينا فيييان البيانيييات الماليييية وقلريييير اإلدارل  
ليى قيدر ميا ق يمنق  مين مإييرات لي دا  المرفو بها مقفلية مير ال ياات وم يقوفية للمق لبيات اللانونيية وأنهيا ع

ونقيا ج  نييا ها  65/ بيانون األوا /     95ق بر بصورل وا حة وعادلة عن الو ر الميال  للييربة بميا في  
 وقدفلاقها النلدية للفقرل المنقهية ب ات القاريخ .

                   

 : التوقيع              

 : المدقق              
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تـؤثر علـى ال إال أنهـا  المـدققامـة مـن عـدم التأكـد فـي تقريـر مثال لفقرة تركيز انتباه القارئ لحالة ه
 . المدققرأي 

 ( ……… 4فحصنا البيانات المالية ) وكما ورد في الملحق 

 -: اآلتيةولدينا اإليضاحات 

علييى الييييربة دعييول ق يييا ية م البيية بمبيييالو ق وي ييات وغراميييات رف ييت الييييربة دعييوى بالملابيييا وال قيييهاا  -5 
الل يييقين قييا مقين فيي  المحييابم وال يمبيين قحديييد النقيايية حاليييا ولييم يق يي  م صييا للم البيية المحقمليية فيي  

 البيانات المالية .

ينا فان البيانات المالية وقلريير اإلدارل المرفيو وف  رأينا وا قنادا للم لومات واإلي احات الق  قوفرت لد
نهييا علييى قييدر مييا ق ييمنق  ميين مإيييرات ليي دا  ق بيير  بهييا مقفليية ميير ال يياات وم ييقوفية للمق لبييات اللانونييية وا 

 ……………بصورل وا حة وعادلة 

 

 التوقيع                       

 المدقق                       
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 المدققتقييد جانب من نطاق عمل أنموذج 
 

  و عليـه إن  يسـتدعي منـه إعطـاء رأيـا متحفظـا أو  االمتنـاع عـن إبـداء راي المـدققإن تقييد نطاق عمل
يوضــح فــي تقريــره نــوع التقييــد و يشــير إلــى التعــديالت المحتملــة علــى البيانــات الماليــة التــي كــان مــن 

 إجرائها في حالة غياب التقييد .الضروري 
 

 -وفيما يلي توضيح ذلك :

 رأي متحفظ . –فقرة إيضاحية ،  تقييد نطاق العمل 

 ……….فلد أارينا قدقيلنا وفلا لللواعد  اآلقيةبا قثنا  ما قم يرح  ف  الفلرل ………… فحصنا   

 يي ا القيياريخ بييان  ييابلا حيييي ان  65/ بييانون األوا /    95لييم نلييم بماحظيية اييرد ال ييهين بمييا فيي   
لواودنييا فيي  مليير اليييربة ) لق يننييا بمراقبيي  ح ييابات لليييربة ( ونظييرا ل بي يية  يياات اليييربة فلييم نييقمبن ميين 

 قبوين اللناعة البافية حوا بمية ال هين بأية إارا ات قدقيو أ رى .

المالييية وقلرييير اإلدارل وفيي  رأينييا وا ييقنادا إلييى الم لومييات واإلي يياحات القيي  قييوفرت لييدينا فييان البيانييات  
المرفو بها مقفلية مير ال ياات وم يقوفية للمق لبيات اللانونيية وأنهيا عليى قيدر ميا ق يمنق  مين مإييرات لي دا  

 …...ق بر بصورل وا حة وعادلة 

 

 التوقيع                       

 المدقق                       
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عــدم االتفــاق مــع اإلدارة حــول قبــول السياســات المحاســبية المختــارة، طريقــة تطبيــق هــذه لانمــوذج 
 ، رأي مقيد كفاية اإلفصا  في البيانات المالية السياسات ، إو

