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املخـاطر املاليـة   فهم  سوف يتمكن املشاركون منيف نهاية الربنامج 

واكتسـا    الرقابيـة  املهمـات   إلجنـا   والرقابـة عليهـا  وألية تقييمها 

اختــاا القــرارات املاليــة  مــن ماملعرفــة الــن  كــ هالقــدرة واملهــارة و 

بطريقـ  فعالـ    واالستثمارية وب اء اخلطط االقتصادية واإلنتاجيـة  

ــهولة و ــاء   يفبس ــة ضــوء  وكف ــايري امله ي ــة   املع يف جمــام مراجع

احلسابات الصادرة من امل ظمات الدولية االحتـاد الـدولي للمحاسـب     

 ملالية احلكومية ) االنتوساي (وامل ظمة الدولية ألجهزة الرقابة ا

 

 

 

 

 
 علميللقاء ال الهـــدف العـــام
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 هدف الوحدة التدريبية

يف نهاية الوحدة التدريبية سوف يتمكن املشارك  من معرفة املكونـات األساسـية   

ملخاطر املراجعة والعوامل الن تساعد على تكوي هـا وفقـال للمعـايري الدوليـة لةجهـزة      

 العليا للرقابة املالية واحملاسبة.

 

 عامة نظرة

إن امل ظمات وامل شآت احلكومية واخلاصة معّرضـة مموعـة مـن املخـاطر اخلارجّيـة      

والداخلية الن ال بد من حدووثها ومواجهتها   ويتمثل تقييم املخاطر والـتحكم فيهـا يف   

ضبط وحتليل العوامل الن من شأنها أن تؤثر سلبا على حتقيق أهدافها املرسومة , وبالتالي 

يتطلب حتديد مسار م هجي وخمطط ميّكن من فهم هذ  املخاطر والعوامل الن فإّن األمر 

تــؤدي اىل حــدوثها وضــبطها وريــه تأثرياتهــا وحتليــل ا ليــات الكميــ  وال وعيــة الــن 

ميكن من خالهلا مواجهة هذ  املخاطر وإدارتها وعالقتها بكل من ال ظام املالي واإلداري 

قابــ  الداخليــ  ,, واجــراءات الدــبط الــداخلي ,, ونظــام ,, وال ظــام احملاســ  ,, ونظــام الر

التوثيق الداخلي ,, وال ظام املست دي ,, واعتبـارا للتطـور املتواصـل للمحـيط االقتصـادي      

ــأت       ــات وامل ش ــذ  امل ظم ــن حتــيط به ــة ال ــة واخلارجي ــت ريات الداخلي ــاعي وال االجتم

امام وما رافق الك من  )احلكومية واخلاصة( فقد أفر ت العديد من التحديات يف هذا

ت امي دور العامل البشري يف تشكيل وإجياد م ظومـات جديـد  هلـذ  املخـاطر عملـ       

على تأكيد إهمية تطوير أنظمة الرقابة الداخلي  وجودة تصميمها وتفعيل آلياتها من 

ناحيــ  وتعظــيم دور الرقابــ  املاليــة يف مواجهتهــا وكشــفها وتقــديم التقــارير املاليــ    

  التوصــيات التطويريــ  مــن أجــل تقــديم ضــمان معقــوم لــادارات أن أهــدافها املتدــم 

تتحقق يف ظل الفرص واحملدات الن تفر ها بيئـات العمـل املختلفـة. لـذا كـان لزامـا أن       

تكون لدى هذ  امل ظات وامل شآت رؤية واضحة لتوقع املخـاطر املختلفـة وم ـاهج عمـل     

وكذلك وجود م هجي  واضح  لدى االجهز    حي  إلدارتها وضبطها والتحكم فيها من نا

 الرقابي  يف تصميم برامج التدقيق املب هي  على املخاطر من ناحي  ثاني .

 

 مفهوم مخاطر المراجعة
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ومن املالحظ أن القطاعات غري احلكومية )االقتصادية والتجارية وغريها مـن م شـآت   

 القطاع اخلاص( قد نال  من االهتمام يف جانب تقييم وحتديد خماطر املراجعـة  أكـرب  

بكـثري مـن االهتمـام بوحـدات القطـاع احلكـومي مـن و ارات وهيئـات عامـة وأجهــزة          

حكوميــة   حيــه تدــم   معــايري املراجعــة يف القطــاع اخلــاص قواعــد وإرشــادات    

تفصـيلية حــوم هــذا املوضـوع  يف حــ  أن معــايري الرقابـة احلكوميــة   تعــ  بهــذا    

)احلكوميــة( قــد غطــ   املوضــوع بشــكل واضــح وصــريح   وإن كانــ  تلــك املعــايري

 متطلبات حتديد خماطر املراجعة   من حيه اهلدف واملدمون  إىل حّد بعيد.

 

وقد يرجع هذا التفـاوت يف االهتمـام بهـذا املوضـوع   بـ  كـل مـن معـايري الرقابـة يف          

أّن وحـدات القطـاع احلكـومي    حيـه  القطاع اخلاص   ومعـايري الرقابـة احلكوميـة      

ار تشــريعي موحــد   وهلــا قواعــد ولــواحح ماليــة وحســابية بصــفة عامــة   ي ظمهــا إطــ

مشــةكة   وتتشــاب  إىل حــّد كــبري يف نظــم املراقبــة الداخليــة  وكــذلك يف نظــم   

التقارير املالية من حيه اإلصدار وجهات اإلبالغ   مما يسهل على األجهزة العليا للرقابـة  

 املالية ختطيط أعمام الرقابة وت فيذ إجراءاتها.

 

اســتمرارية رقابــة تلــك األجهــزة علــى تلــك افهــات   تــوفر فرصــة كــبرية    كمــا أن 

للمراجع  احلكومي  ملعرفة خماطر املراجعة ونقاط الدـع  والقـوة لـدى الوحـدات     

 املالية يف افهات اخلاضعة للرقابة.

ومع الك فإن حاجة املراجع  احلكومي  ملعرفة موضوع تقييم خمـاطر املراجعـة   ال    

عن حاجة مراجعي القطاع اخلاص   والسيما أن كثريال من دواوين احملاسبة تقل أهمية 

ــد أضــيف  إىل      ــى القطــاع احلكــومي أساســال  ق ــة عل ــة بالرقاب ــة املع ي ــة املالي والرقاب

اختصاصاتها مراقبة حسابات وحدات جتاريـة ومؤسسـات اقتصـادية تطبـق فيهـا نظـم       

علـى شـكل بيانـات ماليـة تتدـمن       احملاسبة التجارية مبا فيهـا إصـدار نتـاحج أعماهلـا    

 موجوداتها ومطلوباتها يف نهاية فةتها املالية.

 

نظرال ألهمية التقارير املالية بال سبة للفئات املختلفة من مستخدمي هذ  التقـارير  ومـا   

تشكل  هلم تلك التقارير كمصدر رحيسي للمعلومات الن يعتمـدون عليهـا يف اختـاا    

ارية وب اء خططهم االقتصادية واإلنتاجية وغريها  فإن مراجعي قراراتهم املالية واالستثم

احلسابات حيرصون على أن تكـون تلـك التقـارير اات مصـداقية عاليـة   وحمـل ثقـة        

كبرية لدى مستخدميها  والك من خالم تطبيق املعايري امله ية املتعارف عليها يف جمام 

االحتــاد الــدولي للمحاســب  مراجعــة احلســابات الصــادرة مــن امل ظمــات الدوليــة مثــل 

وامل ظمة الدوليـة ألجهـزة الرقابـة املاليـة احلكوميـة ) االنتوسـاي (  ومـن ضـمن هـذ           

املعايري  معيار تقويم وحتديد خماطر املراجعة   الذي يهـدف إىل تأكيـد ثقـة املراجـع     

 بالبيانات املالية ويساعد  على إصدار رأي  يف تلك البيانات.
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 املفاهيم األساسّية

 

 تعري  خماطر املراجعة

ميكن تعري  )خماطر املراجعة( بأنها احتمام قيام املراجع بإصدار رأي مطلـق )نظيـ (   

علــى بيانــات ماليــة أو حســابات معي ــة أو عمــل مــا   يف حــ  ت طــوي تلــك البيانــات أو 

 احلسابات أو العمل على غش أو أخطاء مهمة".

