
مقدمة 
إن التطور الكبیر الذي شهدته المؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العالقات االقتصادیة 

وتوسیع نطاق المبادالت التجاریة وتشابكها جعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطرا ف مختلفة وهیئات 
جدیدة لها مصالح بشكل مباشر أو غیر مباشر في المؤسسة مما أوجب على المؤسسة تبني وظیفة

داخل هیكلها التنظیمي، تسمح لها بإبالغ كل هؤالء المتعاملین بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا 
.النشاطات التي تقوم بها

وجب أن تتمتع هذه المهمة بصفة الحیاد والموضوعیة في ،ولكي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه
س نشأت المراجعة لمساعدة المؤسسة على وعلى هذا األسا،إیصال مختلف التقاریر لمن یهمهم األمر

تلبیة هذه المتطلبات

:مـــــــــــاهیة المـــراجعــــــــة
لقد كان لظهور الثورة الصناعیة أثر كبیر على األنشطة االقتصادیة من حیث تنظیمها وعملها 

وبالتالي لم بحیث یظهر هذا جلیا من خالل انفصال الملكیة عن التسییر على خالف ما كان سابقا 
یعد للمالك أي دخل في المؤسسة من ناحیة تسییرها ومراقبتها،بحیث جعله ال یتطلع بشكل مباشر 

وكافي على واقع المؤسسة الحقیقي وكذا وجهة رأس ماله المساهم به في المؤسسة، ومنه أصبح من 
المتعاملین الضروري وجود طرف ثالث آخر محاید كواسطة بینه وبین المؤسسة یطلع من خاللها 

على حالة المؤسسة وفى نفس الوقت یقدم النصح لإلدارة من أجل تصحیح األخطاء والتالعبات التي 
قد تحدث وهذا عن طریق المراجعة التي یقوم بها في المؤسسة المعنیة باالعتماد على وسائل 

.إجراءات خاصة

التعاریف المختلفة حول المراجعة
تمثل في مجموعة المبادئ و المعاییر والقواعد واألسالیب التي یمكن التدقیق علم ی:التعریف األول

بواسطتها القیام بفحص انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات المثبتة في الدفاتر والسجالت 
والقوائم المالیة للمشروع بهدف إبداء رأي فني محاید في تعبیر القوائم المالیة الختامیة عن نتیجة 

.ل المشروع من ربح أ وخسارة و عن مركزه المالي في نهایة فترة محددة أعما
و منه یتضح أن التدقیق علم له مبادىء ومعاییر وقواعد متعارف علیها بین أ صحاب هده المهنة، 
حاولت المنظمات المهنیة و الجمعیات العلمیة للمحاسبین و المراجعین إ رساءها خالل حقبة طویلة 



أن للتدقیق طرقه و أسا لیبه و إجراءاته التي تنظم عمل المدقق في فحصه ألنظمة من الزمن، كما 
الرقابة الداخلیة و محتویات الدفاتر و السجالت المالیة وللتدقیق أهداف تتمثل في الحكم على مدى 
تعبیر القوائم المالیة عن نتیجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه المالي في نهایة مدة 

:ومن خالل ماسبق یمكن القول ان عملیة التدقیق تشتمل على .محددة 
.و هو التأكد من صحة قیاس العملیات التي تم تسجیلها وتحلیلها وتبویبها: ـالفحص◄١
وهو إمكانیة الحكم على صالحیة القوائم المالیة كتعبیر سلیم لنتائج األعمال خالل : ـالتحقیق◄٢

.فترة معینة 
ٕوهو بلورة نتائج الفحص والتدقیق واثباتها بتقریر مكتوب یقدم لمستخدمي القوائم : ـ التقریر◄٣

المالیة

معنى كلمة المراجعة لغویا هو التأكد من صحة أي عمل من األعمال بفحصه : نيالتعریف الثا
في لكن هناك فرع من فروع الدراسات المحاسبة والمالیة یسمى عادة باسم المراجعة، . ٕواعادة دراسته 

وهي مراجعة .هذه الحالة تكتسب هذه الكلمة معنى خاص هو الداللة على المهنة المسماة بهذا االسم
.الحسابات والفن الذي تستخدمه في أداء مهمتها

مراجعة الحسابات لمنشأة ما تشتمل على دراسة أعمالها والنظم المتبعة في القیام : التعریف الثالث
وطریقة الرقابة واإلشراف علیه وفحص سجالتها و القیود المحاسبیة .بعملیاتها ذات المغزى المالي

فیها وكذلك مستنداتها وحساباتها الختامیة والتحقق من أصولها والتزاماتها وأي بیانات أو قوائم مالیة 
أخرى مستخرجة منها ،بقصد التثبت من أن األعمال المحاسبیة المعمول عنها مراجعة أو مقدمة 

لمراجع وصحیحة ، وتمثل ما تدل عن عملیات المنشأة المالیة أو نتائجها أو الحقائق عنها بشهادة ا
.المتصلة بها أو مركزها المالي تمثیال صحیحا بدون أي مبالغة أو تقصیر

یدل هذا التعریف أن المراجعة قد تكون جزئیة، أي مراجعة جزء معین فقط من أعمال سواء ◄
یة أو االستثنائیة الغیر متكررة أو إجراء بحث معین لمساعدة كان هذا الجزء من أعمالها العاد

.اإلدارة في اتخاذ بعض القرارات االقتصادیة وهو التعریف الشامل

المراجعة هي فحص ناقد یسمح بالتأكد من أن المعلومات التي تنتجها وتنشرها :التعریف الرابع 



الفحص التي یقوم بها مهني كفئ المؤسسة صحیحة وواقعیة ، فالمراجعة تتضمن كل عملیات 
خارجي ومستقل بهدف اإلدالء برأي فني محاید عن مدى إعتمادیة وسالمة وشفافیة القوائم المالیة 

. السنویة وأساس المیزانیة وجدول حساب النتائج
:وهذا التعریف یتضمن ما یلي

ة و المعاییر واإلجراءات والمبادئ یعني مطابقة القوائم المالیة أو المحاسبیة للقواعد القانونی:السالمة 
.المتعارف علیها والجاري العمل بها 

تعنى التطبیق بحسن النیة لتلك القواعد انطالقا من المعرفة للمسؤولین عن الواقع : الصراحة
.للعملیات وأهمیتها

السالمة والصراحة سیؤدیان إلى الوصول إلى الصورة الصادقة التي تعكس القوائم المالیة ◄◄
.والوضعیة الحقیقیة لممتلكات المؤسسة ونتائجها وصافى مركزها المالي

وتعرف المراجعة هي عملیة منظمة .) جمعیة المحاسبة األمریكیة(وهو تعریف :التعریف الخامس
ومنهجیة لجمع وتقییم األدلة والقرائن بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث 

د مدى التوافق والتطابق بین هذه النتائج والمعاییر المقررة وتبلیغ األطراف االقتصادیة وذلك لتحدی
.المعنیة بنتائج المراجعة

:التطور التاریخي للمراجعة
وتعني االستماع، حیث كان audireمن التعبیر الالتیني auditingتشتق كلمة المراجعة أو التدقیق

یتم فیها قراءة الحسابات بصوت مرتفع، وبعد الجلسة المدقق یستمع في جلسة االستماع العامة والتي
یقدم المدققین تقاریرهم  مع مالحظة أن عملیة التسجیل كانت تتم بطریقة بدائیة، وتحسنت عملیات 

.التسجیل والتدقیق بعد تنظیم الحسابات على أساس الطریقة المكتسبة
ببعض العملیات بحیث لم یبرز تدقیق بدأت مهنة المحاسبة والتدقیق في صورة جهود فردیة للقیام 

الحسابات إال بعد ظهور المحاسبة ألنهما عملیتان مترابطتان البد من وجوداهما معا، في أي نشاط 
ویسجل التاریخ فضل السبق لظهور مهنة المحاسبة والتدقیق لمصر حیث كان الموظفون العمومیین 

وأن حكومتي مصر والیونان كانتا . وال فیها یحتفظون بسجالت لمراقبة اإلیرادات وتدبیر األم
تستعینان بخدمات المحاسبین والمدققین للتأكد من صحة الحسابات العامة فكان المدقق في الیونان 

.یستمع القیود المثبتة للدفاتر والسجالت للوقوف على صحتها وسالمتها
یط وانتشار تطبیق في القرن الخامس عشر إلى سهولة و تبسنظریة القید المزدوجوأدى ظهور 

المحاسبة والتدقیق، ولعبت كذلك السیاسة المالیة والضریبة دورا هاما وبارزا في تطویر مهنة 



المحاسبة والتدقیق أین ظهرت أداة رقابة جدیدة هي الرقابة والفحص الضریبي،ویبین التطور التاریخي 
. م١٥٨١سنة) شمال إیطالیا(فینیسیا لمهنة تدقیق الحسابات أن أول جمعیة للمحاسبین أنشأت في 

وكان على من یرغب مزاولة مهنة المحاسبة والتدقیق أن ینظم إلى عضویة هذه الجمعیة وكانت 
م ١٩٦٩تتطلب سنوات لیصبح الشخص خبیر محاسبة وقد أصبحت عضویة هذه الكلیة في عام

.شرطا من شروط مزاولة مهنة التدقیق ثم اتجهت دول أخرى إلى تنظیم هذه المهنة

م غیر أنه فى ١٩٧٥فكانت المؤسسات الجزائریة مقیدة بنصوص فرنسیة إلى غایة أما في الجزائر
.م كانت الرقابة على المؤسسات الوطنیة مطبقة علیها نصوص قانونیة١٩٧٠سنة 

في كل ) محافظ الحسابات (ِتقوم الجمعیة العامة أو مدیر المؤسسة بتعیین مراجع الحسابات - 
صناعي أو تجاري وذلك لتؤمن من صحة حساباتها وتحلیلها للوضع الخاص مؤسسة ذات طابع 

.باألصول والخصوم ولمأمور أو مراجع حسابات واجبات محددة كما أن له حقوق أیضا
في بدایة الثمانینات أصبحت المؤسسة الجزائریة تطبق عملیة المراجعة مع تطبیق نظام الرقابة 

م فالجمعیات الممولة من طرف الدولة ٢٠٠٠لوطنیة أما في سنة الداخلیة المحكم بالنسبة للمؤسسة ا
.تفرض علیهم مراقبة ومراجعة حساباتها من طرف مأمور الحسابات 

أهمیة المراجعة وأهدافها
أهمیة المراجعة- ١

إن ظهور الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر أحدث تغیرات جذریة في عالم الصناعة والتجارة 
وفى مجاالت الحیاة بصفة عامة ، فتحول المصنع الصغیر إلى مؤسسة كبیرة ذات بصفة خاصة 

نشاطات متنوعة ووسائل مختلفة فتعددت أشكال المؤسسات من الناحیة القانونیة وكذلك من ناحیة 
النشاط فظهرت المؤسسات ذات االمتداد اإلقلیمي والوطني وتبعها ظهور المؤسسات المتعددة 

من إحالة األمر لذوي االختصاص من مسیرین ومالیین واستلزم وجود رقابة الجنسیات فكان البد
وهو ما یفترض أن یحققه التسجیل المحاسبي السلیم ، تحمي أموال المستثمرین من تعسف المسیرین 

للعملیات في المؤسسة هنا بدأت تتجلى أهمیة المراجعة داخل المؤسسات سواء كانت خارجیة تتم 
ارج المؤسسة ومراجعة داخلیة تتم بواسطة أفراد من داخل المؤسسة ، فأصبح بواسطة أفراد من خ

المراجع بمثابة الساهر على مدى إثبات صحة ودقة وسالمة القوائم المالیة والختامیة ومدى إمكانیة 
. االعتماد علیها

فأصبحت بذلك المراجعة كیان ملموس ووجود ظاهر للعیان وأصبح لها خطورتها وأهمیتها في 
أن المراجعة لیست غایة بحد ذاتها بل هي وسیلة لتحدید المیدان االقتصادي ویرجع السبب في 



،هدفها خدمة األشخاص الذین یستخدمون البیانات المحاسبیة ویعتمدون علیها في اتخاذ الغایة
القرارات ورسم الخطط المستقبلیة، ومن هؤالء األشخاص والمؤسسات التي یهمها عمل المراجع نجد 

الذین یعتمدون اعتمادا جلیا وكلیا على البیانات المحاسبیة في وضع الخطط ومراقبة لمدیرین ا
.تنفیذها

المستفیدة من عملیة مراجعة، المستثمرین الذین یعتمدون على القوائم أما الفئة الثانیة
بل اتخاذ أي قرار وما فیها من بیانات والتي تقدمها المشروعات المختلفة ق) الحسابات الختامیة(المالیة

.بتوجیه مدخراتهم
المحددة التي تعتمد اعتمادا كلیا على الهیئات الحكومیة المختلفة وأجهزة الدولةوینبغي أن نذكر 

البیانات الحسابیة في أغراض كثیرة نذكر منها التخطیط اإلستراتیجي التنفیذ واإلشراف والمراقبة على 
ة وفرض الضرائب المختلفة وتحدید األسعار وبعض السلع المؤسسات التي لها مساس بالمرافق العام

.الخ....والخدمات الضروریة وتقریر المنح

هناك نوعین من األهداف ، أهداف تقلیدیه وأخرى حدیثة أو متطورة :أهداف المراجعة
. بدورها تتفرع اهداف رئیسیة وأهداف فرعیة : األهداف التقلیدیة-أ