  مع اإلدارة حول أمور معينة مثل قبول السياسات المحاسـبية، طريقـة تطبيقهـا إن  المدقققد يختلف
 .إبداء رأيا متحفظا كما يلي أو رأيا سلبيا  المدققاإلفصا  عنها في البيانات المالية فان على 

 -رأي متحفظ : –طريقة محاسبية غير مناسبة  –السياسات المحاسبية فقرة إيـضاحية االختالف حول  -أ 

 (  8بما ورد ف  الملحو رقم ……… ) فحصنا 

لم يقم ا   م صا لانيدثار في  البيانيات الماليية   األمير الي ي  يو برأينيا ال يقفيو مير اللواعيد المحا يبية 
)        ( عليييى  65بيييانون األوا  /   /  95المق يييار  عليهيييا. يبليييو االنيييدثار عييين ال ييينة المنقهيييية فييي   

%  اآلالت والم يييدات وقب يييا لييي لك يايييب 55%   ييينويا للمبيييان   9أ ييياس  ريلييية الل ييي  الثابيييت وبم يييدا 
ق فييييض بلفييية الموايييودات الثابقييية بليمييية االنيييدثار المقيييرابم والبيييالو )         ( وبييي لك هييييادل   يييارل ال ييينة 

 ( على القوال  .       وال  ا ر المقرابمة بمبلو )        (  )
ف  رأينا ومر مراعال ما اا  اعياه  وا يقنادا إليى الم لوميات واإلي ياحات القي  قيوفرت ليدينا فيان البيانيات 
المالييية وقلرييير اإلدارل المرفييو بهييا مقفليية ميير ال يياات وم ييقوفية للمق لبييات اللانونييية وأنهييا علييى قييدر مييا 

 ………..حة وعادلة ق منق  من مإيرات ل دا  ق بر بصورل وا 
 

 فقرة إيضاحية ، االختالف حول سياسات محاسبية، إفصا  غير كافي راي متحفظ . -ب

 ( 8بما ورد ف  الملحو رقم ……..  ) فحصنا 

  أصييدرت اليييربة  ييندات قييرض بليميية )       ( دينييار و لييك لاييرض  65 / بييانون الثييان  /  50بقيياريخ 
               اقيييية الليييرض قيييدرل الييييربة عليييى قوهيييير األربيييا  المقحللييييية ب ييييييدقموييييا عمليييية قو يييير المصييينر   وقليييييد اقف

……   فيييي  رأينييييا إن اإلفصييييا  عيييين  يييي ه الم لومييييات م لييييوب وفلييييا للييييانون 65  / بييييانون األوا /  95
 ولللواعد المحا بية المق ار  عليها محليا .

اإلي ييياحات القييي  قيييوفرت ليييدينا  فيييان فييي  راينيييا مييير مراعيييال ميييا ايييا  اعييياه  وا يييقنادا اليييى الم لوميييات و  
 …………  .البيانات المالية ق بر بصورل وا حة وعادلة 

 : التوقيع                  

 : المدقق                  
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 لرأي سلبينموذج ا

  ، االختالف حول سياسات محاسبية ، إفصا  غير كافي ، رأي سلبي .فقرة إيضاحية 

 ( 8بما ورد ف  الملحو رقم ………… ) فحصنيا 

 ) إ افة فلرل قير  اال قا  ( .

فييي  رأينيييا   ونظيييرا للقحفظيييات والماحظيييات المييييار إليهيييا أعييياه فيييان البيانيييات الماليييية ال ق بييير بصيييورل وا يييحة 
ونقا ج نيا ها وقدفلاقها النلديية بي ات   65    / بانون األوا / 95بما ف  وعادلة عن الو ر المال  لليربة 

 القاريخ .