 

ال لةثر السل  الذي تشكلة تلـك املخـاطر   والبعض يطلق عليها خماطر املراجع والك نظر

سواء على مسعة املراجع وعلى مكانة مه ة املراجعة   وبالتالي ال بد للمراجع أن يعمل 

 .على التقليل م ها أدني درجة ممك ة

 

وتعترب عملية حتديد املخاطر املقبولة من عملية املراجعة أحـد األبعـاد الرحيسـية الـن     

حتديد نطاق وجمام اختبارات  للعمليـات واحلسـابات الـن يـتم      يعتمد عليها املراجع يف

مراجعتها وحتديد اإلجراءات اإلضافية الن يتع  علي  القيام بها وكمية ونوعية أدلة 

االثبات الـن جيـب أن حيصـل عليهـا والـك ب ـر  حتقيـق الدقـة يف عمليـة املراجعـة           

جراءات تعمل على خفض تكـالي   والتأكد من عدالة القواحم املالية سيما وأن هذ  اإل

 املراجعة من ناحية ومحاية املراجع من املساءلة من ناحية أخرى.

 

كما أن  ميكن أن ن ظر اىل املخاطر من حيه أسـبابها أي أن املخـاطر ترجـع إىل ضـع      

عملية املراجعة وإجراءاتها وكذلك من حيه نتاحجها وه ا يقصد بها هـي تلـك املخـاطر    

أي فين غري مالحم وبالتالي نتيجةل لذلك تتأثر املكانة امله ية للمراجـع أو  املتعلقة بإبداء ر

 للجهة الفاحصة.

 

حيه ان  يف التعري  الذي يبحه يف املخاطر من حيه االسبا  يتم التفريـق بـ  خطـر    

املراجعة الكلي وهو إصدار رأي غري م اسب أو غري صحيح ) عـن غـري قصـد ( يف عدالـة     

  ال يتم اكتشاف األخطاء افوهريـة واهلامـة املرتبطـة بتلـك القـواحم      القواحم املالية ألن

حتى إنتهاء عملية املراجعة وب  حظر املراجعة على املستوى افزحي والذي قد يكون 

ناجتال عن وجود خطأ جوهري وهام يف رصيد حسا  معـ  ويفشـل املراجـع يف كشـ      

ــة امل     ــي يف عملي ــر الكل ــإن اخلط ــا ف ــأ . وعموم ــك اخلط ــع   ال ــو اال جتمي ــا ه ــة م راجع

الخطاراملراجعة على مستوى رصيد حسا  او أهمية نسبي  كـبرية , أو علـى مسـتوى    

جمموعة من احلسابات تشكل يف تأثريها ال هاحي ) الكلي ( إبداء رأي غـري صـحيح يف   

 عدالة القواحم املالية حمل املراجعة.
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 تقسيم املخاطر

 :العتبارات التالي  ب اء على ا املراجعةميكن تقسيم خماطر 

  

 :من حيه نطاق التحكم  - 1

 

املخاطر الن خترج عن نطاق التحكم املباشر ملراقب احلسابات وهـذا ال ـوع يعتـرب     

 لى حد ما معربا عن املخاطر املال م  وخماطر الرقاب  .ع

 

 نطاق حتكم مراقب احلسابات  وهي نوع  : خماطر تدخل ضمن 

 

 ار  رييه خيرج املراقب اىل اسـت تاج اسـت ادا   خماطر متعلق  بالعي   املخت

اىل هذ  العيت  خمتلفا عن االست تاج الذي كان ميك   الوصوم الي  إاا 

قام بإجراءات املراجع  على كافـة املفـردات الـن يتكـون م هـا جمتمـع       

 العي  .

       ــب يف ــل املراق ــل يف فش ــار  وتتمث ــ  املخت ــ  بالعي  ــري متعلق خمــاطر غ

بب املشاكل ال اجت  عـن التفسـري أو جتميـع    اكتشاف خطأ جوهري بس

 نتاحج االختبار  

  

 :من حيه املستوى – 2

  

  . خماطر املراجع  الشامل  أي على مستوى القواحم املالي  

 

خمــاطر املراجعــ  الفرديــ  أي املخــاطر علــى مســتوى احلســابات التفصــيلي  أو    

 . العمليات الن تتدم ها القواحم املالي 

  

 : ملصدرمن حيه ا – 3

  

خماطر طبيعي  وهي املخاطر الن تكون مصاحب  ألي نشاط اقتصادي وخيتلـ    

مستواها ريسب طبيعة هذا ال شاط وحجـم امل شـأ  وشـكلها القـانوني ونوعيـ       

 .العمليات وامل تجات وحصتها يف االسهم واالستثمارات وغريها

 

لقواحم املالي  سـواء  خماطر غري طبيعي  وهي املخاطر الن ت شأ عن التحريفات يف ا 

 ال تيجة االخطاء املتعمد  أو غري املتعمد 
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 :من حيه درجتها – 4

  

خماطر عادي  ويوجد هذا ال وع يف مجيع عمليات املراجع  حتى ولو قام املراجع  

ببذم الع ايـة امله يـ  الواجبـ  مـن حيـه التخطـيط لعلميـات املراجعـ  وت فيـذ          

 .د احتمام لتحريفات ال ميكن اكتشافهاإجراءاتها وتقويم نتاحجها فسوف يوج

 

خماطر غري عادي  وهي توجد نتيجة وجود ظروف خاصـ  بامل شـأ  مثـل وجـود      

مشكالت خاصة بطبيعة نشاطها أو الدخوم يف م ا عات قداحي  أو ضـع  يف  

ادارتها أو يف نظام الرقاب  الداخلي  أو مدى توفر السيول  أو عدم الت ويـع يف سـلة   

 .تجات واملوردين العمالء وامل 

 

 ر ؟ملااا املخاط

ال ميكن ل ظام رقابة داخلية   أيال كان  جودة تصـميم  وتشـ يل    أن يـوفر لـادارة     

ضمانال مطلقال بشـأن إجنـا  وحتقـق أهـداف امل شـأة اي أن مـا ميكـن للرقابـة الداخليـة          

 حتقيق  يتمثل فقط يف مستوى معقوم من الدمان او التأكد .