تمثل فيوت:أهداف رئیسیة) أ(ـ١

.التحقق من صحة ودقة وصدق البیانات الحسابیة المثبتة في الدفاتر ومدى االعتماد علیها - ♣
.إبداء رأي فني محاید یستند على أدلة قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة للمركز المالي- ♣

وتتمثل في :أهداف فرعیة) أ(ـ٢
.ن أخطاء أو غشاكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر والسجالت م- ♣
.ٕتقلیص فرص ارتكاب األخطاء والغش لوضع ضوابط واجراءات تحول دون ذلك- ♣
.اعتماد اإلدارة علیها في تقریر ورسم السیاسات اإلداریة واتخاذ القرارات حاضرا أ ومستقبال- ♣
.اتهمطمأنة مستخدمي القوائم المالیة وتمكینهم من اتخاذ القرارات المناسبة الستثمار- ♣
.معاونة دائرة الضرائب في تحدید مبلغ الضریبة- ♣
.تقدیم التقاریر المختلفة ومأل االستمارات للهیئات الحكومیة لمساعدة المدقق- ♣



:وتتمثل اهداف المراجعة  الحدیثة فیمایلي : األهداف الحدیثة المتطورة- ب

تحدید االنحرافات وأسبابها وطرق مراقبة الخطة ومتابعة تنفیذها ومدى تحقیق األهداف و- ♣
.معالجتها

.تقییم نتائج األعمال ووفقا للنتائج المرسومة- ♣
.تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة ممكنة عن طریق منع اإلسراف في جمیع نواحي النشاط- ♣
.تحقیق أقصى قدر ممكن من الرفاهیة ألفراد المجتمع- ♣

كما أنه هناك أهداف أخرى
ن صحة القیود المحاسبیة أي خلوها من الخطأ أو التزویر، والعمل على استكمال التأكد م- ♣

.المستندات المثبتة لصحة العملیات والمؤیدة للقیود الدفتریة
التأكد من صحة عمل الحسابات الختامیة وخلوها من األخطاء الحسابیة والفنیة سواء المعتمدة - ♣

.أو غیرها نتیجة اإلهمال أو التقصیر
دراسة النظم المتبعة في أداء العملیات ذات المغزى المالي واإلجراءات الخاصة بها ألن - ♣

.مراجعة الحسابات تبدأ بالتأكد من صحة هذه النظم

:نذكر منهاأهداف عملیة ومیدانیةومن خالل هذه األهداف العامة للمراجعة یمكن استخراج ◄
الشمولیة: أوال-

العملیات التي حققتها المؤسسة مترجمة في الوثائق والكشوف المالیة أي نقصد بهذا المعیار أن كل
أن كل عملیة قد تم تسجیلها وتقیدها عند حدوثها في وثیقة أولیة تسمح فیما بعد من تسجیلها 
محاسبیا، عدم وجود هذه الوثیقة األولیة یجعل من المستحیل تحقیق مبدأ الشمولیة للتسجیالت 

.المحاسبیة
الوجود: ثانیا

ونقصد بمبدأ الوجود أن كل العناصر المادیة في .هو أن كل العملیات المسجلة لها وجود مالي 
النفقات، . الدیون ( لدیها حقیقة مادیة بالنسبة للعناصر األخرى ) استثمارات، مخزونات ( المؤسسة 
قا أو دیوانا أو یتأكد المراجع أیضا من وجودها أي من واقعیتها بحیث ال تمثل حقو) اإلیرادات 

.إیرادات أو نفقات وهمیة
الملكیة: ثالثا 



نقصد بمبدأ الملكیة أن كل األصول التي تظهر في المیزانیة هي ملك للمؤسسة فعال أي هناك مستند 
قانوني یثبت تلك الملكیة بحیث لم تدمج لألصول عناصر لیس ملكا للمؤسسة لكنها موجودة في 

تعتبر كل الحقوق التي لیست ملك للمؤسسة كالتزامات خارج المیزانیة الخارج قد تم تسجیلها أیضا ، 
والبد أن تقید في دفاتر خاصة تبین طبیعتها، هذا بحیث إذ لم تكن الملكیة للمؤسسة ال یحق لها 

تسجیلها في الوثائق المحاسبیة ومن حق المراجع التأكد من صحة الملكیة وذلك بوجود مستند 
.قانوني
ــــــــــــــــمالتقیی: رابعا 

معنى هذا المبدأ هو أن كل العملیات التي تمت قد تم تقیمها طبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف 
.علیها وأن عملیة التقییم طبقت بصفة ثابتة من دورة إلى أخرى

التسجیل المحاسبي: خامسا 
جیلها وتركیزها باحترام نقصد بهذا المبدأ أن كل العملیات قد تم جمعها بطریقة صحیحة كما تم تس

المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها وباعتماد طرق ثابتة من دورة إلى أخرى، ونقصد بالتسجیل أن 
.كل العملیات سجلت أي أدرجنا فیها ما یجب 

:من خالل النقاط التالیةإلي تطور دور وأهداف المراجعة تاریخیاوأخیرا نتطرق ◄
التدقیق اكتشاف التالعب واالختالس و األخطاء ،ولذلك كان كان الهدف منم١٩٠٠ـ قبل عام 

.التدقیق التفصیلي وال وجود لنظام الرقابة الداخلیة 
كان الهدف من التدقیق تحدید مدى صحة وسالمة المركز المالي : م١٩٤٠م إلى ١٩٠٥ـ من 

.یةباإلضافة إلى اكتشاف التالعب واألخطاء ولذلك بدأ االهتمام بالرقابة الداخل
كان الهدف من التدقیق تحدید مدى سالمة المركز المالي وصحته وتم : م١٩٦٠م إلى ١٩٤٠ـ من 

.التحول نحو التدقیق االختباري الذي یعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلیة
:منها أضیفت أهداف عدیدة: م حتى اآلن١٩٦٠ـ من 

ما حقق من أهداف، ودراسة األسباب التي حالت مراقبة الخطط ومتابعة تنفیذها والتعرف على ▬- 
.دون الوصول إلى األهداف المحددة

.تقییم نتائج األعمال بالنسبة إلى األهداف المسطرة▬
.تحقیق أقصى قدر من الرفاهیة ألفرادالمجتمع▬

.القضاء علي اإلسراف من خالل تحقیق أقصي كفایة إنتاجیة ممكنة في جمیع نواحي النشاط▬



فیض خطر التدقیق وذلك لصعوبة تقدیر آثار عملیة التدقیق علي العمیل أو المنشآت محل تخ▬
التدقیق

أنــــــــواع المراجــــــــــــــعة  
جد عدة تقسیمات للمراجعة، كل تقسیم ینظر إلیه من خالل زاویة معینة، فمن األنواع ما هو تو

.قل تمام االستقاللمتداخل من حیث مادة المراجعة و منها ما هو مست

:وتتضمن نوعین من المراجعة هما المراجعة من حیث طبیعة المؤسسة
تنصب المراجعة العامة على المنشأة ذات الصفة الحكومیة أو : مراجعة المؤسسات العمومیةـ ١

غیر الحكومیة في حد ذاتها والتي تخضع لقواعد الحكومة الموضوعة، أما األموال المستغلة في هذه 
لمنشأة لها صفة عمومیة وتمتلكها الدولة ولها صفة رقابة مباشرة علیها، كما تقید المصالح الحكومیة ا

حساباتها بطریقة خاصة تختلف عن تلك المتبعة في المنشآت التجاریة أو الصناعیة ،إال أن طریقة 
نتقل عدد كبیر ا) عهد االشتراكیة(م ١٩٦١المراجعة واحدة في كلتا الحالتین وبصدور قانون یولیو 

من الشركات المساهمة إلى الملكیة العامة بالرغم من احتفاظ هذه الشركات بصفتها القانونیة وأصبح 
م بشأن الجهاز المركزي ١٩٦٤لسنة ١٢٩للدولة حق الرقابة علیها، وقد ترتب عن إصدار قانون رقم

ت ومنشآت، ألن انتقال مراجعة حسابات المؤسسة والهیئات العامة وما یتبعها من شركات وجمعیا
المراقبة من مراقبي الحسابات الخاصین بجهاز مركزي یقتضي فترة انتقال، فإن القانون نص على 
جواز تعیین مراقبي الحسابات من بین من یزاولون المهنة خارج القطاع العام حتى یتم تشكیل إدارة 

. خاصة بهذا الجهاز

لمنشآت التي تكون ملكیتها لألفراد سواء شركات هي مراجعة ا: مراجعة الشركات الخاصة- ٢
األموال أو شركات األشخاص أو منشآت فردیة أو جمعیات ونوادي وسمیت بالمراجعة الخاصة ألن 

الذي یمتلك رأس المال المحدود هو من األفراد، فهناك عدة أشخاص في شركات المساهمة وفرد 
ع بأصحاب هذه المنشآت، وذلك حسب طبیعة واحد في المؤسسات الفردیة، وتختلف عالقة المراج

العقد الموجود بینهما وحسب درجة االلتزام، فشركات المساهمـــــــــة مثال ملزمة بتعین مراجع خارجي 



لیراجع لها حساباتها وأوراقها الختامیة والعكس لشركة ذات الفرد الواحد الذي له أن یختار المراجع 
.والهمة المسندة إلیه

:وتنقسم بدورها الى : نطاق عملیة المراجعةمن زاویة

كان التدقیق قدیما وحتى عهد قریب یتم بفحص جمیع : المراجعة الكاملة أو التدقیق الكامل -١
العملیات المقیدة بالدفاتر والسجالت وما تتضمنه من بیانات أو حسابات خالیة من األخطاء 

ت المشاریع صغیرة وعملیاتها قلیلة وكنتیجة لتطور والتالعب والغش أي تدقیق كامل تفصیلي، إذ كان
میادین الصناعة والتجارة وما صاحبها من تعدد المشاریع وكبر حجمها أصبح التدقیق مستحیال 
ومكلفا وغیر عملي لما یتطلبه من جهد كبیر ووقت طویل، مما أدى إلى تحول هذا التدقیق إلى 

لى زیادة اهتمام المشاریع بأنظمة الرقابة الداخلیة تدقیق كامل اختیاري وقد ساعد هذا االتجاه ع
وأدواتها وتحقیق نظام دقیق متین لها ،حیث أصبحت كمیة االختیارات وحجم العینة تتوقف على مدى 

مكانة ودقة أنظمة الرقابة الداخلیة، فالفرق بین الكامل التفصیلي والكامل االختیاري یقتصر على 
.والمبادئ المحاسبیةنظام التدقیق فقط ولیس باألصول

هي العملیات التي یقوم بها المدقق وتكون محدودة الهدف :التدقیق الجزئي أو المراجعة الجزئیة-٢
أو موجهة لغرض معین كفحص العملیات النقدیة خالل فترة معینة أو فحص حسابات المخازن و 

.التأكد من جرد المخزون
المتضمن خطوات التي اتبعت والنتائج التي توصل إلیها ویهدف هذا النوع إلى الحصول على التقریر

الفحص وال یهدف إلى الحصول على رأي فني محاید على مدى عدالة القوائم المالیة ومدى داللتها 
للمراكز المالیة ونتیجة األعمال كما هو في التدقیق الكامل، ویجب على المدقق في التدقیق الجزئي 

لمهمة المطلوب قیامه بها لیحمي نفسه وال ینسب إلیه تقصیره في الحصول على عقد كتابي یوضح ا
.األداء

نجد فیها نوعین: من حیث حتمیة القیام بالمراجعة

تتمیز المراجعة اإللزامیة بوجود عنصر الجبر واإللزام ومن تم یمكن الجزاء : المراجعة اإللزامیة- ١



ٕة وفقا لقواعد ونصوص واجراءات المنصوص على المخالفین ألحكامها وكذلك یجب أن تتم المراجع
.علیها وعلى المراجع أن یتحقق من أن عملیة تعیینه لم تتم بمخالفة األحكام القانونیة

وفي ضوء هذه المراجعة فإن المراجع یؤدي عمله بالطریقة التي یراها مناسبة وضروریة كما أنه ال 
دیته لواجباته حتى ولوكانت هذه القیود واردة یجب أن توضع أیة قیود أو حدود على المراجع أثناء تأ

في القوانین التنظیمیة للمؤسسة، وفي صورة قرارات صادرة عن الجمعیة العامة للمساهمین تعتبر مثل 
.هذه القیود كأنها لم تكن في مواجهة المراجع الذي یعتبر مسؤول إذا ما رضخ لهذه القیود

إن مراجعة الحسابات االختیاریة تقریر القیام بها یرجع إلى في حقیقة األمر : المراجعة االختیاریة- ٢
ٕأصحاب المؤسسة أنفسهم والى غیرهم من أصحاب المسألة والمصلحة فیه، وبناء ذلك فإن عملیة 

تعیین مراجع الحسابات في المشروعات الفردیة أو شركات األشخاص یرجع إلى أصحاب المؤسسة 
موال فإن أمر تعیین مراجع الحسابات إلزامي بناء على وفي بعض أنواع الشركات مثال شركة األ
ویرجع ذلك إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات في . النصوص والتشریعات الصادرة عن الدولة

االقتصاد القومي، وبناء على ذلك فإنه یتعین إسناد عملیة مراجعة الحسابات لمراجع مستقل لشركات 
.أو الخاصاألموال سواء كانت تابعة للقطاع العام

یتضمن نوعین: من حیث وقت عملیة المراجعة
یقصد به بدایة التدقیق في نهایة الفترة المالیة للمنشأة، بعد أن تكون الدفاتر : المراجعة النهائیة- ١