               

 

 : التوقيع                  

 : المدقق                  
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 انموذج لالمتناع عن ابداء الرأي 

 

  ــائج عمليــة التــدقيق مالحظــات وتحفظــات ماديــة وجوهريــة تــؤثر علــى فــي بعــض الحــاالت تظهــر نت
إبداء رأيـا حـول البيانـات  المدققالوضع المالي ونتائج االعمال،  االمر الذي يجعل من المتعذر على 

فتـرة زمنيـة لـإلدارة التخـاذ إجراءاتهـا فـي تعـديل تلـك البيانـات ليتسـنى لـه  المـدققالمالية . وقد يترك 
 -إبداء الرأي حولها وكما في المثال التالي :

 …………فحصنا البيانات المالية  

 -: اآلتيةولدينا اإليضاحات والمالحظات والتحفظات  

 5- 
 6- 
 9- 
القلرييير ميين آثييار مادييية و او رييية علييى الو يير ونظييرا للماحظييات والقحفظييات الميييار إليهييا فيي   يي ا  

( فلييد اصييبت ميين المق يي ر علينييا إبييدا  الييرأي بالبيانييات  -المييال  ونقيايية النيييا  و  اصيية مييا يق لييو بييالفلرات ) 
 المالية لليربة لل نة مو وع القدقيو .

عالمنـا و التوجيه باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجاوز هذه المالحظـات والتح… للتفضل بالعلم   فظـات وا 
 النتائج خالل فترة من تاريخه أعاله ليتسنى لنا إبداء الرأي بالبيانات والحسابات المذكورة .

                       
 : التوقيع                   
 : المدقق                  
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أو القيييي  قييييم  المييييدقوقيييييما عملييييية القوثيييييو أوراو ال مييييا األ ا ييييية الم ييييدل ميييين قبييييا  التوثيق
الحصييوا عليهييا واالحقفيياظ بهييا ل اققهييا ب ملييية القييدقيو مهمييا بييان يييبا  يي ه األوراو 
و يييييوا  أبانيييييت م لوميييييات مثبقييييية فييييي  األوراو أو م هونييييية عليييييى األفيييييام أو الو يييييا ا 

 اإللبقرونية أو أية و ا ا أ رى .

قو يييييت أوراو ال ميييييا  بي ييييية وقوقييييييت ون ييييياو إايييييرا ات القيييييدقيو القييييي  قيييييم قنفيييييي  ا  العمل أوراق
 واال قبارات المإدال للحصوا على أدلة إثبات بافية وصالحة .

الوحييدل وييييما  يي ا المليي  اللييوانين واللييرارات واألنظميية والق ليمييات والبيانييات ال اصيية ب الملف الدائم
 دا مي  .بصورل  المدقووامير األمور  ات األ مية الدا مة والق  يحقااها  االققصادية

يحقيييوي الملييي  الاييياري عليييى الم لوميييات ال اصييية ب مليييية الرقابييية والقيييدقيو لفقيييرل مالييييية  الملف الجاري
واحيييدل   واال يييقنقااات القييي  ييييقم القوصيييا إليهيييا والمق للييية بأواييي  عمليييية القيييدقيو ومييين 

 .وم الاة األمور غير ال ادية والمبقيفة من  اا إارا ات القدقيو منها بيفية حا 

قبييون الم لومييات  ات ا مييية ن يييبية ا ا بييان حيي فها او عر يييها بصييورل  ا  يية ييييإثر  األهمية النسبية
 على اللرارات االققصادية لم ق دم  الم لومة المأ و ل من البيانات المالية .

يحصا عليها المدقو للقوصا الى ا قنقااات يبن  على ا ا ها  ق ن  الم لومات الق  أدلة االثبات
رأي  المهن    وقييما ادلية االثبيات مصيادر م يقندات وال ياات المحا يبية المق يمنة 

 .لومات المإيدل من المصادر اال رىللبيانات المالية والم 

                       الـتأكيدات 
 ) المصادقات (

دمة من اإلدارل والق  قبون ف  ييبا مفيردات الليوا م الماليية      عبارل عن بيانات مل
 مثاا على  لك قيمة الم هون المواودل ف  قا مة المربه المال  .