 

املعقوم "  طرفا يف معادلة يتمثل طرفها ا خر يف مستوى مرضي مـن  ويشكل "الدمان 

الثقة يف ظل إعتبارات التكلفة والعاحد ومن جهة أخرى فإن حتديـد مسـتوى الدـمان    

الذي يعترب مقبوال يتطلب من اإلدارة إعمام التقدير الال م لتحديد املخاطر املتأصـلة يف  

ظل ظروف تتسم بعدم الثبات ثم تقييم املخاطر  العمليات واملستوى املقبوم من املخاطر يف

من ال احيت  الكمية وال وعية, ورمبا يتأكد مبـدأ التكلفـة والعاحـد يف مؤسسـات     

القطاع اخلاص الن اختـاا قـرارات حـوم رغبـة االدارة يف اجيـاد نظـام للرقابـة الداخليـة         

ك تكون االدارة لدبط املخاطر واحلد م ها يعتمد على مبدا شهية املخاطر ومبقتدى ال

مستعدة وقابلة لتحمل مستوى مع  من هذ  املخاطر, اي ااا كان لـدى االدارة تصـور او   

توقع بأن اقص خمـاطر ميكـن ان تواجههـا  ثـل نسـبة ضـئيلة مقابـل التكلفـة الـن          

 ميكن ان تتحملها الجياد نظام يقدي على تلك املخاطر او حيد م ها.

   

اعـال بـأن كـل مـن عـدم التأكـد واملخـاطر مـن األمـور          ويعكس "الدمان املعقوم " إنطب

املتعلقة باملستقبل   ومن ثم ال ميكن ألحد الت بؤ بها على وجـ  التأكيـد   فدـالل عـن     

 وجود عوامل خارجة عن سيطرة امل شأة أو نفواها تؤثر يف قدرتها على حتقيق أهدافها 
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ومـع    مام عدم حتقيق األهداف إن أي نظام فعام للرقابة الداخلية من شأن  احلد من إحت

الك ستبقى داحمال املخاطر املتمثلة يف أوج  القصور الن تشو  تصميم الرقابة الداخلية 

 أو إخفاقها يف العمل على ال حو املخطط هلا .

 

 حدود أو قيود يف هذا الشأن تفرضها احلقاحق ا تية :  توجدلذلك 

 

لدى إختاا القرارات قد يشـوبها عيـب   ان األحكام التقديرية الصادرة عن األفراد  

أو خطأ أو سوء الفهم   أو اإلهمام   أو اإلرهاق وعدم الةكيـز   أو التواطـؤ   أو سـوء    

 اإلستخدام   أو التخطي .

 ان اإلنهيارات قد حتدث بسبب أخطاء بسيطة قد ال تكون ملفتة لالنتبا .  

 

لتواطـؤ بـ  شخصـ  أو    أن الدوابط الرقابية قد يتم التحايل عليها عـن طريـق ا   

 أكثر .

  

أن اإلدارة قد تتخطـى نظـام الرقابـة الداخليـة نتيجـة ملوا نـات تتعلـق بتعقيـد          

االجراءات او تسلط بعض االفراد يف اختاا القرارت املصريية سيما يف ظل العالقة 

 الطردية ب  املخاطر وب  االرباح .

 

أثرهـا يف شـكل ت ـا الت     أن التكالي  الن تتطلبها الدوابط الرقابية تعكس 

يف نظام الرقابة الداخلية ونقصد بذلك املتطلبات االعتيادية لادارة بعدم جتاو  

 كلفة نظام الرقابة الداخلية للم افع املتوقعة من تطبيق هذا ال ظام .

 

ان نظام الرقابة الداخلية ميكن أن يوفر لادارة معلومات حوم تقـدم امل شـأة أو    

دم جتـا  حتقيـق األهـداف ولكـن لـيس يف مقـدور الرقابـة        عدم حتقيقها أي تق

 .الداخلية حتويل مدير ضعي  اإلمكانيات بطبيعة تكوي   إىل مدير ناجح

 

ــيس اىل     معظــم الدــوابط الداخليــة  يــل للتوجــ  إىل املعــامالت املتكــررة ول

 املعامالت غري املتكررة .

 

ــيريا       ــبب الت  ــة بس ــري مالحم ــراءات غ ــبح اإلج ــة أن تص ــروف إمكاني ت يف الظ

 وإمكانية حدوث تدهور بسبب االلتزام بهذ  اإلجراءات .

 

عدم التأكد بفعالية ادلة املراجع  نظرا ألن هذ  االدلـ  مق عـ  ولك هـا ليسـ       

حامس  أو نتيجة عدم التأكد بسبب أن القـواحم املاليـ  حتتـوي علـى تقـديرات      
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أكـد مبـدى   حماسبي  تتعلق باحلكم الشخصـي للمـدقق , أو نتيجـة عـدم الت    

فاعلية نظام الرقابة الداخلي  املطبق يف الوحد  يف م ع التحريفات او تصحيحها 

او اكتشافها يف الوق  امل اسب , أو نتيجة عدم التأكد املتعلـق بالعي ـ  املختـار     

ونطاق الفحص أو عدم القيام بالعمليات التحليل الكافي  بسبب عـدم امكانيـ    

 املعامالت اخلاص  بالوحد  حمل املراجع  . اختبار كل ارصدة احلسابات وكل

 

يداف إىل الك أن التحوالت الن تطرأ على السياسات أو الربامج احلكومية وكذا علـى  

الظروف السكانية أو اإلقتصادية  ثل أمثلة منواجية لةمور الن ختـرج عـن سـيطرة    

 افهة .

 

 مما سبق نست تج ما يلي:

  املراجع. خماطر املراجعة امر واقع يتهدد 

 .املخاطر اات مفهوم نس  يرتبط بأحد معايري العمل امليداني 

 . املخاطر اات عالقة عكسية مع مبدأ ضمان التأكد 

 .املخاطر ال ميكن أن تساوي = صفر 

   كلمــا  ادت املخــاطر فــإن املرفــق حيتــاج إىل املزيــد مــن أدلــة اإلثبــات الكافيــة

 ية.  د رأواملالحمة واملق عة لتأيي

 راجع أن يقلل تلك املخاطر ببذم امله ية الال مة.على امل 

   املخاطر تتعلق باألخطاء اهلامة وافوهرية اواملادية ال يتم اكتشافها حتى بعـد

 إنتهاء عملية املراجعة.

 .على املراجع أن يستعد لقبوم درجة من هذ  املخاطر 

 رأي  على املراجع أن خيطط لعملية املراجعة بشكل يؤدي إىل أن خماطر إصدار

 غري مالحم م خفدة إىل أدني حد ممكن.

  مسعــة املراجــع ومسعــة مه تــ  مرتبطــة بدرجــة توقــع املخــاطر وإجيــاد الطــرق

 املختلفة للحد م ها.

      تقدير مستوى املخاطر يف عملية املراجعة يعترب املفتـاح الرحيسـي لدـبط تلـك

 املخاطر.

        مببـدأ التكلفـة   تقدير وحتليل والت بـؤ باملخـاطر والوقـوف عليهـا أمـر متعلـق

والعاحد , فالعواحد احملتملـة مـن قبـوم مسـتوى خمـاطر املراجعـة املرتفعـة هـي         

وفورات يف تكلفة عملية املراجعة حتقق  نتيجة القيام باختبارات أقل وأيدال 

من الزيادة احملتملة يف أتعا  عملية املراجعة ال اجتة من قبوم عمالء جدد أمـا  

ى خمـاطر املراجعـة املرتفعـة فإنهـا تتمثـل يف      التكالي  احملتملة لقبوم مستو

افزاءات القانونية الن من احملتمل أن يتعـر  هلـا مكتـب املراجعـة أو املراجـع      

 وأيدال يف اخنفا  الشهرة.
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 املكونات االساسي  ملخاطر املراجع  

 

ة على الرغم من وجود العديد من أوج  املخاطر يف املراجعـة   إاّل أن املكّونـات األساسـي   

هلذ  املخاطر  كما تعارف  عليهـا معـايري املراجعـة املختلفـة   هـي املخـاطر املال مـة          

 املخاطر الرقابة   خماطر االكتشاف.