قد أقفلت وقیود التسویة قد أجریت والقوائم المالیة قد أعدت، ویمتاز هذا النوع بضمان عدم حدوث 
ات المثبتة في الدفاتر والتغیر في أرصدة الحسابات بعد تدقیقیها حیث تبدأ عملیة أي تعدیل في البیان

.ٕالتدقیق بعد ترصید الحسابات واقفال الدفاتر
یقصد به قیام عملیة التدقیق والفحص بصفة مستمرة إذ یقوم المدقق أو : المراجعة المستمرة-٢

لیة لتدقیق وفحص البیانات المثبتة بالدفاتر مندوبه بزیارة المنشأة بفترات متعددة خالل السنة الما
والسجالت، باإلضافة إلى التدقیق النهائي للقوائم المالیة في نهایة السنة المالیة بعد ترصید الحسابات 

.ٕواقفال الدفاتر
یتم هذا النوع ویسیر وفق برنامج مرسوم یعده ویجهزه المدقق على ضوء دراسته وتقییمه ألنظمة 

.ةالرقابة الداخلی

:وتنقسم الى المراجعة حسب الهدف



یتعلق هذا النوع من التدقیق بفحص أنظمة الرقابة الداخلیة وسجالت المستندات :المراجعةالمالیة-١
المحاسبیة بقصد إعطاء رأي مستقل عن مدى داللة المیزانیة على المركز المالي الحقیقي للمشروع 

.الفعلیة لهذا المشروعوعن مدى إظهار الحسابات الختامیة للنتائج 

من أجل تدقیق الكفاءة اإلنتاجیة لإلدارة،على المدقق أن یتأكد من أن أموال :المراجعة اإلداریة-٢
بحیث یحصل على أحسن أو أفضل منفعة ألقل تكلفة . المشروع یتصرف فیها بشكل اقتصادي

یة ومن الرقابة المالیة على ممكنة ویتضمن هذا النوع من التدقیق التأكد من صحة اإلجراءات اإلدار
.التكلفة

یهدف هذا النوع إلى التعرف فیما إذا كان المشروع قد حقق األهداف التي :مراجعة  األهداف-٣
تأسس من أجلها وتعني التدقیق القانوني وهو تأكد المدقق من أن المنشأة طبقت نصوص األنظمة 

١٤أكد من تطبیق الشركات لقانون الشركات رقم التي تصدرها الدولة، فمثال على مدقق الحسابات الت
م وتعدیالته، باإلضافة إلى ذلك فإنه على المدقق التأكد من تقید الشركة بنظامها ١٩٦٤الصادر 

.الداخلي وعقد تأسیسها

التأكد من أن المنشأة قد حققت أهدافها الخاصة ):التدقیق االجتماعي(المراجعة االجتماعیة -٤
فشركة المساهمة مثال تسعى إلى تحقیق األرباح وفي . تجاه البلد الذي تعمل بهواألهداف العامة

.نفس الوقت علیها مراعاة تحقیق األهداف االجتماعیة والصحیحة للمجتمع الذي تعمل لخدمته

:وتتضمن هذا النوع من المراجعة نوعین منهاالمراجعة من حیث استقاللیتها وحیادها

تعرف المراجعة الداخلیة بأنها الفحص المنظم للمشروع ودفاتره وسجالته : المراجعة ألداخلیة-١
بواسطة جهة داخلیة أو مراجعین تابعین كموظفین للمشروع، ولعل السبب في نشأة هذا النوع من 

المراجعة یرجع أساسا إلى كبر حجم المشروعات وتعدد وتنوع عملیاتها المالیة وكذا االبتعاد التدریجي 
العلیا للمشروع عن تفاصیل تنفیذ السیاسات والخطط الموضوعة، األمر الذي استلزم وجود لإلدارة

.إدارة وقائیة ورقابیة تضمن التحقق من عملیات المشروع وجدیتها فور إتمامها أو حدوثها
ٕویهدف هذا النوع من المراجعة إلى تحقیق أكبر كفایة إداریة وانتاجیة ممكنة للمشروع عن طریق 



سراف واكتشاف أخطاء التالعب في الحسابات والتأكد من صحة البیانات التي تقدم لإلدارة محو اإل
لتسترشد بها في رسم خططها واتخاذ قراراتها ومراقبة تنفیذها، إال أن وجود قسم إدارة داخلیة للمراجعة 

نفد بها بالمؤسسة ال یغني عن تكلیف المراجع الخارجي بفحص ومراجعة حسابات، فالطریقة التي ی
.المراجع الخارجي عمله تختلف عن الطریقة التي یتبعها المراجع الداخلي

تقوم بها جهة مستقلة من خارج المؤسسة وقد تكون مكتب من مكاتب : المراجعة الخارجیة-٢
حیث .المحاسبة والمراجعة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص والجهاز المركزي بالنسبة للقطاع العام

األساسیة للمراجع الخارجي هي فحص مستندي لدفاتر وسجالت المؤسسة فحصا فنیا أن الوظیفة
.دقیقا ومحایدا للتحقق من أنها قد تمت فعال في إطار إجراءات سلیمة وصحیحة تثبت جدیتها

إن عمل المراجع الخارجي ال یقتصر على تحقیق الهدف السابق فحسب بل یتعداه لیشمل إبداء الرأي 
بة الداخلیة أو بیان مدى تنفیذ السیاسات الموضوعة للمؤسسة أو فحص لغرض خاص في نظام الرقا

مثل شراء المؤسسة أو إدماج المؤسسة، والمراجعة الخارجیة تقع عادة في نهایة المدة المالیة كما أنها 
شاملة وكاملة حیث أن المراجع یعمل دون قید ویتطلع على ما یرید متى ما شاء وهي إلزامیة 

القوانین إال أنها اختیاریة أي تتم عن طریق عینة من كل نوع من أنواع العملیات المالیة تفرضها
وختاما فإن تقریر المراجع الخارجي یرد نتیجة المراجعة . ومراجعتها دون القیام بمراجعة العملیات كلها

ة وهو بالطبع وعادة ما یكون موضع ثقة وتقدیر لما یتمتع به من استقالل وحیاد وعلم وخبرة ودرای
مسؤول عما یتضمنه التقریر من بیانات وحقائق مالیة وآراء مسؤولة على ذلك تحددها القوانین 

.السائدة والمعمول بها

وهي نوعین المراجعة حسب االهتمام
:وهي أیضا تنقسم إلي نوعین:المراجعة المالیة والمحاسبیة-١

إلجباریة بمقتضى القانون الذي یلزم كل مؤسسة وهي مراجعة الحسابات ا: المراجعة القانونیة- أ◄
یقوم هذا المراجع . سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة٣تجاریة على تعیین محافظ الحسابات لمدة 

المخول قانونا و المسجل في قائمة المراجعین القانونیین بتهمته التي ستنتهي بإصدار تقریر سنوي 
أیه الفني المحاید بالمصادقة أو الرفض والتي هي حكم یتضمن مالحظاته على حسابات المؤسسة ور

، هذا )جدول حسابات النتائج والجرد ، المیزانیة(على سالمة وصراحة الحسابات السنویة للمؤسسة 
صبر اآلراء أي أن المراجعة لیست شاملة لكل حسابات النوع من الحسابات یتم عن طریق عملیات

.مة مكلفة، وهي خارج نطاق ما یطلب من محافظ الحساباتالمؤسسة ولكل أنظمتها كون هذه المه



وهي مراجعة یقوم بها مراجع مهني في إطار تعاقدي و الفحص هو : المراجعة التعاقدیة-ب◄
تطهیر الحسابات أي الحصول على حسابات واقعیة وصحیحة أي الوصول إلى میزانیة جدیدة 

ي المیزانیة تمس بمصداقیتها وال یكون بإمكان وتعتمد هذه الطریقة في حالة وجود أخطاء كثیرة ف
اإلطارات المالیة في المؤسسة المشغولین بالمهام الروتینیة بعملیات البحث والتنقیب فتلجأ إلى طرف 

خارجي مختص بهذا العمل ویتطلب عدة سنوات ألنها مراجعة شاملة لمحاسبة المؤسسة ومحاولة 
مؤسسة ثم اقتراح الحلول والتعدیالت للوصول إلى القوائم تفسیر كل الحسابات بالرجوع إلى تاریخ ال

.الصحیحة

ٕنشأة بعد المراجعة المالیة والمحاسبیة یتعلق األمر بمراجعة أنظمة واجراءات :المراجعة العملیة- ٢
.تسیر المؤسسة والحكم على مدى فعالیتها وتحقیقها وال یتعلق األمر بمراجعة الحسابات

مراجعة العملیة یتكامالن فیما بینهما بحیث أن نجاع التسییر ورشاد القرار یتعلق المراجعة المالیة وال
بجودة المعلومات المالیة المعتمد علیها وفعالیة وكفاءة أنظمة إجراءات التسییر



مـــــــعایـــیــر الــــمراجــــــــــــــعة
متطورة وجوب وجود معاییر او مستویات اداء معینة من أهم المقومات األساسیة ألیة مهنة - 

ومتعارف علیها بین الممارسین لهذه المهنة ، یعملون في ضوئها ویسیرونا على هدیها في كافة 
و تعتبر معاییر المراجعة المبادئ التي تحكم أیة عملیة مراجعة وبالتالي فهي اإلطار .مراحل العمل 

للوصول لألهداف الواجب تحقیقها، وفي () باستخدام اإلجراءاتالعام الذي من خالله یقوم المراجع 
.هذا اإلطار سوف نمیز بین ثالثة أقسام أساسیة من المعاییر المتعارف علیها في مجال المراجعة

هذا الفرع یحتوي على الصفات الشخصیة لمدقق الحسابات و یتكون من ثالث :المعاییر الشخصیة
:معاییر

:ویتمثل فیما یليیل العلمي و العملي للمدققالتأه: المعیار األول
.التأهیل العلمي والدراسي- 
.التأهیل العلمي و الخبرة المهنیة - 
:الربط بین التأهیل العلمي والعملي ومتطلبات األداء المهني من خالل إنشاء الجداول التالیة- 
جدول المحاسبین أو المدققین تحت التمرین- 
أو المدققینجدل المحاسبین - 
جدول مساعدي المحاسبین أو المدققین- 
الخبرة العلمیة في مجال الممارسة العملیة لتدقیق واستمرار التعلم أثناء الممارسة مع تلقي - 

التدریبات الكافیة الرسمیة والغیر رسمیة، إذ أن توفر المؤهل العلمي مع الخبرة العملیة والتدریب 



لكفاءة األزمة للمدقق للقیام بعمله وحسن أداءه وتحسین فعالیة الكافي تحقق في مجملها مستوى ا
.أداءه

قاعدة االستقالل: المعیار الثاني
تتوقف على استقاللیته وحیاده في إبداء رأیه وال یوجد درجات في عدم االستقالل ، یجدر التفرقة بین 

ة المهنة وتحكمه معاییر یخص االستقالل المهني وهو ضروري لممارسفاألولنوعین من االستقالل، 
ذاتیة مما یؤدي إلى التحرر من الرقابة أو السلطة العلیا إذ یعتمد على نفسه وال یكون تابعا لعملیة 

خاص باستقالل التدقیق فهو مرتبط بعملیة إبداء الرأي في القوائم المالیة ویعني والثانيإبداء الرأي 
.إبداء رأیهذلك التزام المدقق بالموضوعیة وعدم التحیز عند

قاعدة العنایة المهنیة المالئمة: المعیار الثالث
تتعلق هذه القاعدة بما یقوم به المدقق على درجة دقة القیام بمهامه، ویسترشد المدقق في تحدید 
مستوى العنایة المهنیة المالئمة بدراسة مسؤولیاته القانونیة والمهنیة، هذه العنایة تتطلب فحص 

ى من مستویات اإلشراف على العمل الذي یتم وتتطلب أداء مهني یتفق مع حجم انتقادي لكل مستو
وضخامة وتعقیدات عملیة التدقیق إلى استخدام العینات والخیارات فإن كل بند یتم اختیاره لالختبار 

.یجب أن یتم فحصه بعنایة مهنیة مناسبة

معاییر العمل المیداني
یر المطبقة والمعتمدة میدانیا في تطبیق المراجعة وفي هذا وهي التي تخص العمل المیداني والمعای

.اإلطار نجد أربعة معاییر

قاعدة التخطیط السلیم للعمل واإلشراف المالئم مع المساعدین: المعیار األول
تتطلب أوال اختیار المساعدین المناسبین ثم ضرورة تنفیذ عملیة التدقیق وفقا لخطة مالئمة، فمسؤولیة 

در كاف من التخطیط المسبق تقع على المدقق ومساعدیه وذلك لتوفیر أساس سلیم لعملیة القیام بق
التدقیق الفعالة، إذ یجب إعداد برنامج تدقیق لكل عملیة للتأكد من تحدي خطوات العمل الضروریة 

.أو الالزمة بصورة منتظمة مفهومة من قبل جمیع مستویات هیئة التدقیق



ى تخطیط دقیق ومتابعة، فینبغي تخطیط ومتابعة عملیة تقییم أنظمة الرقابة تحتاج عملیة التدقیق إل- 
الداخلیة وفحص وتدقیق مستندي وعملیات تحقیق األصول والخصوم ونتیجة عملیات المشروع، فهو 

. ما یسمى ببرنامج التدقیق حیث یخضع لتقییم مستمر في ضوء نتائج الفحص

نظام الرقابة الداخلیةقاعدة دراسة وتقییم : المعیار الثاني
ٕإن ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلیة ال یحدد فقط طبیعة أدلة التدقیق وانما یحدد مدى الفحص 