   األحداي الق  قحدي ب د قاريخ نهاية ال نة المالية وقبا قاريخ إعداد قلرير المدقو  االحداث الالحقة
ألنهيييا قيييد قبيييي  عييين صيييور مييين صيييور    ييي ه األحيييداي يليييوم الميييدقو بفحصيييها اييييدا  

 القاعب ف  اللوا م المالية .

اجراءات تقييم 
 المخاطر

 الوحيييدل االققصييياديةاإلايييرا ات القييي  ييييقم أدا هيييا مييين قبيييا الميييدقو للحصيييوا عليييى فهيييم 
وبي قهييا ) بمييا فيي   لييك الرقابيية الدا لييية ( لقحديييد م ييا ر النيييا  وبيفييية الق امييا م هييا 

 والنقا ج المقرقبة على  لك .



 

 123 

بإع ييا  رأي غييير منا ييب علييى بيانييات مالييية محرفيية بدرايية المييال   المييدقوق نيي  قيييام  مخاطر التدقيق
ا ييييمة لبييي  ييييقمبن مييين ابيييدا  اليييراي حيييوا البيانيييات الماليييية ومييين امثلييية  ليييك ان يليييوم 
المدقو بإع ا  رايا  غير مقحفظ على بيانات مالية ال يدرك انهيا محرفية بدراية ا ييمة 

 اآلقيييةا ر وفييو الم ادليية   وقمثييا م ييا ر القييدقيو األثيير البليي  لثاثيية أنييواع ميين الم يي
 م ا ر االبقيا .× الم ا ر الرقابية ×  الم ا ر ال منيةم ا ر القدقيو = 

   قلييم المدقو لاحقمالية حيي قد قلر البيانات ال ا  ة أو الم الفة ف  بادئ األمر  المخاطر الضمنية
ال يمنية يبن  المدقو قلييمي  للم يا ر    قبا األ   باالعقبار فاعلية ال واب  الدا لية

يأ يي     لهييا أو ربمييا علييى أ يياس المناقيييات ميير اإلدارل القييدقيوعلييى أ يياس فهييم الاهيية 
 . الم ا ر ال منيةالمدقو ف  االعقبار ال ديد من ال واما لقلييم 

              المخاطر الرقابية
 الضبط()

الح ابات دون ان ققيوفر إمبانيية من هيا قمثا قلك الم ا ر حدوي أ  ا  او رية ف  
أو بيفها ف  الوقت المنا ب من  اا النظام المحا ب  وأنظمة الرقابة الدا لية   أي 
أنها قيير إلى  قصور نظام الرقابة الدا لية في  منير او ابقييا  او قصيحيت األ  يا  

 م  .او ابقيافها ب د وقوعها بفقرل قصيرل من  اا الق بيو القللا   للنظا

ققمثا قلك الم ا ر بحاالت عدم ابقييا  األ  يا  الاو ريية الموايودل في  الح يابات  مخاطر االكتشاف
 .المدقوقيو الق  قام بها بالرغم من إارا ات الفحا والقد 55والبيانات المالية 

مامييوع البيانييات القيي  يرغييب المييدقو فيي  الوصييوا الييى رأي فنيي  محايييد أو اال ييقنقا   المجتمع
بيييأنها عيين  ريييو قييدقيو عينيية منهييا علييى أن يبييون الماقميير اليي ي قإ يي  منيي  ال ينيية 

 مبقما   ومنا با   لهد  القدقيو المحدد .