 

 أوال : املخاطر املتأصل  )املال مة( وهي : 

 

قابلية رصيد حسا  مع  او نوع مع  من املعامالت إىل إن تكون خاطئ  بشكل وهي 

ا جتمع مع معلومات خاطئـة يف جمموعـة أرصـدة أخـرى مـع      جوهري م فردة , او ع دم

افةا  عدم وجود إجراءات للرقابة الداخلية أو ضوابط داخلية اات عالقة بهذا الرصيد 

 أو نوع العملي  .

 

 وترجع أسبا  املخاطر املال مة لعوامل عديدة م ها :

 ا .الن يتعر  هل والت ظيمية التش يلية للعميل والد وطاملركز املالي  

 معدم دوران االدار  وجملس االدار   

الت ريات والتعديالت يف القـوان  االنظمـ  وتعقـد االجـراءات والـدورات       ةكثر 

 املست دي  

وجود بعض أوج  القصور يف ال ظام املالي واحملاس   مثل عدم توفر اللواحح املالية  

 وأدلة احلسابات   أو عدم حتديد دورة احلسابات.

 ية أو ا لية يف تطبيق ال ظام املالي واحملاس .األخطاء البشر 

 حجم امل شأة   ومومسية ال شاط   وطبيعة العمل فيها. 

 عدم االلتزام مبعايري احملاسبة املتعارف عليها. 

عدم اإلفصاح عن بعض البيانات يف القواحم املالية  أو اإلفصاح عن بعدها بشـكل   

 غري عادم.

ــال     ــة وفق ــات املالي ــر  البيان ــدم ع ــيح     ع ــا ال يت ــارير  مم ــر  التق ــات ع ملتطلب

 للمستفيدين من تلك البيانات تقييمها بشكل عادم. 

ــل        ــتخم   مث ــدير وال ــى التق ــا عل ــد بطبيعته ــابات تعتم بعــض أرصــدة احلس

خمصصات الـديون املشـكوف فيهـا  أو املـواد املخزنيـة الراكـدة  أو خمصصـات        

 األحكام القداحية املتوقعة.

ــأ   ــة أو عوامــل أخــرى   أرصــدة بعــض األصــوم تت ــات اقتصــادية أو تق ي ثر بتقلب

 خارجية  تؤثر على قيمتها الدفةية الن تظهر ضمن البيانات املالية.
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احتماالت املخاطر املال مة يف احلسابات املعّقدة   أكثر ارتفاعـال مـن احتماالتهـا     

 يف احلسابات البسيطة.

لـديها قابليـة سـهلة     طبيعة بعض األصوم الن تتعامل معها امل شأة فقد يكـون  

   مثل ال قدية واملواد املخزنية وغريها. لالختالس أو سوء االست الم

 

 العوامل الن تتوق  عليها املخاطر املال مة :

 لبيانات املالية :ا على مستوى -أ     

   أمانــة اإلدارة ونزاهتهــا   ومــن املؤشــرات الــن تؤخــذ باالعتبــار  خــالف اإلدارة مــع

خمالفة القوان  واألنظمة  اخلالف املسـتمر مـع العمـالء  عـدم     مالكي امل شأة  

التوافق مع املراجع السابق  خـالف مـع إدارة املراجعـة الداخليـة  جتـاو  القـوان        

 واألنظمة.

     خربة ومعرفة اإلدارة ومعدم دورانها والت ريات احلاصـلة يف اإلدارة خـالم الفـةة

اإلدارة قد يؤثر على إعداد البيانات  حمل املراجعة   حيه إن عدم توفر خربة لدى

 املالية للم شأة . 

       الد وط غري االعتيادية على اإلدارة مما قـد يـدفعها إىل تقـديم بيانـات ماليـة

خاطئة والك كتعر  الص اعة الن تعمل فيها امل شأة لعدد كبري مـن حـاالت   

   العمليـات  لالسـتمرار يف فشل األعمام   او عدم كفاية رأس املام العامـل املتـاح   

 تكالي  االقةا .وارتفاع أعباء الوفاء بالتزاماتها     شأة علىاملقدرة وعدم م

  طبيعة عمل امل شأة   كأن تكون  م تجات امل شأة اات تق ية متقادمة مما  قد

جيعل خمزونها السلعي عرضة للم االة يف تقييم    وأن يكون ه اف اتساع يف 

  لوساحل اإلنتاج .عدد املواقع واالنتشار اف رايف

  األطراف اات العالقة حيه أن العمليات ب  األطراف املستقلة تكون أقل عرضة

 للمخاطر.

       العوامل املؤثرة على الص اعة الن تعمـل فيهـا امل شـأة   كـالظروف االقتصـادية

 وامل افسة.

 . نتاحج املراجعة للفةات السابقة 

 واألنظمة اإلجراءات الت ريات يف . 

 ليات غري طبيعية قر  نهاية الس ة املالية .ت فيذ عم 

 . حدوث منو سريع غري طبيعي يف نشاط أو برامج العمل لدى امل شأة 

 جود معدم دوران سريع للعمالة بامل شأةو . 

 دخوم امل شأة يف م ا عات قداحية. 

 .عدم االلتزام باملتطلبات املتعلقة ريماية البيئة 

 م على امل شأة.وجود تعليقات سلبية من وساحل اإلعال 
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 على مستوى رصيد احلسا  أو فئات املعامالت: -      

          درجة تعر  حسـابات البيانـات املاليـة للخطـأ  فاحلسـابات الـن تتطلـب إجـراء

تسويات يف نهاية الفةة املالية أو تلك الـن تتدـمن درجـة عاليـة مـن التقـدير       

 حتتمل تعرضها للخطأ أكثر من غريها من احلسابات. 

 قيد يف املعامالت األساسية واألحداث األخرى  حيه تعترب احلسابات املعقدة التع

)كحسابات عقود اإلجيار الرأمسالية(  أو املوضوعات الن تتطلب استخدام خـبري  

  لتقييمها أكثر عرضة للخطأ والتحري  من احلسابات البسيطة

   تزيـد   درجة التقدير الشخصي الن يتدم ها حتديد أرصدة احلسـابات   حيـه

تتدـمن  املخاطر يف احلسابات املعتمدة على تقـديرات حماسـبية عـن تلـك الـن      

يف حتصـيلها وخمصـص    الـديون املشـكوف   والك كمصـروفات  بيانات فعلية 

علــى الت بــؤ  املخــزون مقارنــة مبصــروفات األجــور نظــرال ألن تلــك الب ــود تعتمــد 

غـري  قـد تكـون   ت اسـتخدام بيانـا  إضـافة إىل   اخلاصة بهـا  باألحداث املستقبلية

 يف تقديرها . غري مالحمة استخدام أساليب كافية أو 

  قابليــة األصــوم للدــياع أو االخــتالس   مثــل األصــوم املرغوبــة بشــكل كــبري

تكـون   على سبيل املثام  ال قدية   املتعلقة بع صر والقابلة لالنتقام  فاملخاطر

 .تلك املتعلقة باألصوم طويلة األجلنسبة من أكرب 

 

 : خماطر الرقابة :  ثانيا

ال اجت  عن حدوث خطأ أو حتري  يف أحد االرصد  أو يف نوع مع  مـن املعـامالت   وهي 

قد يكون جوهريـا إاا إجتمـع مـع خطـأ يف أرصـدة أخـرى أو نـوع آخـر مـن املعـامالت           

والميكن م ع  او اكتشاف  وتصحيح  يف الوق  امل اسـب بواسـطة ال ظـام احملاسـ  أو     

مبع ى أن املخاطر الرقابة قياس لتقديرات املراجع االحتمالية أن  داخلية   نظام الرقابة ال

األخطاء )التحريفات( الزاحدة عن املقدار املقبوم يف دورة أو جزء من املعامالت لـن   ـع أو   

 تكتش  بواسطة الرقابة الداخلية للعميل.