والوقت المناسب للقیام بإجراءات التدقیق واإلجراءات التي ینبغي التركیز علیها ، المطلوب لتلك األدلة
ظام الرقابة الداخلیة ضروري لیتمكن من بدرجة كافیة أكثر من غیرها واستمرار المدقق في فحص ن

ٕاإللمام باإلجراءات واألسالیب المستخدمة والى المدى الذي یزیل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن 
:مدى فعالیة وكفاءته ویمر هذا النظام بثالث خطوات رئیسیة وهي

دام قائمة یتحقق عن طریق المتابعة والمالحظة واإلطالع واستخ: اإللمام بنظام الموضوع◄- 
.االستقصاء النموذجیة لتحدید الكیفیة التي یعمل بها هذا النظام

قد یكون هذا األخیر سلیما نظریا ولكنه غیر مطبق : تحدید الكیفیة التي یسیر علیها النظام◄-
.واقعیا ویمكن ذلك بتتبع العینات اإلحصائیة

بالمقارنة بالنموذج األمثل لتلك تحدید مدى مالئمة ودقة اإلجراءات الموضوعة والمستخدمة ◄- 
.اإلجراءات

قاعدة كفایة ومالئمة أدلة اإلثبات:المعیار الثالث
ضرورة حصول المدقق على قدر كاف من أدلة وقرائن اإلثبات المالئمة لتكون أساسا سلیما یرتكز 

سابي علیها عند التعبیر عن التقاریر المالیة وذلك عن طریق الفحص المستندي والتدقیق الح
.واالنتقادي والمالحظة واالستفسارات والمصادقات

توثیق العمل: المعیار الرابع
یوثق عمل المراجعة دوما بملفات عمل یتم مسكها بغرض توثیق المراجعات التي تم القیام بها وتدعیم 



النتائج المتوصل إلیها، هذه الملفات تسمح بتنظیم أفضل للمهمة وتعطي دالئل على اتخاذ 
.حتیاطات واالحترازات الضروریة قبل الوصول إلى النتائج واألحكام النهائیةاال

معاییر وضع التقریر
وهو آخر فرع حیث یتضمن اإلجراءات المتبعة في كتابة التقریر النهائي للمراجع ونجد فیه المعاییر 

:التالیة

.استخدام المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها: المعیار األول
ن یتضمن التقریر إشارة إلى أن الحسابات والقوائم المالیة قد أعدت وفقا لمبادئ المحاسبة یجب أ

وال یقتصر ذلك على مدى القبول العام للطرق المطبقة فیها المبادئ، ویتطلب من . المتعارف علیها
امیة والقوائم المدقق إبداء الرأي فیما إذا كانت المبادئ المحاسبیة المستخدمة في إعداد الحسابات الخت

المالیة مبادئ متعارف علیها أم ال، والمقصود بالقبول العام للمبادئ المحاسبیة أن المبدأ یلقى تأیدا 
واستخداما مالئما ولیس ضروري أن یكون استخدامه من قبل أغلبیة المحاسبین، وینبغي على المدقق 

:التركیز على أن المبادئ المستخدمة تحقق أمرین

ر عملیات المشروع، وأنها تستخدم األساس السلیم المالئم لتحقق باإلیرادات ویعمل تحدد تأثی◄- 
.على تحقیقها في الفترات المحاسبیة المتعلقة بها

أن تتضمن إجراءات إعداد وعرض القوائم المالیة وعدم االنحیاز، وأن تعبر بأقصى درجة ◄- 
.اسبیة للمهتمین بالمركز الماليممكنة عن الصدق في البیانات التي توفرها الطرق المح

قاعدة تجانس استخدام المبادئ المحاسبیة: المعیار الثاني
یجب أن یتضمن التقریر إشارة إلى مدى التجانس أو ثبات تطبیق استخدام المبادئ المحاسبیة من 

عة التغیرات فترة إلى أخرى وتهدف هذه القاعدة إلى ضمان قابلیة القائمة المالیة للمقارنة وبیان طبی
.التي طرأت على المبادئ وأثرها على هذه القوائم

قاعدة اإلفصاح الكامل في القوائم المالیة: لمعیار الثالث ا



یجب أن یتضمن التقریر التحقق من كفایة ومالءمة اإلفصاح كما تعبر عنها القوائم المالیة والتي 
لقوائم ومدى كفایة البیانات والدقة في ترتیبها ینبغي أن تشمل على بیانات ومعلومات والعرض السلیم ل

وتبویبها وتوضیح كافة المعلومات المتعلقة باألصول والخصوم والتي تتطلب إیضاحات أقفلت عند 
إعداد القوائم المالیة  ، وذلك لتقدیم بیانات تساعد على العرض السلیم لها دون اإلعالن عن أسرار 

.المشروع أو اإلضرار به
:أن یأخذ المدقق االعتبارات التالیة للحكم على مالءمة اإلفصاح وكفایتهومن المفید

.الهدف الرئیسي لإلفصاح هو المصلحة العامة◄- 
وجود مبررات لعدم اإلفصاح لتضارب المصالح فقد یكون الضرر للمشروع یفوق الفوائد العائدة ◄- 

رتباطه بالمصلحة العامة ویقاس للغیر، ویلعب عامل األهمیة دورا كبیرا في مجال اإلفصاح ال
واألهمیة ال تتوقف على قیمة العنصر النسبیة فقط بل تتوقف . باحتمال تأثیرها على المستثمر العادي

.على أهمیة المعلومات لمستخدمي القوائم المالیة
القوائم المالیة المتفق علیها قد تكون غیر مالئمة فیما یتعلق باإلفصاح عن أوضاع وتوقعات ◄- 

.هامة قد تكون ضروریة التخاذ القرارات

إن محتویات القوائم المالیة ظاهرة بشكل صریح وكامل، وال تحمل أكثر من معنى أو تحمل ◄- 
.شكا في معناها

یحتاج قارئ أو مستخدم القوائم المالیة إلى معلومات هامة عن األحداث الهامة التي تقع بین تاریخ 
اءات الرئیسیة للتدقیق مما یحتم ضرورة اإلفصاح عن تلك األحداث، المیزانیة وتاریخ انتهاء اإلجر

وحسب هذه األخیرة یكون اإلفصاح ضروري إذا كان لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر بعناصر القوائم 
. المالیة والعكس صحیح

قاعدة إبداء الرأي في القوائم المالیة: لمعیار الرابعا
في القوائم المالیة كوحدة واحدة، وفي حالة امتناعه عن إبداء یجب على المدقق التعبیر عن رأیه 

الرأي في أمور معینة فعلیة یجب أن یتضمن تقریره األسباب التي أدت إلى ذلك وینبغي أن یوضح 
تقریره بصورة واضحة طبیعة الفحص الذي قام به ودرجة مسؤولیاته على القوائم المالیة، ویتخذ 

.رأیه في القوائم أخذ أربعة مواقف طبقا لقواعد التدقیقالمدقق في مجال التعبیر عن 



).الراي النظیف ( إبداء رأي دون تحفظات ◄- 
).الراي المقید ( إبداء رأي ینطوي على تحفظات ◄-
، أي ان القوائم المالیة ال بعتر بصورة صحیحة )الراي المعارض ( إبداء رأي مخالف ◄-

. اعمال المنشأة وصادقة عن المركز المالي ونتائج 
.ابداء رأي سلبي أي عدم ابداء راي في القوائم المالیة - ◄

تنطوي فقرة الرأي في تقریر المدقق على ثالث اعتبارات هامة تمثل األركان الرئیسیة لمعرفة - 
.طبیعة مسؤولیة المدقق في مجال التعبیر عن رأیه

قوى من مجرد االنطباع وأقل من المعرفة اعتقاد المدقق والذي یمكن أن یكون أ-١االعبتار 
اإلیجابیة الكاملة بدقة وخبرة أو ضمان لتوفیر األسس المناسبة للتعبیر عن رأیه ولذلك فعملیة التدقیق 

لیست تأمینا أو تأكیدا أو ضمان لعدم وجود أي نوع من الغش أو األخطاء لهذا فإن االعتماد على 
وتعتبر قواعد التدقیق محاولة جادة ومستمرة المخاطرةن تقریر المدقق ینطوي على درجة معینة م

للحد من تلك المخاطر بشكل كبیر وملحوظ
.
ویتحمل عدم مسؤولیة توافر الدقة . المدقق مقتنع بمستوى الدقة في القائمة المالیة- ٢العتبارا

ئم المالیة بغض المالئمة والكاملة ویضمن خلو القائمة من سوء العرض والتشویه الجوهري لتلك القوا
.النظر عن مصدره خطأ أم تالعب

إن إبداء رأیه ال یقتصر على النتیجة النهائیة لقائمة الدخل بل مسؤوال عن إبداء الرأي - ٣االعبتار 
على مكونات القائمة التفصیلیة وفقا لما استقر علیه في الممارسة العملیة وذلك ألهمیة القائمة ودورها 

.في التحلیل المالي



آداب وسلـــــوك مهـــــــــنة المراجـــعة

سلوكیة تحكم تصرفاتهم بقواعد ومبادئمن أبرز األمور التي تمیز أي مهنه هو التزام أعضائها 
المهینة وذلك اعترافا منهم بأهمیة الدور الذي یلعبوه ومسئولیتهم نحو جمهور المواطنین أو المتلقین 

ن هذه المهن، وهو ما نجده في مهن المحاماة، الطب والمحاسبة ومهن أخرى عدیدة، والمستفیدین م
إن اتجاه وسلوك المحاسبین المهنیین في توفیر خدمات المراجعة والتأكد له تأثیر واضح على 

.االقتصاد الجید والمجتمع الجید ،في أي بلد من البلدان 

تعریف اداب وسلوك مهنة المراجعة



اآلداب والسلوك كفرع من فروع المعرفة یختص بالخیر والشر والواجبات األخالقیة، یمكن تعریف◄
" وتنطوي اآلداب والسلوك ضمنیا، على اختیار الذات لمعاییر الصواب والخطأ، وتعبر هذه الفقرة 

وضع قواعد أو مقاییس أو یتركز في ) اآلداب والسلوك(عن أن محور األخالقیات " الصواب والخطأ
وبالتالي یمكن التعرف على التصرفات الخاطئة، ویحدد القانون المدني إبعاد الخطأ الصواب،معاییر

.والصواب في المجتمعات

◄ وفي نطاق هذه األبعاد یضع األفراد دلیل أخالق مكتوب أو غیر مكتوب یلزم أعضاء مجموعه 
معینه بإتباع معاییر تتفوق على تلك التي ینص علیها القانون المدني. "وعلى المراجع أن یبذل القدر 
الكافي من العنایة المهنیة أثناء أدائه . "لواجبه وتتناول هذه األدلة سلوك التعامل مع اآلخرین وسبل 
كبح رغباتنا االنانیه، وتمثل هذه التصرفات حجر األساس لمفهوم "اآلداب "والسلوك ویتوقع جمهور 

المستثمرین ومجتمع األعمال وكذلك الجهات الحكومیة أن یتبع أعضاء أي مهنه معاییر منسقة 
لألخالقیات والكفاءة في أداء مهامهم ، وحتى یمكن االعتماد علیهم والثقة في نتائج عملهم، ولذلك
تمثل أدلة آداب وسلوك المهنة قیود تفرضها المهنة على نفسها وتلزم أعضائها بإتباعها، وتكون 

(خارج المهنة (هذه األدلة بمثابة أساس لتوقعات اآلخرین لتصرفات المهنیین ، وقد یضع كل عضو 
من أعضاء المهنة لنفسه معاییر خلقیة وسلوكیات تتفوق على المعاییر التي وضعتها المهنة 

ألعضائها،إال أن هذه المعاییر االخیره تكون بمثابة الحد األدنى لمستوى السلوك والتصرفات التي 
یجب أن یلتزم بها .أعضاء المهنة

◄ وقد تم اصدار دلیل قواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة من طرف مجمع المحاسبین القانونین 
األمریكي والذي كان  بمثابة االرشاد الذي یجب على مدقیقي الحسابات االلتزام .به

المبادئ العامة لدلیل آداب وسلوك المهنة
وتشتمل المفاهیم العامة◄◄ بالدا وسلوك المهنة عدد من المبادئ یمكن التطرق لكل واحدة 

بنوع م
.. التفصیل

األمانة واالستقامة



تتطلب األمانة واالستقامة من  المراجع الخارجي أن یكون ًمؤثوقا به ، ًأمینا في أدائه 
لواجباته وخدماته المهنیة، وأن یتصف بالنزاهة ، والصدق ، كما. واألمانة واالستقامة تتطلب األمانة 
من العضو أن یحافظ على سریة معلومات عمالئه وعدم اإلخالل بمصلحة المجتمع من أجل مغانم 

كما تتطلب االلتزام بنص وروح المعاییر الفنیة. أو مزایا شخصیة واألخالقیة ، وعدم تأویل المعاییر 
بما ال تحتمل ، ض ذلك مع الخطأ غیر وال یتعار. وأال یعمد إلى عرض المعلومات على غیر حقیقتها

المقصود أو االختالف إال أن اإلهمال والتخلي. غیر المغرض في الرأي والتغاضي عن المبادئ 
.یتعارض مع األمانة واالستقامة

وتقاس األمانة واالستقامة بما هو حق وعدل. وفي حالة وجود آراء مهنیة متعارضة وعدم 
فیتعین على العضو أن یخضع التصرفات والقرارات التي  وجود قواعد أو معاییر أو إرشادات محددة
یتخذها لحكمه الشخصي من خالل التعرف على ما إذا كان قد قام بما یتعین أن یقوم به شخص 