العينة ) وحدة 
 المعاينة(

بييا مفييردل ميين المفييردات المبونيية للماقميير محييا القييدقيو ويحييدد المييدقو وحييدل الم اينيية 
ليو الهد  المحيدد ل مليية والفاعلية لقح بما يمبن  من الحصوا على عينة قق م بالبفا ل

 .القدقيو

 يييي  ن ييييبة عيييين مييييدى الثليييية بالقلييييديرات الم ييييق دمة ميييين مفييييردات ال ينيييية اإلحصييييا ية  مستوى الثقة
ان ي مييا  ييمن حييدود ا ولبييا المييال   المييدقوالم ييحوبة ميين ماقميير مييا  والقيي  يريييد 

)الاه  الرابر عيير مين م قوى ثلة ادوا  اصة ب  يقم من  ال  قحديد حام ال ينة. 
 دليا ا ق دام ال ينات اإلحصا ية ف  الرقابة(.
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معدل االنحراف 
 المسمو  به

و يي  ن ييبة األ  ييا  والقيي  يلبييا المييدقو واود ييا فيي  الم ييامات المالييية. وعنييد اعييداد 
الادوا ال اا باإلارا ات يلوم المدقو بقحديد عيدد االنحرافيات الم يمو  بي  لبيا نيوع 

  ويقم ا قيار حام ال ينة على أ اس اقا انحيرا . )الايه  الرابير عيير من االنحرافات
 من دليا ا ق دام ال ينات اإلحصا ية ف  الرقابة(.

 أ يدا  قحلييو قبفيا القي  اإلدارل قبيا مين المق ي ل واإلارا ات ال يا ات أنواع وقمثا الرقابة الداخلية
 االلقيهام  ليك في  بميا لل ملييات وال ملي  المينظم وق يمن القنفيي  الوحيدل االققصيادية

 اللييد ودقية األ  يا  ومنير الموايودات وابقييا  عليى والمحافظية اإلداريية بال يا يات
 .المنا ب ف  الوقت عليها والم وا الم لوبة المالية البيانات وقهي ة ال اات ابقماا

لبيا نييا  مبين أنيي ة يلوم الميدقو بإعيداد دلييا مفصيا ييير  بي  اإلايرا ات المقب ية  التقرير الوصفي
بييدا  الييرأي عيين مييدى دققهييا وما مقهييا وقحديييد الثاييرات وقحديييد نلييا   الوحييدل اإلدارييية وا 

 ال لا وال   .

و يي ا ي ييها فيي  فهييم ق ل ييا ال اقييات بييين اوايي  النيييا  الم قلفيية ومييا يق لييو بهييا ميين  خرائط االنسياب
من  اا ققب   لمراحا الم املة واعداد الم قندات أن يفهيم  المدقوم قندات وي ق ير 

 نظام الرقابة الدا لية بيبا ايد وي ق يير ان يحدد اوا  ال    وموا ن اللول.
و ييو بيييان عييام بييال رو والو ييا ا القيي  قييوفر اليييرو  وال ناصيير المثالييية لنظييام الرقابيية  الملخص التذكيري

 ف  المنيآت الصايرل. المدقوالدا لية وغالبا  ما ي ق دم  

باال قف يار مين الميوظفين ال ياملين في  الم يقويات الوظيفيية الم قلفية في   الميدقويلوم  قوائم االستقصاء
عما إ ا بانت ال واب  الق  ينوي االعقماد عليها قا مة  اا الفقرل  الوحدل االققصادية

ا ببلميية )ن ييم( قيييير إلييى و لييك عيييين  ريييو ماميييوعة أ يي لة مبقوبيية يييقم اإلاابيية عليهيي
 الميييدقوميييوا ن قيييول النظيييام وبلمييية )ال( قييييير إليييى ميييوا ن  ييي ف  وبييي لك ي يييها عليييى 

 ابقيا  نلا  ال    من  اا اإلاابات .