 

أنـ  كلمـا كانـ      ويعترب هذا اخلطر دالة لفعالية إجراءات الرقابـة الداخليـة   حيـه   

الرقابة الداخلية أكثر فعالية كان ه ـاف احتمـام عـدم وجـود أخطـاء أو اكتشـافها       

بواسطة هذا اهليكل أو كان معامل اخلطر الذي ميكـن حتديـد  للمخـاطر الرقابيـة     

 ونظرا للحدود الال مة ألي نظام رقابة داخلية فإن  ال مفر من وجود هذا اخلطر.   أقل

جع هلذا ال وع من املخاطر على قيام  باختبارات مدى االلتـزام ب ظـام   ويتوق  تقدير املرا

ويف حالة عدم ثبوت وجـود مثـل هـذا       الرقابة الداخلية اخلاص بامل شأة حمل املراجعة

  التقييم في ب ي على املراجع أن يفة  أن املخاطر الرقابة مرتفعة
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   علـى الرقابـة الداخليـة فحسـب     ومن ه ا فإن تقدير املراجع للمخاطر الرقابة ال يتوق 

فـإاا     وإمنا يتوق  أيدا على قوة اختبارات مدى االلتزام   وعلى نتيجة تلك االختبـارات 

كان  ال تاحج إجيابية فإن تقدير املراجع للمخاطر الرقابة يقـل   وإاا كانـ  ضـعيفة    

 فإن تقدير املراجع للمخاطر الرقابة سوف يرتفع.

 

مع املخاطر املال مة يف أن كليهما ال يتوق  على املراجـع وإمنـا    وتشةف املخاطر الرقابة

 يعتمد على امل شأة حمل املراجعة.

 

 

 عوامل تقييم خماطر الرقابة :

يقوم املراجع ع د تقييم خمـاطر الرقابـة باألخـذ باالعتبـار العوامـل املتعلقـة مبالحمـة        

داخلية ومن األمثلة علـى هـذ    وفعالية ال ظم احملاسبية ونظم وبيئة وإجراءات الرقابة ال

 العوامل ما يلي: 

       .اعتماد خطط وأهداف إسةاتيجية ومتابعة حتقيقها 

 .استخدام املوا نات التقديرية بشكل حمكم ومراقبة وحتليل االحنرافات 

 .توظي  املراجعة الداخلية بشكل فعام 

 . فعالية أداء جملس اإلدارة واللجان التابعة ل 

 1للم شأة وطرق إناطة الصالحيات واملسؤوليات اهليكل الت ظيمي   

 .الفصل ب  الوظاح  وحتديد املسؤوليات 

 . السيطرة على تطبيقات وبيئة نظم معلومات احلاسو 

  . ت فيذ املعامالت حسب القرارات العامة أو اخلاصة لادارة 

 .وجود أنظمة حماسبية سليمة 

  صـحيح ويف احلسـابات املالحمـة    التسجيل الفوري للمعامالت واألحداث بـاملبل  ال

 ويف الفةة املالية الن تعود هلا.

 .تقييد الوصوم إىل البيانات والسجالت إال بتفويض من اإلدارة 

   إجراء عمليات جرد دورية لةصوم واملخزون وال قدية واختاا اإلجراءات املالحمـة

 حيام أية فروقات .

 ري .إعداد املطابقات حلسابات الب وف والذمم بشكل دو 

 .استجابة اإلدارة للتوصيات املتعلقة بتحس  نظم الرقابة الداخلية 

 .فعالية إجراءات املتابعة الال مة الختاا اإلجراءات التصحيحية الال مة 

 . تشجيع واهتمام إدارة امل شأة باقةاحات العامل 
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 العالقة ب  خماطر الرقابة واملخاطر املال مة : 

املراجـع وإمنـا    علـى ال يتوق  يف أن كليهما  املخاطر املال مة  و خماطر الرقابةتتشاب     

 كما أن رد فعل اإلدارة حلاالت املخاطر املال مة غالبـال  يعتمد على امل شأة حمل املراجعة

ما يكون بتصميم نظام رقابة داخلية مي ع أو يكتش  ويصحح األخطاء افوهريـة    

  تكونـان يف حـاالت كـثرية  اات عالقـة     ولذا فإن املخـاطر املال مـة وخمـاطر الرقابـة    

متبادلة ووثيقة ويف مثل هذ  احلاالت  قد حتدد تلك املخـاطر بشـكل أفدـل يف حـام     

عمل تقدير مشةف هلما  نظرال ألن تقديرهما بشكل م فصل  قد ي شأ ع ـ   احتمـام   

 الوصوم إىل تقدير غري م اسب للمخاطر. 

 

 : خماطر االكتشاف ثالثا : 

املتمثل  يف أن إجراءات املراجع  قد تؤدي بـاملراجع إىل نتيجـ  مؤداهـا عـدم      املخاطروهي 

وجود خطأ أو حتري  يف أحد االرصـد  أو يف نـوع معـ  مـن املعـامالت يف الوقـ  الـذي        

يكون في  هذا اخلطأ موجودا ويكون جوهريا إاا إجتمع مع أخطاء يف أرصـد  أخـرى   

 أو نوع آخر من املعامالت. 

 

فعاليـة إجـراءات املراجعـة يف اكتشـاف     و كفاءة املراجع مبدى الن خاطراملمبع ى أنها 

املخاطر املتمثلة يف أن إجراءات “تعري  خماطر االكتشاف بأنها  كناألخطاء   حيه مي

املراجعة قد تؤدي باملراجع إىل نتيجة مؤداها عـدم وجـود خطـأ يف أحـد األرصـدة أو يف      

لذي يكون في  هذا اخلطأ موجودا ويكون جوهريا يف الوق  ا   نوع مع  من املعامالت

 . إاا اجتمع مع أخطاء يف أرصدة أخرى أو نوع آخر من املعامالت

 

وي تج هذا    وُتعّد خماطر االكتشاف دالة إلجراءات املراجعة وتطبيقها بواسطة املراجع 

ملراجـع  اخلطر جزحيا من حالة عدم التأكد الن تسود عملية املراجعة ع ـدما ال يقـوم ا  

بالفحص الشامل للعمليات   كما أن مثل هذا اخلطـر قـد يوجـد حتـى لـو قـام املراجـع        

بالفحص الشامل   فقد تكون حاالت عدم التأكد ناجتة من استخدام املراجع إلجراءات 

غري مالحمة أو بسبب عدم تطبيق اإلجراءات بطريقة سليمة أو التفسري اخلـاط  ل تـاحج   

ظروف عدم التأكـد األخـرى ميكـن ختفيدـها إىل مسـتوى       مع مالحظة أن   املراجعة

ميكن الت اضي ع   مـن خـالم التخطـيط واإلشـراف الكـايف والقيـام بإجنـا  عمليـة         

وتتدمن خماطر االكتشاف ع صرين    املراجعة وفقا ملعايري رقابة جودة األداء امل اسبة

 هما :

 

ليلية يف اكتشاف األخطاء الـن ال  األوم : املخاطر املتعلقة بفشل إجراءات املراجعة التح 

خماطر املراجعة " ويسمى    يتم م عها أو اكتشافها عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية

 ." التحليلية
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الثاني : املخاطر املتعلقة بالقبوم غري الصحيـح ل تاحج االختبارات التفصيلية فـي الوقـ    

كتشاف  عـن طريـق إجـراءات    الذي يكون ه اف خطأ جوهري يوجب الرفض و  يتم ا

الرقابة الداخلية وإجراءات املراجعة التحليلية وغريها من االختبارات املالحمـة ويسـمى   

 ”.خماطر املراجعة التفصيلية“

 

ـ    يف كونهـا    وختتل  خماطر االكتشاف عن كل من املخاطر املال مـة واملخـاطر الرقاب

ومن ثم ميكـن التـأثري عليهـا مـن     تتوق  على إجراءات املراجعة الن يستخدمها املراجع 

كمــا ميكــن القــوم بصــفة عامــة أن ه ــاف عالقــة عكســية بــ  خمــاطر    خالهلــا

االكتشاف وكّل مـن املخـاطر املال مـة واملخـاطر الرقابيـة   فكلمـا اخنفدـ  درجـة         

املخاطر املال مة واملخاطر الرقابة الن يعتقد املراجع بوجودهـا  ادت خمـاطر االكتشـاف    

ها املراجع   وعلى العكس فإن  كلما  ادت درجة املخاطر املال مـة واملخـاطر   الن يتحمل

 .الرقابة اخنفد  خماطر االكتشاف الن يتحملها املراجع 

 

 

 مكونات خماطر االكتشاف

 

 : التحليلية خماطر املراجعة - أ  

)حتليل ال سـب واالجتاهـات اهلامـة    فشل إجراءات املراجعـة التحليليـة  وتتمثل مبخاطر 

يف اكتشـاف األخطـاء املاديـة أو املخالفـات الشـااة )       والتحري عن الب ود غري الطبيعية(

اكتشـافها عـن طريـق إجـراءات      الن ال يتم م عها أووإساءة اإلفصاح (  اختالس   تالعب  

   وت تج هذ  املخاطر من العوامل التالية: الرقابة الداخلية

 

ــون   ــات أن تكـ ــا  البيانـ ــوم عليهـ ــن حل احلصـ ــة  لالـ ــة املتوقعـ ــد القيمـ تحديـ

 . غري م اسبة أولةرصدة  غري سليمة   

 .دقة القيم املتوقعة بسبب عدم م اسبة ال مواج املستخدم يف الت بؤ  عدم 

ــع يف    ــل املراج ــزفش ــات  يي ــري  االحنراف ــةالغ ــن اال عادي ــات ع ــة الحنراف عادي

 مل شــأةحســابات امقارنــة القــيم املتوقعــة مــع القــيم الفعليــة املســجلة يف  ع ــد

ــك إىل  ــود ال ــد يع ــد       وق ــب لتحدي ــواج امل اس ــتخدام ال م فشــل املراجــع يف اس

 .االحنراف مادية

فشـــل والتفســـري الصـــحيح لالحنرافـــات  فشـــل املراجـــع يف احلصـــوم علـــى 

الوصــوم إىل نتــاحج  احتمــام الفحــص اإلضــايف يف حتديــد ســبب االحنــراف   و 

  .غري سليمة
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 :التفصيلية االختباراتاطر خم -  

 

)فحـص   املخاطر املتعلقة بالقبوم غري الصحيـح ل تاحج االختبـارات التفصـيلية  بتتمثل و

يكـون ه ـاف خطـأ جـوهري و  يـتم       فــي الوقـ  الـذي    تفاصيل العمليات واألرصـدة( 

وإجراءات املراجعة التحليلية وغريها من  اكتشاف  عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية

فشل املراجع يف اكتشـاف األخطـاء املاديـة واملخالفـات     ب  أي تتعلق  االختبارات املالحمة

 باستخدام هذ  اإلجراءات.الشااة 

 : الفحص بالعيّ ة خماطر  -ج

است تاج املراجع على أساس العي ة   خمتلفال  أن يكون احتماماملخاطر الن ت شأ من  وهي 

اءات املراجعة قام بتطبيق نفس إجر فيما لوإلي   عن االست تاج الذي كان ميكن الوصوم

 البيانات أو الب ود حمل املراجعة. على مجيع املفردات املكوِّنة متمع

وت شأ هذ  املخاطر إّما لعـدم كفايـة العي ـات الـن يـتم فحصـها  أو لسـوء اختيـار تلـك           

 العي ات وعدم  ثيلها متمع البيانات أو الب ود حمل املراجعة.

 :ملراجعة األخرىالكتشاف وخماطر االعالقة ب  خماطر ا

يؤثر تقييم املراجع للمخاطر املال مة وخماطر الرقابة على طبيعة وتوقي  ومدى 

تلك اإلجراءات والن يتم القيام بها لتقليل خماطر االكتشـاف  وبالتـالي تقليـل خمـاطر     

لذا  فعلى املراجع دراسة املستويات التقديريـة   املراجعة  إىل مستوى م خفض ومقبوم.

ال مة وملخـاطر الرقابـة ل ـر  حتديـد طبيعـة وتوقيـ  ومـدى اإلجـراءات         للمخاطر امل

 افوهرية الن يتم القيام  بها.

ه اف عالقة عكسـية بـ  خمـاطر االكتشـاف وكـل مـن املخـاطر املال مـة         و

لرقابـة الـن يعتقـد    وخمـاطر  ا  درجة املخاطر املال مـة  كان فكلما وخماطر الرقابة   

ن خمـاطر االكتشـاف املقبولـة تكـون م خفدـة ل ـر        مرتفعـة فإ املراجع بوجودها 

تقليل خماطر املراجعة إىل مستوى مـ خفض مقبـوم   وعلـى العكـس ع ـدما تكـون       

املخاطر املال مة وخماطر الرقابة م خفدة   يسـتطيع املراجـع قبـوم خمـاطر اكتشـاف      

 مرتفعة  مع استمرار تقليل خماطر املراجعة إىل مستوى م خفض مقبوم .

 

 :املراجعة وأدلة إثبات املراجعة  ب  خماطر لعالقةا

عالقة عكسـية بـ  خمـاطر املراجعـة ومـدى أدلـة اإلثبـات الـن يـتع            ه اف 

التخطيط هلـا لتـدعيم رأي املراجع فكلمـا اخنفـض مسـتوى خمـاطر املراجعـة        

أما علـى مسـتوى   املقبوم  اد مقدار أدلة اإلثبات الال مـة لتـدعيم هـذا التأكيـد     

كلمـا اخنفـض املسـتوى املقبـوم ملخـاطر االكتشـاف       جعة  فأنـ   مكونات املرا
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احملدد لتأكيد مع  بواسطة املراجـع  اد مقـدار أدلـة اإلثبـات املطلوبـة لت فيـذ       

 خماطر االكتشاف ع د هذا املستوى والعكس صحيح. 

 

ع دما تكون تقديرات املخاطر املال مة وخماطر الرقابة مرتفعـة   فـإن املراجـع     

اسة فيما إاا كان  االختبارات افوهرية تستطيع توفري أدلة إثبات حيتاج إىل در

كافيــة وم اســبة لتخفــيض خمــاطر االكتشــاف  وبالتــالي ختفــيض خمــاطر  

ــأن خمــاطر      ــرر املراجــع ب ــدما يق ــوم  وع  ــ خفض مقب ــة إىل مســتوى م املراجع

االكتشاف املتعلقة بتأكيدات البيانات املالية لرصيد حسا  مهـم أو جمموعـة   

عامالت ال ميكن ختفيد  إىل مستوى مقبوم  فإن علـى املراجـع إبـداء رأي    من امل

 متحفظ أو االمت اع عن إبداء الرأي.