.أمین وما إذا كان احتفظ بأمانته واستقالله

الموضوعیة واالستقاللیة و النزاهة

- تعطي الموضوعیة واالستقالل قیمة لخدمات المراجع وهي إحدى .العالمات الممیزة للمهنة
وتتطلب الموضوعیة من المراجع الخارجي أن یكون محایدا ویتمتع باستقالل فكري في جمیع ما 
یتعلق بخدماته المهنیة وأال یكون له أي مصالح متعارضة. وأن یتجنب أي عالقات قد تبدو أنها 

تفقده موضوعیته واستقالله .عند تقدیم خدماته المهنیة
اما الموضوعیة والنزاهة  فیجتب ان ال یقوم المراجع بتحریف الحقائق التي یحصل علیها من -

بل ،وال تعني صفة النزاهة مجرد االمانة. عملیة التدقیق وان یخضع عمله ورأیه ألراء اآلخرین 
. التعامل العادل والثقة

العنایة المهنیة الواجبة بصفة عامة
◄- لخارجي  أن یلتزم بمعاییر المهنة الفنیة واألخالقیةیجب على المراجع ا ، وأن یسعى 

على الدوام لتحسین كفاءة وجودة خدماته ، والسعي إلى . وأن یؤدي مسئولیته المهنیة على أكمل وجه
ولتحقیق ذلك یتعین على العضـو أداء مسئولیاته المهنیة . االمتیاز هو لب العنایة المهنیة الواجبة

ٕبكفاءة واخالص . وتتطلب العنایة المهنیة الواجبة التزاما بأداء الخدمات المهنیة على أكمل وجه 
یستطیع العضو تقدیمه مع االهتمام بمصالح العمالء أفضل اهتمام وبما یتفق مع مسئولیة المهنة 

.تجاه المجتمع بصفة عامة



◄- بإتقان المعلومات وتتحقق الكفاءة باكتساب مستوى رفیع من التأهیل العلمي والعملي وتبدأ
العامة المشتركة المطلوب توافرها للحصول على لقب محاسب .قانوني والمحافظة على الكفاءة 
تتطلب من العضو أن یلتزم طوال فترة حیاته المهنیة بالتعلیم المستمر وتحسین القدرات المهنیة 

ومتابعة التطورات الفنیة .للمهنة .وهي من مسئولیات العضو الشخصیة ینویتع على العضو في 
جمیع العملیات التي یقبلها وفي جمیع المسئولیات التي یتحملها أن یتعهد بالوصول إلى مستوى 
كما . الكفاءة الذي یضمن أن جودة خدماته تضاهي المستوى المهني العالي الذي تتطلبه هذه المبادئ

ینبغي على العضو أال یقبل القیام بأیة خدمة ه القدرة على أدائها بالمستوى مهنیة إال إذا كانت لدی
.المالئم من الكفایة واإلتقان

◄- وتهدف ّالكفاءة إلى الوصول إلى مستوى من الفهم والعلم والخبرة یمكن العضو من 
أداء وتحدد. الخدمات بمهارة واقتدار والمحافظة على هذا المستوى الكفاءة الحاالت التي یتعین على 

بخبرة ومهارة آخرین إذا تطلب األمر درجة من الخبرة والمهارة ال تتوافر العضو اإلحالة أو االستعانة 
وكل عضو مسئول عن تقدیر كفاءته وعن تقویم ما إذا كان تعلیمه وخبرته الشخصیة كافیة . لدیه

لتحمل المسئولیة المنوطة .به
◄- ویجب أن یتفانى األعضاء في الوفاء بمسئولیاتهم تجاه العمالء ، لوأصحاب العم ،

والتفاني في العمل یفرض. والمجتمع مسئولیة أداء الخدمات في وقتها وبطریقة متقنة وااللتزام 
.بالمعاییر الفنیة واألخالقیة الواجبة التطبیق

◄- المحافظة على سریة البیانات  والمعلومات التي یحصل علیها من خالل عملیة البدقیق في 
. منشأة العمیل

◄ لبوالعنایة الواجبة تتط من المراجع التخطیط واإلشراف بطریقة كافیة على أي نشاط 
.مهني هو مسئول عنه

علیها مفقال یتم التعاقد بین المدقق والعمیل على عدم دفع االتعاب اذا لم یتوصل الى نتائج◄-
ال تعتبر األتعاب معلقة على شرط إذا تم تحدیدها بواسطة المحاكم اي.(اتعاب مشروطة(من العمیل 

.و أي جهة أخرى نظامیةأ
ال یجوز للعضو الممارس أن یفاوض العمالء بطریق مباشر أو غیر :المنافسة على األتعاب -◄

إال أنه من حق العضو الممارس أن یقبل خدمة من . مباشر للحصول على عمل یقوم به زمیل آخر



منشأة بدال من زمیل وعلیه، في حالة ما إذا طلب منه أن یكون مراجعا لحسابات.  یطلب منه ذلك
.آخر، االلتزام بأحكام معاییر المراجعة في هذا الشأن

◄- ویحظر على العضو الممارس الدخول في منافسة زمیل في الحصول على عمل یقوم به
.األخیر عن طریق عرض أو قبول أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زمیله دون سبب معقول

االتصال بالمراجع السابق-◄ : لى العضو الممارس الذي یطلب منه أحد العمالء ع
مراجعة حساباته أن یستفسر من زمیله السابق عما إذا كانت لدیه أیة اعتراضات مهنیة تحول دون 

وعلى العضو الممارس أن یقدم لزمیله الذي من المتوقع أن یحل محله في . قبوله عملیة المراجعة
یضاحات تطلب منهتقدیم أیة خدمات مهنیة ألحد عمالئه أیة إ ، خالل فترة زمنیة معقولة ، وذلك 

.بعد أخذ موافقة العمیل في كلتا الحالتین
◄- : السلوك الحسن على العضو أن یتجنب األعمال التي تسيء لسمعته وسمعة 

.المهنة وعالقته بزمالئه في المهنة ًیعتبر العضو مسیئا لسمعة المهنة عندما یؤدي إهماله 
:الى

1- و توجیه شخص آخر للقیام بأخطاء جوهریة وتدلیس في التقاریر السماح أ
.المالیة او سجالت العمیل

عندما ّومعلوماتمضللةعدم تصحیح التقاریر المالیة للعمیل والتي تحتوي على أخطاء جوهریة-2
.یكون من صالحیة العضو القیام بذلك التصحیح

.وثائق تحتوي على معلومات كاذبة أو مضللةالتوقیع، أو السماح أو التوجیه بالتوقیع على - ٣

ًیعتبر االحتفاظ بملفات العمیل بعد مطالبته بها سلوكا : االحتفاظ بملفات العمیل -◄
ویقصد بملفات العمیل أي سجالت محاسبیة أو غیر محاسبیة خاصة . یسيء لسمعة المهنة 

.ابة عن العمیلبالعمیل سواء حصل علیها العضو عن طریق العمیل او حصل علیها نی
إذا تم وقف الخدمة المقدمة إلى العمیل قبل نهایتها فیجب على المراجع إعادة أوراق وملفات 
.العمیل فقط أ وراق عمل المراجع مثل التحلیالت والجدوال ًالتي أعدها العمیل بناء على طلب 

ًالعضو تعتبر ملكا للعضو وال تخص العمیل وال تجب إعادتها للعمیل .
◄- یة واإلعالنالدعا : الیجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني بطریقة كاذبة 

أو مضللة أو خادعة أو مسیئة إلى سمعة المهنة سواء أكان ذلك باإلعالن أو بأي شكل آخر من 
.طرق اجتذاب العمالء



- دف ویجوز للعضو أن یقوم بإبالغ المجتمع بالخدمات المهنیة التي یوفرها شریطة أن یكون اله
إعالم المجتمع بطریقة موضوعیة ویجب أن یكون اإلعالن ًمهذبا ، ًالئقا ، ًصادقا ، ًصریحا ،

العموالت وأتعاب-◄ : اإلحالة یحظر على العضو الممارس دفع عموالت مقابل الحصول على 
عمالئه أو قبول هدایا ذات شأن له أو ألحد مساعدیه ، كما ال یجوز له قبول عموالت نظیر نصحه

للغیر بشراء .منتجات أحد عمالئه ویجوز للعضو الممارس قبول أو دفع أتعاب إحالة شریطة أن
تكون اإلحالة بین مكتب العضو الممارس والمكاتب األخرى التي یتعاون معها وأن یفصح للعمیل 

.عن قبول دفع هذه األتعاب

◄ : مزاولة األعمال األخرى ال تتعارض مع قواعد سلوك للعضو الممارس أن یزاول األعمال التي 
وآداب المهنة شریطةأن تكون هذه األعمال من األعمال المهنیة المكملة لطبیعة عمله ، مثل تقدیم 
الدراسات واالستشارات المالیة والمحاسبیة واإلداریة واألعمال ذات الطبیعة القائمة على االستشارة ،

سابات لعمیل واحد وفي وقت واحد في حالة على أال یجمع بین هذه األعمال والقیام بمراجعة الح
.تأثیرها على استقالله

1) أال تؤدي مزاولة العضو الممارس لهذه األعمال إلى التأثیر على أمانته أو موضوعیته أو -
استقالله ، .وأال تؤدي إلى عدم التزامه بقواعد سلوك وآداب المهنة

2) - غیرأن تكون هذه األعمال من النشاطات االقتصادیة  المهنیة ، مثل تملك األوراق المالیة 
: وتملك المزارع والعقارات واالشتراك في الشركات على أن یلتزم بالشروط التالیـة

3)- أن یعهد باإلدارة إلى .شخص متفرغ وال یمارس اإلدارة

أن-(4 وزارة یفصح عن طبیعة نشاطه لعمالئه وذلك بإبالغهم عن الشركات المشـارك فیها وأن یزود 
.التجارة بأنواع النشاط والشركات المشـارك فیها وأسماء



مؤهـــــالت و صفـــات المراجــــع
المراجعة الخارجیة مهنة یقوم بها أشخاصا او مؤسسات مهنیة مستقلة هدفها مراجعة البیانات 

.الختامیة وابداء الرأي المهني عن عدالة تلك البیانات

:یجب أن تتوفر فیه المؤهالت التالیة: جع مؤهالت المرا
فرع العلوم المالیة أو التسییر أو (یجب أن تكون له شهادة اللیسانس على األقل في االقتصاد - 

فرع المالیة أو المحاسبیة أو (واللیسانس على األقل في العلوم التجاریة والمالیة ) التخطیط
أو شهادة جامعیة تعادل في نفس ) ع االحتسابفر(وشهادة المدرسة الوطنیة لإلدارة )التسییر

وفضال عن ذلك خبرة مهنیة ) فرع مالیة أو محاسبیة(االختصاص شهادة الدراسات العلیا في التجارة 
.قدرها خمس سنوات في مجال المالیة أو المحاسبة أو التسییر

هذا السجل یجب أن یكون اسمه مقید في السجل العام للمحاسبین والمراجعین بحیث یتضمن- 
.ثالث جداول

جدول المحاسبین- 
جدول محافظي الحسابات- 
جدول مساعدي المحاسبین- 

:ولتنفیذ هذا السجل هناك إجراءات هي
تقدیم طلبات القید أحد الجداول الثالث للجنة القید، الطلب یتوفر فیه اسم الطالب ولقبه وسنه -١

.یخ حصوله علیها وتاریخ مزاولته المهنةوجنسیته ومحل إقامته ومؤهالته العلمیة وتار
تقرر اللجنة بعد التحقق من توفر الشروط في الطالب قید اسمه في السجل ویجب على اللجنة -٢



ٕأن تفصل في كل طلب مدة أربعة أشهر من تاریخ تقدیمه وأن تعلن بقرارها فور صدوره واال اعتبر 
.الطلب مرفوض

تتمثل صفاته في:صفات المراجع
.أن یكون مقید في السجل العام للمحاسبین والمراجعین بوزارة المالیة-١
ٕأن یكون المراجع على معرفة واسعة وادراك لنظریات المحاسبة وطرق تطبیقها عملیا وأن یكون -٢

قادر على فهم طریقة تقیید كل قید وصیاغته بالصورة الصحیحة فمن المستحیل على شخص أن 
وعدم توفر هذا الشرط ، ة أن إال إذا كان قادرا على إعدادها محاسبیایراجع عملیة بصورة صحیح

.األساسي في المراجع هو السبب الرئیسي في عدم كفاءته
أن یكون على علم تام بأصول المراجعة ونظریتها وأن یكون ذا خبرة في هذا المضمار نتیجة -٣

.یجب أن تكون له ثقافة عامة وواسعةلتمرینه وخبرته العملیة التي اكتسبها أثناء مراجعته وأیضا
أن یزود نفسه بالمعلومات الخاصة بالمنشأة التي یراجع حساباتها عن طریق زیادة أماكن -٤

.اإلنتاج فیها وأن یطلب شرح ما أغمض علیه من نواحیها الفنیة
.أن یكون دقیقا غیر متهاون في المشاكل التي یقابلها سواء كانت كبیرة أو صغیرة-٥
أن یكون سریع البدیهة حاضر الفهم، لبقا في إلقاء األسئلة ومولعا بمبادئ علم النفس التي -٦

یستخدمها عند معاملته مع الغیر، ال داعي أن یسيء الظن بموظفي المنشأة إال إذا جمع أدلة وقرائن 
.تدین الموظف وله الحق أن یقدم قرار إدانته

اكه ومعاملته مع موظفي المؤسسة، وأن ال یقیم عالقات أن یكن حلیما ودبلوماسیا في احتك-٧
بل یعمل في جو من الود . وتغلب میزاته لألمور وتجعله مجامال لهم. شخصیة تغطي على عمله