وق ر  بانها قلك اال قبيارات لل ملييات واالرصيدل القي  قهيد  لقيوفير ادلية وقيرا ن قبيين  االجراءات التفصيلية
ودقيليية   وصييحيحة  وقييد قن ييوي  يي ه اال قبييارات   ب ييا   ان اللييوا م المالييية بامليية  

 .اال قبارات القحليلية الق  يمبن أن ننظر إليها ف  حد  اقها على أنها ا قبارات قحلو
يلصيييد بييياإلارا ات القحليليييية قلييميييات الم لوميييات الماليييية مييين  ييياا قحلييييا ال اقيييات  االجراءات التحليلية

ال ماا  عدد إلى الرواقب قبالي  المالية وغير المالية مثاالملبولة بين با من البيانات 
قحليلا   ي د  يروريا   لقحدييد القللبيات أو ال اقيات    وقيما االارا ات القحليلية أي ا  
غييييير المق ييييلة ميييير الم لومييييات اال ييييرى  ات ال اقيييية أو الم قلفيييية عيييين الليييييم المقوق يييية 

 بملدار ببير .
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 القي  الرقابة الدا ليية أنظمة بان ال م لو م لوا قأبيد على للحصوا قصم إارا ات  اجراءات االلتزام
فحيا  اإلايرا ات قليك وقق يمن بالف يا قا مية عليهيا االعقمياد الميال   الميدقو ينيوي

 الدا ليية الرقابية بأنظمية ال ميا صيحة دلييا عليى للحصيوا لل ملييات المإييدل الوثيا و
 ال يمبين القي  األنظمية وماحظية اال قف يارو  الم يقن عليى مين اإلقيرار القحليو)مثيا

 .(بها يلوم أن ياب من وليس وظيفة ببا ف ا يلوم قحديد من مثا القدقيو ف  مقاب قها

 يليدمها النظيام القي  البيانيات وصيحة ودقية ابقمياا عين قيرا ن عليى للحصيوا وقصيمم االجراءات الجوهرية
 الهيد  وان واألرصيدل ال ملييات قفاصييا فحيا في  اإلارا ات وققمثا   ه المحا ب 

 في  الوحيدل عملييات قييد عنيد  يليمة إقبياع إايرا ات مين القأبد  و اال قبارات   ه من
 القأبيد وبي لك عليها المحا بية المق ار  المبادئ ب  قل   ما مر يقفو بما ال اات

 5 الح ابات أرصدل صحة من
قل يا نقا ج اارا ات الق  يي  في  ييبا مبقيوب   وي ليو عيادل عليى  ي ا المل يا  مذكرة التخطيط

ميي برل ق  ييي  القييدقيو والقيي  قيييما عييدل اق ييام قل ييا ) الق يير  المبييد   علييى نيييا  
ال مييييا   المناقييييات مييير الميييديرين الم ييي ولين ب صيييوا ب يييض الم لوميييات الهامييية   

قلييدير اال مييية الن ييبية المبييد     ميييدى  نقييا ج القلييييم المبييد   ليينظم الرقابيية الدا لييية  
                 االعقميييييياد علييييييى ال يييييياملين فيييييي  الاهيييييية ال ا يييييي ة للقييييييدقيو بمييييييا فيييييي   لييييييك المييييييدقلين 

 الدا لين   مواهنة الوقت   ق يين مهمة با ع و من اع ا  فريو القدقيو ( .

ي ياعده عليى قحدييد وبالقفصييا عبارل عن ماموعة من الق ليميات بحيوهل فرييو القيدقيو  برنامج التدقيق
 بي ة و وقت وحام اارا ات القدقيو الق  ينبا  على الميدقلين اعقماد يا  بميا ق يرب 
عن أ دا  القدقيو وقييير إليى أحايام ال ينيات وأ ياس ا قيار يا   ف يا  عين عر يها 

 لنقا ج أعماا القدقيو المناهل واال قنقااات الم ق لصة منها.
المنيقج النهيا   ل مليية القيدقيو و يو وثيلية مبقوبية صيادرل عين يي ا مهني  يبيون  و  تقرير المدقق