  

ع د حتديد أدلة اإلثبات املالحمـة لـدعم أي نتيجـة حـوم خمـاطر الرقابـة   قـد         

يراعى املراجع  أدلة اإلثبات الن حصل عليهـا يف املراجعـة السـابقة   ويف حالـة     

ستمر فإن املراجع  سوف يكون مطلعال على ال ظـام احملاسـ  ونظـام    التكلي  امل

الرقابة الداخلية   من خالم عمل  السابق لك   سـيحتاج إىل حتـديه معرفتـ     

الن حصل عليها ودراسة احلاجة إىل احلصوم على أدلة إثبـات أخـرى ألي ت ـيري    

جعـة سـابقة  علـى    يف الرقابة   وقبل االعتماد على إجراءات حل العمل بها يف مرا

املراجع أن حيصل على أدلة إثبات تدعم هـذا االعتمـاد   وعلـى املراجـع احلصـوم      

على أدلة إثبات بطبيعة وتوقيـ  ومـدى أي ت ـيريات يف ال ظـام احملاسـ  ونظـام       

الرقابة الداخلية للم شأة حدث  م ذ العمل بتلـك اإلجـراءات  وتقـدير تأثريهـا     

ع   وكلمـا كـان الوقـ  الـذي مدـى م ـذ العمـل        على االعتماد املقرر من املراج

 باإلجراءات السابقة أطوم كلما كان  نتيجة الثقة بها أقل.

 

 

 :ويعرف دليل االثبات بأن 

 
الوسيلة أو الشكل املادي الذي تأخذ  قوة اإلق اع يف إثبات احلقيق  الواقعيـة او    

 احملاسبية.

 

وضـوع الرقابـ   جتمـع    عبارة عن معلومات كافي  ومعقولـ  ووثيقـة الصـل  مب    

 بهدف جعل املدقق ي تهي إىل رأي م طقي يدعم نتاحج الرقاب  

 

 

 



 اللقاء العلمي ملهارات إدارة املخاطر املالية يف االستثمارات واملشروعات

 18 

 :أهمية دليل االثبات

 

 جوهر عملية الرقابة وعمودها الفقري 

 تاييد راي املرجع 

  توفر اساس سليم ومق ع ملصداقية التقرير 

 دليل بذم الع اية امله ية 

 .تعزيز وتأكيد نتاحج الرقابة 

 التقارير. ةلتهيئ توفري معلومات 

 .إثبات تطبيق املدقق ملعايري الرقابة 

 .تيسري عملية الربجمة واإلشراف 

 .تأهيل املدقق مه يا 

 .التأكد من إجنا  مهمة الرقابة 

 

 

 :خصاحص دليل االثبات 

 

 أن يكون كافيا : - 1

 

فمثالل إاا خلص  مهمة الرقابة إىل أن بطء أداء افهة )وبالتالي ارتفـاع تكـالي     

داء( يرجع إىل تأخري مصادقة السلطات املكلفة باملالية على ميزانيتها  فإدراج األ

مثام واحد عن التأخري يف املصادقة علـى امليزانيـة ال ميثـل دلـيالل كافيـال لـدعم       

 نتيجة الرقابة.

 

كذلك وجود حواسيب آلية ليس دليالل كافيال الست تاج أن افهة حمل التـدقيق   

 وماتية يف أداحها.تستعمل األساليب املعل

 أن يكون مالحما  – 2

 

فمثالل الوص  املصحو  برسومات وصور ملستودع ختزين يكون دليالل غري مالحم  

 لتدعيم است تاج املدقق بوجود حاالت العجز والزيادة.

 

بي ما  ثل ملفات املوظف  دليالل مالحمـال لتـدعيم اسـت تاج املـدقق بـأن مـؤهالت        

 طبيعة األعمام املكلف  بإجنا ها. املوظف  غري مالحمة مع
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 أن يكون معقوال – 3

  

فمثالل ع د حتديد حجم العي ة  جيب على املدقق أن خيتارهـا رييـه ال تكـون     

أكرب من الال م فةتفع بذلك تكالي  املراجعة وأن ال تكون العي ة أص ر مـن  

 رة.الال م رييه تشمل احتمام إبداء رأي أو مالحظة غري صحيحة أوغري مرب

وبالتالي ميكن تص ي  أدلة اإلثبات من حيه الكفايـة واملالحمـة واملعقوليـة مـن     

 حيه أن:

أدلة االثبات من املصادر املباشرة أكثـر كفايـة ومالحمـة مـن ادلـة االثبـات مـن         

 املصادر غري املباشرة.

ادلة االثبات من املصادر املستقلة عن افهـة اخلاضـعة للرقابـة أكثـر كفايـة       

 ن ادلة االثبات احملصلة من داخل افهة.ومالحمة م

أدلة االثبات احملصلة يف ظل وجود أنظمة رقابة داخليـة اات كفـاءة وفاعليـة     

أكثر كفاية ومالحمة من أدلة االثبات احملصـلة يف ظـل عـدم وجـود أنظمـة      

 رقابة داخلية أو يف ظل وجودها وعدم كفاءتها وفاعليتها.

 ومالحمة من أدلة االثبات الشفهية.أدلة االثبات املوثقة أكثر كفاية  

 أدلة االثبات االصلية أكثر كفاية ومالحمة من أدلة االثبات امل سوخة. 

 طرق مجع األدلة:

 

   الفحص املست دي والفين واحملاس 

 املصادقة  

 اإلجراءات التحليلية  

 املقابالت  

 االستعانة خببري 

  املالحظة املباشر 

  املقارنات  

 تقصاءاتاالستفسارات أو االس 

 افرد الفعلى  

 .الشهادات   

  التحليالت الف ي 

 أنواع أدل  االثبات 
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 :أنواع أدل  االثبات

 الدليل املادي 

 دليل الشهود 

 الدليل املست دي 

 الدليل التحليلي 

 

 : مصادر األدلة

 

مست دات من افهة اخلاضعة للرقابة : فأث اء القيام بفحـص الـدفاتر والسـجالت     

دقق بفحص العديد من املست دات الن تعمل مبثابة دليالل على احملاسبية يقوم امل

 إجراء التدقيق ورمبا تكون هذ  املست دات أصلية أو صور إعتمادال على أهميتها .

 

تقرير املدقق الداخلي : رمبـا يكـون املـدقق الـداخلي قـد تعـرف علـى حـاالت          

 إحنراف عن اإلجراءات الطبيعية املطبقة .

 

ة : ميكن للمدقق أن حيصل على معلومات هامة من خمتل  املقابالت الشخصي 

املوظف  احلكومي  ألنهم رمبا يكونوا قد الحظوا قصور يف الدوابط الرقابية 

الداخلية من جانب املدرين وتصرفات تالعبية إرتكبها موظفون آخرون . وتفيد 

 املقابالت الشخصية يف الكشـ  عـن اإلفـادات افوهريـة غـري الصـحيحة الـن       

 يسببها التالعب أو الفساد .

 

التفتيش / املالحظة : يستطيع املدقق أن يالحظ احتمام وجود تالعـب أو فسـاد    

من خالم فحص تقـارير التفتـيش / املالحظـة / افـرد الفعلـي )مثـل مسـت دات        

مزورة   بداحع غري موجودة أو جودتها متدنية( وإاا اعتمد املدقق على املالحظة 

ــاح  ــدعم نت ــة ل ــة   الفعلي ــك مــدعومال باألدل ــ  جيــب أن يكــون ال ــدقيق فإن ج الت

 املست دية امل اسبة .