.واالحترام والتعاون لمنفعة المؤسسة
فهو یراقب حسابات الغیر وهؤالء ، أن یكون قوي الشخصیة أمینا إلى أقصى حدود األمانة-٨

.كما یجب علیه أن یحافظ على أسرار عمالئه، ن على رأیه الفني السلیمیعتمدو
.أن یكون ذا جد ومثابرة على العمل شجاعا یقول الحق في تقریره دون مواریة أو محاباة-٩

.یجب أن یكون مراقب الحسابات واقعیا، له شخصیة ذاتیة تجعله ال یتأثر باآلخرین- ١٠

تعیین المراجع وأتعاب
لیة اختیار مدقق الحسابات عملیة معقدة وشاقة لذلك یجب أن تكون هناك معاییر تستخدم إن عم



تغییره وأتعابه وآداب وسلوك المهنة .للمفاضلة بینهم لذلك نتبع عدة خطوات منها كیفیة تعیینه أو عزله
.المتبعة

- ١- -،التاليومن أجل تعیینه یجب إتباع الخطواتتعیین مدقق الحسابات وكیفیة عزله وتغییره
.یجب أن یتم اختبار مدقق الحسابات مرة كل ثالث سنوات ویتم التجدید مرة واحدة

.یجب أن یتم اختیار مدقق الحسابات من قبل لجنة من مدیري المؤسسات اعتمادا على كفاءته-٢
یجب الحصول على قائمة بجمیع مدققي الحسابات الذین تقدموا للمنافسة وجمع معلومات -٣

.املة عنهممتك
.یتم اختبار ثمانیة مدققین فقط من تلك القائمة-٤
.یطلب منهم تقدیم عرض مبدئي-٥
یتم فحص العروض بدقة كاملة، ویتم التركیز على سمعة المكتب وخبرته السابقة وحجم األتعاب -٦

.وفریق التدقیق
.نیفهم إلى ثالث فقطیتم مقابلة المدققین الثمانیة، وطلب أیة معلومة إضافیة ویتم تص-٧
.یسمح لمن تم اختیاره لفحص نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة وتقدیم عرضه الرسمي المفصل-٨
:تتم المفاضلة بین المدققین الثالث بواسطة لجنة االختبار وفقا للمعاییر التالیة-٩
.مجموعة معاییر إجراءات التدقیق-١
.مجموعة معاییر تقاریر التدقیق-٢
.مجموعة معاییر التأهیل العلمي والمهني -٣
.مجموعة معاییر تنظیم المكتب سمعته وعالقاته-٤
.مجموعة معاییر جنسیة فریق التدقیق-٥
.مجموعة معاییر الخدمات األخرى-٦

أما بالنسبة لتغییره وعزله فاللجنة التي عینته هي التي تستطیع تغییره وعزله وهذا في جمیع 
تعیین المراجع توضع له ضمانات كافیة للقیام بعمله في جو یخلو من التهدید في المؤسسات فعند

عمله وبدون أي ضغط من القائمین بإدارة المؤسسات، وعند اتخاذ قرار العزل یعطي للمراجع الحق 
في الرد على األسباب التي من أجلها طلب عزله، ویكون كل قرار یتخذ في شأن استبدال مراقب 

.الف ما سبقبغیره على خ



أتعاب المراجع وآداب وسلوك المهنة
تحدید أتعاب المراجع باتفاق بینه وبین عمیله حیث من المفروض أن یكون تقریر األتعاب بقرار - 

من مجلس اإلدارة بحیث یتقاضى المراجع أتعابه بعد إنجاز عمله أي بعد تقدیم تقریر عن المیزانیة 
.بر مبلغا مستحقا بالنسبة لحساب السنة المالیة التي قام بمراجعتهاالعمومیة وعلى هذا فإن أتعابه تعت

أما بالنسبة لآلداب وسلوك المهنة فإنها تقضي على المراجع الجدید أن یقوم باالتصال بالمراجع - 
القدیم واستئذانه في قبول العمل المعروض علیه وأن یطلب منه تركه هذه المراجعة فمثال قد یستقیل 

دیم لضغط علیه من مجلس اإلدارة نظرا لوقوفه موقفا حازما فیما یخص قرارات مجلس المراجع الق
الخ، بحیث إذا تعرف المراجع الجدید .....اإلدارة التي ال یراها متماشیة مع الصالح العام للمؤسسة

.على هذه األسباب فإنها تفیده في موقفه إزاء قبول أو رفض عملیة المراجعة المعروضة علیه
المبدأ في السلوك المهني یساعد على رفع قیمة المهنة أمام أفراد الجمهور ویدل على تماسك وهذا 

. أعضاءها مما یصعب على األفراد والشركات استخدام المراجع في سبیل أغراضهم الخاصة
: كما أن هناك أعمال تعتبر مخلة آلداب وسلوك المهنة وهي

ص غیر مرخص له بمزاولة المهنة طبقا للقوانین إذا زاول عمل المراجعة لالشتراك مع شخ-١
.المعمول بها

إذا منح المراجع عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص من أفراد الجمهور نظیر حصوله -٢
.على عملیة أو أكثر

ٕإذا حاول الحصول على عمل من أعمال المهنة بطریقة تتنافى مع أخالقیاتها كإعالن وارسال -٣
.المنشورات

إذا لجأ أو فاوض العمالء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة للحصول على عمل یقوم به زمیل -٤
.آخر

.إذا لجأ إلى التأثیر على موظفي أو معاوني زمیل له لیتركوا خدمة الزمیل ویلتحقوا بخدمته-٥
.إذا لم یراع في اتفاقیته مع العمالء تناسب أتعابه مع الجهد والوقت وحجم األعمال -٦
إذا سمح أن یقرن اسمه لتقدیرات وتنبؤات لنتائج عملیات مستقبلیة بطریقة قد تؤدي إلى االعتقاد -٧

.بأنه یشهد بصحة هذه التقدیرات
إذا وقع على بیانات تتعلق بالمنشأة وله مصلحة جدیة فیها دون أن یشیر صراحة إلى وجود هذه -٨

.المصلحة
صول على عمل بطریقة عرض أتعاب وقبول أتعاب نقل إذا لجأ إلى منافسة زمیل له في الح-٩



.بدرجة ملحوظة عن أتعاب زمیله دون سبب معقول
.إذا أفشى أسرار أو معلومات أو بیانات خاصة بعمالء علم بها عن طریق أداء عمله- ١٠

حقوق وواجبات المراجع والمسؤولیة التي علیه
بها ویتحمل مسؤولیة كبیرة اتجاه هذه الواجبات المراجع شخص له حقوق كما له واجبات علیه القیام

ألن مهنة المراجعة مهنة دقیقة وصعبة، فیجب أن یقوم بعمله كما یجب لكي ال تكون علیه في 
.المستقبل أي جنحة أو جنایة ویكون محافظ بالخصوص على األمانة المهنیة

: یتمتع المراجع بعدة حقوق منهاحقوق المراجع أو مدقق الحسابات
.اإلطالع على الدفاتر والمستندات وفحص حسابات الشركة- ١- 
الحق في االستفسار والسؤال عن كافة البیانات واإلیضاحات من المدیرین أو غیرهم من كل - ٢- 

.ما یساعدهم على القیام بعملهم
جرد خزائن الشركة لیقف على ما تحتویه من أوراق مالیة أو غیرها وأن یتحقق من جمیع - ٣- 
.وجودات الشركة والتزاماتهام
حق حضور الجمعیة العامة، وأن یتأكد من صحة اإلجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى - ٤- 

.االجتماع
.له الحق في دعوة الجمعیة العامة لإلنقاذ وذلك في حاالت االستعجال- ٥- 
ارة المساهمین لحضور له الحق في موافاته بصورة األخطاء أو البیانات التي یرسلها مجلس إد- ٦- 

.الجمعیة العامة

:تتمثل واجبات المراجع في:واجبات المراجع
فحص حسابات الشركة والتحقق من القیود والكشف عن األخطاء والتحقق من الحسابات -- ١

.الختامیة تمثل الواقع وأن المیزانیة العمومیة صحیحة
.سس العامة للمحاسبةالتحقق من قیام األصول والخصوم وأنه مطابق لأل- ٢- 
.أن یقدم االقتراحات التي یراها صالحة لحسن سیر الشركة- ٣- 
اختیار اختباراته للعملیات المثبتة بالدفاتر على ضوء نظام المراقبة الداخلیة المطبق في - ٤- 

.المؤسسة بحیث لیس من واجبه مراجعة كافة العملیات بالدفاتر



ا لمراكز الحسابات المتعلقة باألصول والخصوم وواجبه التحقق فرض أن المیزانیة ملخصا حیوی- ٥- 
.من سالمة هذه الفرضیة

على المراجع أن یتحقق من أن المؤسسة قد طبقة قواعد المحاسبة العامة- ٦- 
على المراجع أن یراعي سالمة التطبیق لنصوص القوانین واألنظمة والعقود وغیرها من الوثائق - ٧- 

.المتعلقة بالمؤسسة
على المراقب أن یحضر الجمعیة العمومیة ویتأكد من صحة اإلجراءات التي اتبعت في - ٨- 

.االجتماع
.أن یتلو المراقب تقریره على الجمعیة العمومیة- ٩- 

.مسؤولیة المراجع أو محافظ الحسابات
المراقبة إن مسؤولیة المحافظین تكون إما مدنیة أو جنائیة فاألولى في حالة إهمالهم أو خطئهم في

أو عدم قیامهم أصال بها أما الثانیة فیسأل المراجع من الجرائم التي یرتكبها أو یشترك في ارتكابها 
. ضد مصلحة الشركة

:وأیضا
یتحمل محافظو الحسابات المعتمدون المسؤولون طبقا لقانون اإلجراءات الجزائیة كل تقصیر عن ◄

.القیام بااللتزام القانوني
محافظ الحسابات مسؤولیة انضباطیة تجاه المنظمة الوطنیة عن كل مخالفه ویتم یترتب على ◄

.الطعن في العقوبات االنضباطیة أمام الشخص المختص طبقا لإلجراءات المعمول المعموبها

:في الحاالت التالیة :ویعتبر المراقب مخل باألمانة المهنیة أي غیر مسؤوال◄
ة علمها أثناء تأدیة مهمته وال تفصح عنها األوراق التي تشهد إذا لم یكشف عن حقیقة مادی- ١- 

.بصحتها
.إذا لم یذكر في تقریره ما عمله من تحریف أو تمویه في هذه األوراق- ٢- 
.إذا أهمل إهماال مهنیا خطوة من خطوات فحصه أو تقریره- ٣- 
.لرأي ولم یشر إلیه في تقریرهإذا أبدى رأیا برغم عدم حصوله على البیانات الكافیة لتأكید ا- ٤- 
.إذا تغافل عن الحصول عن إیضاحات كان یمكنه الحصول علیها أثناء المراجعة- ٥- 
إذا لم یتضمن في تقریره جمیع الحدود التي فرضت علیه وكذا كل االنحرافات عما تتطلبه - ٦- 



.األصول المهنیة وما تقتضیه المراجعة المتفق علیها
ن تكون هناك مؤهالت وصفات معینة تتوفر في الشخص لكي یصبح مراجع نستخلص أنه یجب أ- 

بأتم المعنى ویصبح له دور في المؤسسة حیث بفصله یتم إیضاح عدة أشیاء من بینها صفة الرقابة 
.الداخلیة قوي أم ضعیف

لیه عند تعتبر الرقابة الداخلیة نقطة البدایة بالنسبة لمهام مراقب الحسابات، واألساس الذي یرتكز ع
.إعداده لبرنامج المراجعة، وتحدیده لمدى االختبارات التي سیقوم بها ومعرفة بأي نظام رقابة سیعمل

ادلـــــة وقرائـــن االثبـــات في المراجـــــعة
تمثل المراجعة أحد الفروع المتخصصة للمعرفة و التي تعتمد على القرینة و البرهان إلصدار حكم 

ى سالمة مجموعة من األشیاء و من ثم فإنه لمن الضروري على المراجع الخارجي الحصول على مد
على قرائن كافیة و مقنعة ، و الكفایة تعود على كمیة و تنوع األدلة بینما اإلقناع یعني النوعیة و 

.مدى الوثوق فیها



مفهوم أدلة و قرائن اإلثبات في المراجعة

اولت القرینة و الدلیل لكنها تشترك جمیعها في أنها تمثل كل ما لقد تعددت التعاریف التي تن
یعتمد علیه  الفرد للوصول إلى حكم معین عن موضوع متنازع علیه فهي تقدم البرهان و بالتالي 

المساهمة في تكوین اإلعتقاد السلیم و إصدار الحكم المطلوب القائم على أسباب موضوعیه 
لمیول و النزاعات و اآلمال و العادات وتنبؤات من یتخذ بعكس األحكام التي تعتمد على ا

.القرارات

و یمكن تعریف◄ القرینة على انها هي التي تمدنا بالوسائل الكفیلة للوصول بالتأكد إلى حد 
.المعرفة و لیس مجرد اإلعتقاد و من ثم فهي المفتاح إلى الحقیقة التي تعني المطابقة مع الواقع

أما الدلیل د و كل ما یمكن أن یحصل علیه المراجعفهو المرش والذي یساعده في تدعیم رأیه 
.الفني المحاید حول صحة القوائم المالیة