اصيا  ألبييدا  راي فنيي  محايييد بهييد  اعيام م ييق دم  الم لومييات حييوا درايية الق ييابو 
بين الم لوميات االققصيادية لم نا يا المهني  المق يار  عليي . وان الهيد  األ ا ي  مين 

 .البيانات والم لومات لاعقماد عليها ابدا  راي فن  محايد عن مدى قوافو وصدو

                    المقيد الرأي
 المتحفظ ( )

 الميال  الو ير عين م بيرل عيام بييبا الماليية البيانيات قبيون عنيدما اليرأي  ي ا يصيدر
 قأثير  ات م ينة ماحظات عنها قوفرت محددل فلرات  ناك أن إال   األعماا ونقياة
 . األ مية قليلة قأبد عدم حاالت أو قبقنفها محدد مادي

 البيانيات بيان للرقييب الميال   البافيية اللناعية ققيوفر عنيدما ملييدا غيير رأييا إع يا  ييقم الرأي غير المقيد
 وعادلة . وا حة صورل المالية ق   
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 بصيورل ق بير ال الماليية البيانيات بيان فيي  يإبيد الميال  الميدقو مين م ليو بييان و يو
  ناك يبون عندما ال لب  الرأي إبدا  ويقم .عن  الق بير منها يراد عما وا حة وعادلة

 ق بييو  ريلية ان بميا الم قيارل المحا يبية ال يا يات قبيوا حوا مر اإلدارل اقفاو عدم
الميال   الميدقو يقوصيا بحييي الماليية البيانيات عليى قيأثيرا ا ييما قيإثر ال يا يات  ي ه
 عيدم أو الق يليا  بي ية عن ليفصا  بافيا ليس .القلرير  ف  القحفظ بان قناعة إلى

 المالية.  البيانات ف  االبقماا

 إبداء عن االمتناع
 الرأي

 

 ال ميا ن او قلييد من المقوقر األثر يبون عندما الرأي إبدا  المال  عن المدقو يمقنر
 أدلية عليى الحصيوا مين ييقمبن ليم اني  بحييي ويياملين ا ييمين القأبيد دراية عيدم أو

 المدقو المالية   بما ي ق ر البيانات ف  رأي  إع ا  على ومنا بة ق اعده بافية وقرا ن
 الماليية عنيدما البيانيات حيوا رأييا إبيدا  عين يمقنير أو القيدقيو مهمية قبيوا الميال  عين

 القليييد نيوع قلريره ف  يو ت ان وعلي  . القدقيو عملية ن او على قيدا اإلدارل قفرض
ارا اق . عمل  ن او على  وا 

غير ملصود حدي ف  البيانات المالية  وب من   ف اييير مص لت ال  أ  الى  الخطأ
 ح   مبلو  لبيان مال  .

ييير االحقياا الى ف ا مق مد   يقم قأديق  من قبا ي ا واحد او ماموعة من  االحتيال
ييير الى ا ق دام االي اا ف  دا ا االدارل و الموظفين او اال را  الثالثة وال ي 

االحقياا مر النية ف  الحصوا على المب ب غير اليرع  وال ي يإثر على القف ير 
 ال ا ئ للبيانات المالية .

عملية مصممة لقلديم قلييم مو وع  حوا االحبام الهامة القي  أصيدر ا فرييو ال مليية  رقابة الجودة
الميييدقو و ليييك فييي  قيييأريخ  واال يييقنقااات القييي  قوصيييا اليهيييا الفرييييو فييي  صيييياغة قلريييير

 إصدار قلرير المدقو أو ب د  لك القأريخ .

 و درا ة لنظام رقابة الاودل وقلييم  بما ف   لك م اينة دورية لاملة منقلال من  ضمان الجودة
المهمات الرقابية الق  ارى قنفي  ا  اما الااية فه  ان يبفا الديوان قأبيدا  م لوال بان 

 نظام رقابة الاودل الم قمد مصمم على نحو ف اا.  

 