:یمكن تقسیم أدلة و قرائن اإلثبات في المراجعة كما یليأنواعهــــــا

تنقسم إلى و :قرائن و أدلة حقیقیة-أ 

)فعلي(جرد مادي - ◘

إعادة عملیات الحساب- ◘

تتبع األثر الناتج من إجراءات مسك الدفاتر- ◘

و نجد أن هذه القرائن تقنع الشخص بحقیقة الشيء المراد برهنته بدون الحاجة إلى ◄
.إستنتاج مثل جرد المخزون السلعي 

اإلستفسارات ، حیث یتم ، و هي تنقسم إلى المصادقات:قرائن و أدلة ممثلة في الشهادات- ب
.و األدلة من اآلخرینالحصول على هذه القرینة أ

منها: قرائن و أدلة غیر مباشرة -ج

)مراجعة مستندیه(فحص المستندات - 



فحص السجالت و الدفاتر المساعدة- 

االرتباط بالبیانات المالئمة- 

كما یمكن تقسیم األنواع المختلفة من أدلة اإلثبات إلى ثالث مجموعات◄

الفعلي و المصادقات، و یعتبر الجرد الفعلي مكلف مثل الجرد :أدلة إثبات ذات تكلفة مرتفعة-أ
ألنه یتطلب حضور المراجع أثناء جرد المخزون بنفسه، وقد تكون هذه المخازن متباعدة عن 

.الشركة مما یتطلب تكالیف سفر وانتقال عالیة

كما تعتبر المصادقة مكلفة نظرا ألن المراجع یجب أن یتتبع إجراءات محددة في عملیة إعداد 
.إلخ...مصادقات ،و إرسالها بالبرید ،و استالم الردود و متابعة عدم الرد ال

مثل الفحص المستندي و إجراءات المراجعة التحلیلیة فإذا :أدلة إثبات ذات تكلفة متوسطة - ب 
قام موظفي العمیل بتجمیع و تنظیم المستندات لتسهیل إستخدامها بواسطة المراجع یصبح الفحص 

كلفة منخفضة نسبیا و العكس إذا قام المراجع بتجمیع و بتنظیم هذه المستندات بنفسه المستندي ذو ت
.و تصبح ذو تكلفة مرتفعة جدا 

كما تعتبر إجراءات المراجعة التحلیلیة أقل تكلفة من المصادقات و الجرد الفعلي ،لذا یفضل 
لمراجعة التحلیلیة كلما أمكن ، المراجعون إستبدال إختبارات بتفاصیل العملیات و األرصدة بإجراءات ا

ففي حالة إجراء فحص محدود للقوائم المالیة فإن إرسال المصادقات للعمالء ینطوي على تكالیف 
كبیرة و یلزم وقت كبیر مما یدفع المراجعون إلى اإلعتماد على إجراءات المراجعة التحلیلیة بشكل 

.كبیر 

المالحظة و اإلستفسار من العمیل و الدقة مثل : أدلة اإلثبات ذات التكلفة المنخفضة-ج
الحسابیة،یمكن للمراجع بسهولة إجراء مالحظة بهدف تحدید مدى إلتزام موظفي العمیل بإجراءات 
الجرد كما تجري اإلستفسارات من العمیل بشكل مكثف في كل عملیة مراجعة و عادة بتكلفة 

.منخفضة نسبیا

دقة الحسابیة بتكلفة زهیدة حیث أنها تنطوي على القیام و قد یقوم المراجع بإجراء التحقق من ال
.بحسابات بسیطة 



أهمیة أدلة و قرائن اإلثبات في المراجعة 

في نهایة عملیة المراجعة یصدر المراجع تقریره الذي یوضح فیه رأیه في القوائم المالیة التي أعدتها 
اجع أدلة اإلثبات الكافیة التي تؤید كل و في سبیل إصدار هذا التقریر یجمع المر.إدارة المنشأة 

إدعاءات اإلدارة الواردة في القوائم المالیة ، و قد تكون إدعاءات اإلدارة ضمنیة او صریحة تتعلق 
.بمجموعة العملیات مثل عملیة البیع أو الشراء و الحسابات المرتبطة بها الظاهرة بالقوائم المالیة

:ّو تشمل إدعاءات اإلدارة فیمایلي◄

و یتمثل في إدعاء وجود او حدوث األصول و اإللتزامات الخاصة بالوحدة :الوجود أو الحدوث-ا
و إن العملیات و األحداث المقیدة بالدفاتر حدثت ) تاریخ المیزانیة(اإلقتصادیة في تاریخ معین 

:بالفعل تخص الوحدة اإلقتصادیة ،و على سبیل المثال قد تدعي اإلدارة ان 

اهر بالمیزانیة موجود بالفعل مملوك للمنشأة المخزون الظ-

اإلرادات الظاهرة بقائمة الدخل تحققت خالل الفترة -

عملیات البیع المقیدة بالدفاتر حدثت بالفعل و تخص الفترة المالیة محل المراجعة - 

لدفاتر و یتمثل ذلك في إدعاء اإلدارة أن كل العملیات أو األحداث التي یجب تقییدها با:االكتمال- ب
:تم قیدها دون نقصان فعلى سبیل المثال قد تدعي اإلدارة أن 

.المخزون یمثل كل البضاعة الموجودة بالمخازن في تاریخ المیزانیة -◄

.اإللتزامات الظاهرة بالدفاتر تمثل كل اإللتزامات على المنشأة في تاریخ المیزانیة -◄

.قصانكل المصروفات التي تخص الفترة تم قیدها دون ن-◄

و یتمثل ذلك في إدعاء اإلدارة ان لها حقوق ملكیة على المخزون الظاهر اإللتزامات و الحقوق-ج
.بالمیزانیة ، كما أن اإللتزامات الموجودة بجانب الخصوم بالمیزانیة تمثل التزامات على المنشأة

ة ،االیرادات هذا االدعاء یتعلق بأن األصول،االلتزامات،حقوق الملكی:التقویم أو التخصیص-د
والمصروفات الظاهرة بالقوائم المالیة تم تخصیصها أو تقویمها بالمقادیر المالیة المالئمة فعلى سبیل 

:المثال تدعي االدارة أنه



تم تقویم المخزون السلعي بالتكلفة أو السوق أیهما أقل-◄

.األصول الثابتة تم توزیع تكلفتها على عمرها االنتاجي بطریقة مالئمة-◄

ادعاءات تتعلق بتحدید ما اذا كانت مكونات معینة من القوائم المالیة تم :العرض واالفصاح-ه
تبویبها بشكل صحیح فعلى سبیل المثال قد تدعي االدارة ان جزء من الدیون طویلة األجل سوف 

.جلولذلك تم تبویبه  في المیزانیة تحت بند اإللتزامات قصیرة األ.یستحق السداد أثناء هذا العام

یوضح الجدول التالي ملخص الدعاءات االدارة

مضمونــــــهاإلدعــــاء

األصول و اإللتزامات موجودة، و العملیات الحسابیة بالدفاتر حدثت بالفعلالوجود أو الحدوث

الحسابات و العملیات الواجب قیدها تم قیدها و من ثم فإن القوائم المالیة اإلكتـــمال
كاملة

اإلیرادات و المصروفات تم تقویمها و .حقوق الملكیة.اإللتزامات.األصولو التخصصالتقویم أ
تخصصها بطریقة مالئمة على الفترة المحاسبیة التي تخصها

المقادیر المالیة الظاهرة بالقوائم المالیة تم عرضها و اإلفصاح عنها بطریقة العرض و اإلفصاح
مالئمة

یمكن القول بصفة عامة أن أدلة اإلثبات في : في المراجعةخصائص أدلة و قرائن اإلثبات 
المراجعة یجب أن تستوفي ثالث خصائص أساسیة حتى یمكن للمراجع اإلستناد إلیها عند إبداء رأیه 

:المهني و هذه الخصائص هي

أساس یجب أن یقتنع المراجع أوال بأن ما جمعه من ادلة یمكن اإلعتماد علیها كإمكانیة اإلعتماد:اوال
إلبداء رأیه المهني ،و بالطبع فإن درجة إعتماد المراجع على تلك األدلة سوف یتأثر بمجموعة من 

:العوامل و هي 



یقصد بها أن المراجع یمكن أن یعتمد بدرجة كبیرة على األدلة التي یتم :إستغالل مصدر الدلیل-أ
معلومات من العمالء أو الحصول علیها من مصدر خارجي كالمصادقات مثال یتم الحصول على 

الموردون تقدم درجة أكبر من إمكانیة اإلعتماد علیها بالمقارنة بما یناظرها من أدلة معدة داخل 
.المنشأ

تتأثر إمكانیة إعتماد المراجع على األدلة المختلفة بمدى كفاءة :كفاءة و مؤهالت مصدر الدلیل- ب
یجعله قادرا على تقدیم معلومات خالیة من مصدر تلك األدلة بقدر ما تتأثر بمؤهالته و بما

) منشأة فردیة(األخطاء،فعلى سبیل المثال المصادقات،فإن المصادقة الصادرة عن أحد األشخاص 
قائم و مستقر ) شركات مساهمة(من المحتمل أن تختلف عن المصادقة الصادرة عن كیان إقتصادي 

میة إستغالل مصدر الدلیل تنبع من محاولة من حیث إمكانیة اإلعتماد علیها من هنا یتضح أن أه
المراجع تجنب أدلة اإلثبات التي قد یكون بها أخطاء متعمدة بینما تنبع أهمیة كفاءة و مؤهالت 
مصدر الدلیل من حرص المراجع على تجنب أدلة اإلثبات التي قد تكون بها أخطاء غیر متعمدة و 

.عدم تأهیله التأهیل المالئمالتي تأتي غالبا نتیجة عدم كفاءة تلك األدلة و

من أهم العوامل المؤثرة في إمكانیة اإلعتماد على ادلة اإلثبات المتاحة : أنظمة الرقابة الداخلیة-ج
أمام المراجع هو مدى فعالیة هیكل الرقابة الداخلیة الذي یمثل جانبا هاما من البیئة التي یتم من 

ن هناك هیكل فعال للرقابة الداخلیة كلما كان من الممكن خاللها إنتاج و توفیر بعض األدلة، كلما كا
اإلعتماد على ما یقدمه من معلومات و أدلة إثبات بدرجة أكبر مما كان هیكال ضعیفا أو به جوانب 

وهناك یجب على المراجع أن یتأكد بنفسه على مدى فعالیة هیكل الرقابة الداخلیة و ال .و قصور
.الشأنیعتمد على رأي العمیل في هذا 

یتوقف موضوعیة الدلیل على مدى حاجته إلى الحكم الشخصي للمراجع لتقسیم :موضوعیة الدلیل-د
مدى دقته، حیث توجد عالقة عكسیة بینهما بمعنى أن الدلیل الموضوعي هو ذلك الدلیل الذي یحتاج 

اإلثبات التي إلى القلیل من الحكم الشخصي للمراجع لتقسیم مدى دقته فعلى سبیل المثال فإن أدلة
یتم الحصول علیها مباشرة بمعرفة المراجع كالمالحظة و إعادة القیام ببعض العملیات الحسابیة و 
غیرها هي أدلة أكثر موضوعیة بالمقارنة باألدلة التي تعتمد على أراء اآلخرین مثل رأي الخبیر 

المشكوك في تحصیلها ، و المثمن حول قیمة أحد األصول أو رأي مدیر اإلئتمان حول حقیقة الدیون 
.بالطبع فإن األدلة األكثر موضوعیة یمكن اإلعتماد علیها بدرجة أكبر من غیرها



یقصد بذلك ان االدلة الخارجیة التي ترسل مباشرة من و: طریقة الحصول على األدلة الخارجیة-ه
المراجع من خالل المصدر الى المراجع یمكن االعتماد علیها بدرجة اكبر مما لو تم تقدیمها الى

منشأة العمیل ، و تطبیقا لذالك فان المصادقات المرسلة مباشرة من عمالء المنشأة الخاضعة 
للمراجعة الى المراجع یمكن االعتماد علیها بدرجة اكبر مما لو تم تقدیمها الى المراجع من خالل 

.المنشأة

ن وراء إستخدامه، و بصفة عامة فان و یقصد بمالئمة الدلیل أن یتفق و الهدف م:المالئمة: ثانیا
أدلة اإلثبات تستخدم في المراجعة لمساعدة المراجع على قبول أو رفض مزاعم اإلدارة التي تنطوي 
علیها القوائم المالیة و بالتالي فإن الدلیل لكي یكون مالئما فال بد أن یؤثر على قدرة المراجع في هذا 

اف المراجعة ، و توضیحا لذلك یمكن القول أن المصادقات المجال األمر الذي یؤدي إلى تحقیق أهد
الواردة من عمالء المنشأة الخاضعة للمراجعة تعتبر دلیال مالئما للوصول إلى أهداف المراجعة 
الخاصة بالتحقیق من مدى صحة مزاعم اإلدارة حول وجود أرصدة العمالء في نهایة السنة المالیة و 

.بات عند تحقق  المراجع من الشمول و اإلكتمالتحقق المبیعات الواردة بالحسا

تتعلق هذه الخاصیة بكمیة األدلة التي یجب جمعها بمعرفة المراجع حتى یكون : كفایة األدلة: ثالثا
قادرا على الوصول الى المستوى المطلوب من التأكد من أن مزاعم االدارة المختلفة یجب قبولها أو 

د من العوامل،ومنها الجهد المبذول من المراجع في سبیل البحث عن رفضها وتتأثر هذه الكمیة بالعدی
.األدلة و مدى قدرته على تقسیم مستوى موضوعیة األدلة المتاحة

وكذلك فان الكمیة المطلوبة یمكن أن تتأثر أحیانا ببعض قرارات المراجع،مثال كاختیاره باستخدام 
الوصول الیها سوف تتأثر قطعا بحجم العینة الذي المراجعة االختباریة فان كمیة األدلة التي سیتم 

.سیخضع للفحص من جانب المراجع

في هذه الخاصیة نجد أن الحكم الشخصي یلعب دورا كبیرا في تحدید مدى مالئمة و كفایة -◄
.األدلة و إمكانیة اإلعتماد علیها

ات بتطبیق إجراء أو یحصل المراجع على أدلة اإلثبطرق الحصول على أدلة اإلثبات في المراجعة 
أكثر من اإلجراءات و یتم تنفیذ هذه اإلجراءات خالل الفترات أن یكون الحصول على أدلة المراجعة 

.متاحا

التفتیش و المراقبــة:  اوال



و یقصد به فحص السجالت و المستندات و األصول المادیة و یوفر هذا الفحص أدلة : التفتیش-
طبقا لطبیعتها و مصدرها و مدى نظام الرقابة الداخلیة المطبق علیها تتفاوت درجات اإلعتماد علیها 

.و یتم بتبویب األدلة المستندیة التي یتم التوصل إلیها في ثالث مجموعات

.أدلة مراجعة مستندیة أعدت بمعرفة طرف ثالث خارجي و یحتفظ بها لدیه-◄

.أدلة مراجعة مستندیة أعدتها المنشأة و تحتفظ بها لدیها-◄

.أدلة مراجعة مستندیة أعدت بمعرفة طرف ثالث و تحتفظ بها المنشأة لدیها-◄

و یوفر فحص األصول المادیة دلیال یعتمد علیه فیما یتعلق بوجودها لدى المنشأة و لكن ال یعتبر 
.بالضرورة دلیال على ملكیتها أو على صحة تقیمها

ذه بمعرفة اخرین و كمثال مراقبة المراجع تعني المراقبة رؤیة او اجراء یتم تنفی: المراقبة-ب 
الجراءات جرد المخزون بمعرفة العاملین بالمنشاة ، أو ادائهم الجراءات الرقابة الداخلیة و التي ال 

.توفر مسارا للمراجعة 

اإلستفسار و المصادقات: ثانیا 

رجها،و هو الحصول على معلومات من أشخاص مسؤلین داخل المنشاة او خا:االستفسار: أ
یتفاوت االستفسار ما بین مكاتبات رسمیة توجه الطراف خارجیة ،الى استفسارات غیر رسمیة 

.توجه للعاملین بالمنشاة) شفهیة(

و توفر االستجابة بالرد على هذه االستفسارات معلومات لمراجع الحسابات لم یحصل علیها من ◄
.صادقات قبل او تعزز معلومات او ادلة موجودة لدیه من قبل الم

ویقصد بها الردود على االستفسارات لتعزیز معلومات مثبتة في السجالت المصادقات- ب 
المحاسبیة للمنشأة و كمثال یطلب المراجع عادة من المدینین المصادقة على ارصدتهم باالتصال بهم 

.مباشرة

الفحص الحسابي والفحص التحلیلي: ثالثا

ى صحة العملیات الحسابیة بالمستندات او السجالت ویتمثل في فحص مدالفحص الحسابي-ا
.المحاسبیة او القیام بفحصها عن طریق مراجعة حسابیة مستقلة



تتضمن اجراءات الفحص التحلیلي النسب المالیة و االتجاهات الهامة كما الفحص التحلیلي- ب
المرتبطة بها او تختلف تشمل نتائج تحري اسباب االنحرافات و العالقات التي تتوافق مع المعلومات 

.عن القیم التي تم تقدیرها



تقریر مــراجع الحســـــابات
.یعتبر تقریر مراجع الحسابات  الخارجي  بمثابة المنتج النهائي لعملیة  المراجعة و التدقیق

أو المراجع تقریر المراجع هو رأي رسمي صادر عن المراجع الداخلي:مفهوم تقریر المراجع
تم أجراؤه على كیان قانوني كنتیجة لعملیة مراجعة داخلیة أو خارجیة، أو تقییمجي المستقل، الخار

المحاسب الضریبي، البنك، شركة للمراجعات المالیة، (ُما، ویقدم هذا التقریر بعد ذلك إلى المستخدم 
التخاذ " المستخدم"كخدمة من أجل ضمان حقوق هذا ) شركة تأمین، والحكومة، أو حتى عامة الناس

.الواردة في هذا التقریر)اإلداریة/ التخصصیة/ القانونیة/ المالیة(قراراته على أساس نتائج المراجعة 

ولما كان المفهوم الشامل لتقریر مدقق الحسابات هو أنه المنتج النهائي لعملیة التدقیق ◄◄
.لذا یعرف بأنه

رأي فني محاید بهدف إعالم مستخدمي وثیقة مكتوبة صادرة عن شخص مهني یكون أهال إلبداء 
كنص –المعلومات حول درجة التطابق بین المعلومات االقتصادیة بمعناها المهني المتعارف علیه 

الفحص االنتقادي المنظم ألنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمعلومات المحاسبیة المبینة في الدفاتر 
الخارجي، وبما یتمشى مع المتطلبات القانونیة والقواعد والسجالت والقوائم المالیة بواسطة المدقق

بهدف إبداء رأي فني ومحاید عن مدى دقة أو صحة البیانات والمعلومات لالعتماد علیها، –المهنیة 
وما إذا كانت القوائم المالیة التي أعدتها المنشأة تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي 

.ي السنة المالیة محل التدقیق للمنشأة ونتائج أعمالها ف

:مواصفات التقریر

.إجراءات مراجعةتم منو مامقدمة موجزة عن أهداف التقریر-١

عوامل خلل أو ضعف، / موضوع التقریر من حیث نتائج الفحص و ما تم إثباته من نقاط قوة-٢
.أو ما تم نفیه، أو ما تفتقده الهیئة من تطبیقات في سوق العمل

.و إبداء الرأيالتوصیات-٣

.قائمة بالمرفقات التي توثق ما جاء بالتقریر-٤

أهمیة  تقریر مدقق الحسابات



إن توقیع مدقق الحسابات على التقریر في غایة الخطورة حیث یوجد العدید من المهتمین في تقریر 
تقریره یعتبر إقرار منه بصحة المدقق و لیس فقط العمیل نفسه ألن التوقیع من قبل المدقق على 

المعلومات الواردة في القوائم المالیة حیث أنه في حالة ثبات العكس یحق للشخص المتضرر رفع 
.دعوة على المدقق ألنه ضلل بسبب تقریر مدقق الحسابات و توقیعه علیه 

و عدم التعامل مع وعلیه فإن اعتماد البنوك و المساهمین على هذه التقاریر تجعلهم یقرروا التعامل أ
الشركات ولذلك فإن تقریر مدقق الحسابات من أخطر ما یمكن لذلك البد من االهتمام و األخذ 

.بالحیطة والحذر في إعداد تقریره
:معاییر إعداد تقریر مدقق الحسابات

:وعلیه فإنه یوجد معاییر إلعداد تقریر مدقق الحسابات و البد من العمل بها وهي كما یلي 
ویقصد بها المبادئ المحاسبیة العامةمعیار المبادئ المحاسبیة: أوال
مبدأ الفترة المحاسبیة–مبدأ وحدة القیاس النقدیة –مبدأ الوحدة المحاسبیة –مبدأ االستمراریة - 
مبدأ المقابلة بین اإلیرادات –مبدأ االعتراف باإلیراد - وهي:  مبادئ مرتبطة بقائمة الدخل

.بدأ الفصل بین األرباح والخسائر العادیة و األرباح والخسائر الغیر عادیة م–والمصروفات 

مبدأ التكلفة أو –) األصول الثابتة(مبدأ التكلفة التاریخیة -وهي  : مبادئ مرتبطة بالمركز المال
مبدأ إظهار األصول الثابتة مطروح منها مجمعات اإلهالك -)األصول المتداولة(السوق أیهما أقل 

مبدأ إظهار قیمة و طبیعة كال من األصول و االلتزامات و راس المال بصورة - ة شكلیةبصور
مبدأ اإلفصاح الكافي في صورة مالحظات و إیضاحات أسفل المیزانیة عن معلومات ال –منفصلة 

.یمكن أن ترد داخل المیزانیة مثل المسئولیة العرضیة 
شأة في تطبیق نفس القواعد المحاسبیة ألغراض المقارنة ثبات المن: التجانس/ معیار الثبات : ثانیا 

.و ال یتم مقارنة بین قائمتین ال تحتسب في أسس واحدة 
اإلفصاح ال یعني في تقدیره أن القوائم المالیة تفصح عن حقیقة المعلومات :معیار اإلفصاح: ثالثا 

استثنائي بأن المراجع لن یشیر التي تحتویها بأنها صحیحة أو غیر صحیحة فقط و إنما هذا المعیار
الى هذا المعیار إال إذا اتضح له عدم كفایة اإلفصاح فلو اتضح للمراجع بأن اإلفصاح كافي لم 
یذكر ذلك في تقریره أي سكوت المراجع في تقریره عن اإلفصاح یعني أن القوائم المالیة تفصح 

یكو اإلفصاح كافي فقط وذلك وفقا بصورة واضحة و صحیحة عن المعلومات الواردة بها و یجب أن 
لمبدأ األهمیة النسبیة حیث یعني اإلفصاح الكافي تضمین القوائم المالیة معلومات عن الحقائق 

الجوهریة التي لها تأثیر على القوائم المالیة وهذا من المهم أن تصل الى المهتم بدراسة القوائم المالیة 



یانات جوهریة علیه أن یذكر في اإلیضاحات عنها و و في حالة أن یرى المدقق بأنه ال وجود لب
یتحفظ في تقریره في صلب التقریر أما اإلفصاح الكامل یعني تضمین القوائم المالیة معلومات 
تفصیلیة قد یترتب علیها عدم وضوح للحقائق الجوهریة بینما اإلفصاح العادل فهو نسبي حیث 

.ح عادل یختلف من رأي مدقق الى أخر على اعتباره إفصا
وهو معیار یقصد به أن المراجع البد أن یبدي رأیه في القوائم المالیة كوحدة : معیار الرأي: رابعا 

.واحدة فقط و إذا امتنع علیه یجب أن یذكر السبب 
:ورأي المدقق أربعة أنواع وهم كما یلي 

یة جمیعا ولیس جزء یكون الرأي النظیف إذا توفرت فیه الحاالت التال:رأي نظیف بدون تحفظات
:منها ویجب أن یحتوي الرأي النظیف على النقاط التالیة 

أن المدقق قد أتم عملیة المراجعة وفقا لمعاییر المراجعة المتعارف علیها دون أي ضغوط أو قیود - 
.من اإلدارة 

.أن القوائم المالیة معدة وفقا للمبادئ المحاسبیة المقبولة أو المتعارف علیها- 
.هذه المبادئ مطبق بصورة متجانسة من فترة الى أخرى أن- 
.أن القوائم المالیة تفي بمتطلبات اإلفصاح الكافي - 
.ال یوجد أي مخالفات للنظام األساسي للشركة أو ألحكام القانون - 
یكون الرأي المتحفظ في الحاالت التالیة : الرأي المتحفظ:

حاسبیة المقبولة قبول عام وأن هذا الخروج لیس بدرجة كبیرة إذا كان هناك خروج عن المبادئ الم- 
.من الجوهریة بحیث ال یبدي رأي معارض وهذا التحفظ یذكر في فقرة نطاق الفحص 

إذا كانت القوائم المالیة أعدت بطریقة ال تفي بمعیار اإلفصاح الكافي بحیث ال تلبي احتیاجات - 
.ذكر في فقرة الرأي مستخدمي القوائم المالیة وهذا التحفظ ی

إذا كان هناك قیود على مدقق الحسابات أثناء عملیة المراجعة سواء كانت من اإلدارة أم نتجت - 
.عن ظروف و طبیعة النشاط في الشركة وهذا التحفظ یذكر في فقرة نطاق الفحص 

اك خروج یبدي مدقق الحسابات الرأي المعارض في حالة واحدة وهي إذا كان هن: الرأي المعارض
جوهري عن المبادئ المحاسبیة وهذا التحفظ یذكر في فقرتین فقرة نطاق الفحص بحیث یستطیع 

المدقق أن یذكر في تقریره بأن هذه القوائم لم تعد وفقا للمبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما و فقرة 



كز المالي الحقیقي و نتیجة الرأي ویقول فیها المدقق وفي رأینا أن القوائم المالیة ال تعبر عن المر
.أعمال المشروع 

وهو أخطر أنواع الرأي للمدقق وهو االمتناع عن إبداء الرأي وذلك مع ذكر : الرأي السلبي
األسباب التي أدت به الى هذا االمتناع ویكون ذلك في حالة وجود قیود على مدقق الحسابات 

و معاییر المراجعة المتعارف علیها وكان لهذه جعلته عدم إتمام عملیة التدقیق وفقا الى المبادئ
القیود تأثیر جوهري على إتمام عملیة التدقیق مثل وجود قیود من اإلدارة بحیث تجعله غیر مستقل 
في أداءه لعملیة التدقیق وأداء االختبارات المخططة وبالتالي لم یتمكن من إتمام عملیة التدقیق وفقا 

لیها مع مالحظة أن القیود والضغوط المفروضة على المدقق من للمعاییر المراجعة المتعارف ع
قبل اإلدارة قد ترتب علیها عدم إمكانیة التحقق من بعض العناصر ذات األهمیة النسبیة الكبیرة أو 

.الجوهریة بالنسبة للقوائم المالیة