 

قواحم اإلستقصاء : جيو  للمدقق مجع معلومات هامة ومفيدة والك باسـتخدام    

 قواحم االستقصاء .

 

املصادقات : يقوم املدقق أحيانال باحلصوم على املعلومات مباشرة من أطراف أخرى  

ألرصدة الب كيـة مـن الب ـوف ومصـادقات األرصـدة      اات عالقة )مثل مصادقات ا

املدي ة من املدني  ....( وإاا   تتطابق األرصدة الواردة من تلـك افهـات مـع تلـك     
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ــا     ــدقق مراجعته ــى امل ــ  يــتع  عل ــدفاتر والســجالت احملاســبية فإن ــة بال املثبوت

 بالتفصيل ملعرفة أسبا  اإلختالفات .

 

املدقق بتحليل املعلومات املالية وغري املالية وهو نتاحج املراجعة التحليلية : يقوم  

حتليل ميكن أن يشيري إىل وجود إجتاهـات غـري طبيعيـة   وحيتـاج املـدقق يف      

 هذ  األحوام إىل الةكيز على جوانب معي ة .

 

آراء اخلرباء : جيو  للمدقق ن يستع  بآراء اخلرباء إاا سـاور  الشـك يف حالـة مـا        

يالل يستطيع املدقق أن يعتمد عليـ  ع ـد تقييمـ  لقيمـة     ويصبح رأي اخلبري دل

 التالعب أو الفساد .

 

 صعوبات ومعوقات تقييم خماطر املراجعة: 

تواج  عملية تقيـيم خمـاطر املراجعـة وتقـديرها بشـكل دقيـق صـعوبات ومعوقـات         

عديدة إضافة إىل تلك الصعوبات املتأصلة مبكوناتها  مما يةتب عليها إجراء اختبارات 

جوهرية على أسس غري مدروسة وعدم إعطاء األهمية للحسابات الن تتدمن املخـاطر    

وكذا احتمام تدمن افوانب الن يـتم مراجعتهـا بعـض األخطـاء املاديـة   األمـر الـذي         

يتع  مع  ايالء  هذ  الصعوبات واملعوقات أهمية خاصة وبذم افهـود الال مـة وإجيـاد    

ا  وفيما يلـي بيـان بـأهم أوجـ  وجوانـب تلـك الصـعوبات        السبل الكفيلة بالت لب عليه

 واملعوقات:  

 عدم اإلملام الكامل بأدلة وقواعد املراجعة .    

 عدم توفر املعرفة الف ية واخلربة الكافية لدى للمراجع . 

 عدم مواكبة التطورات يف أساليب وتق يات املراجعة .   

 اجعة.عدم توفري برامج تدريبية كافية حوم خماطر املر 

عدم كفاية عدد أعداء فريق عمل املراجعة يف املهمة الن يكلفـون بهـا ممـا     

 يةتب علي  عدم االلتزام بكافة متطلبات خطط وبرامج املراجعة.    

 عدم جتانس أعداء فريق عمل املراجعة.  

عدم تدم  خطط وبرامج املراجعة جزء خاص بتقيـيم املخـاطر واخلطـوات الـن      

 التقييم. يتع  إتباعها يف

 عدم تفهم طبيعة  ونشاط وبيئة عمل افهة حمل املراجعة .  

عــدم وجــود توثيــق كــاف لتقيــيم نظــام الرقابــة والدــبط الــداخلي يف ملفــات  

املراجعة الداحمة مما يستلزم إعادة تقييمها يف كل مهمة   بـدال مـن االعتمـاد    

ةة حمل املراجعة على تلك ال تاحج واالكتفاء مبراجعة الت ريات عليها خالم الف

 والتحقق من عمل الدوابط وتركيز املراجعة على جوانب أخرى    
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عدم وجود فهم واضح لطبيعـة اختصاصـات وصـالحيات املراجـع لـدى امل شـأة أو        

 افهة حمل املراجعة مما يعيق عملية احلصوم على املعلومات والبيانات.

 قة املراجعة.عدم توفر بيئة وم اخ م اسب للعمل مما يؤدى إىل إعا  

 

 او مواجهة املخاطر ؟ كي  ميكن معافة

 

عادة ما تواج  االدارة العديد مـن املخـاطر ومبسـتويات خمتلفـة ومـن مصـادر خمتلفـة        

وتتب ى االدارات العديد من ا ليات والطرق ملواجهة هذ  املخاطر والتعامل معهـا ومـن بـ     

 هذ  الطرق ما يلي:

: عدم االستثمار يف األسهم والس دات  ويف املقابل  جت ب املخاطر , على سبيل املثام 

يعين هذا تفوي  فرص العواحد الكبرية وامزية , كذلك عدم القيـام بتطبيـق   

نظام مع  جديد غري خمترب وليكن نظام ادارة وحسا  التكالي  وهذا ايدـا  

 يعين فوات االستفادة من الوفورات الكبرية الن قد تتحقق وهكذ .

اطر , على سبيل املثـام : عـن طريـق التـأم  اي تقـوم احـدى افهـات        حتويل املخ 

بالتأم  على االصوم اململوكة هلا ضد السرقة واحلريـق والكـوارث او التـأم     

 على الواردات او التأم  على هامش اخلساحر

والتحوط , على سـبيل املثـام : تقيـيم بعـض االصـوم علـى اسـاس القيمـة االقـل           

داعة اخر املدة يتم تقييمها على القيمة االمسية او القيمـ   ولتكن املخزون اوب

السوقية ايهما اقل وكذلك التحوط يف حسا  نسـبة التـداوم بقسـمة االصـوم     

املتداولة على اخلصوم املتداولة رييه تتحـوم اىل حسـا  نسـبة السـيولة وهـي      

خلصوم تساوي ناتج قسمة االصوم املتداولة ) مطروحا م ها قيمة املخزون ( على ا

املتداولة وميكن ايدا ان حتطاط اكثر بأن تتحوم اىل نسبة السيولة السريعة 

وهي ناتج قسمة االصوم املتداولة ) مطروحا م ها قيمة املخزون واملدي   وقيمـة  

 االسهم ( على اخلصوم املتداولة .  

 

ر السيطرة على املخاطر او التقليل م ها , ويف هذ  الطريقـة يـتم مواجهـة املخـاط     

والسيطرة عليها او التقليل م ها ومثام الك االخطاء الن حتدث نتيجة اداء االعمام 

بالطرق اليدوية فه ا ميكن لالدارة السيطرة على هذ  االخطـاء والقدـاء عليهـا    

عن طريق احالم العمل باحلاسب االلي ولكن رمبا ت تج ه ا اخطاء اخرى تتعلق 

 . ب ظم التش يل وخماطر االخةاق وغريها

 



 اللقاء العلمي ملهارات إدارة املخاطر املالية يف االستثمارات واملشروعات

 23 

التكي  مع املخاطر , وهـي الطريقـة الـن تكـون فيهـا االدارة متقبلـة ملسـتوى         

مع  من املخاطر ومتكيفة معها وتعربها من االمور الن ال بد مـن حـدوثها وانهـا    

 ثل وضع طبيعي يت اسب مع طبيعة ال شاط الذي تقوم مبارست  وهو ما يسمى 

 احيانا مبدأ شهية املخاطر .

 

, وهي الطريقة الن تقوم االدارة فيها ب ربلة املخـاطر او التخفيـ     ترشيح املخاطر 

من آثارها رييه تتحمل اقل التبعات الن حتدثها هذ  املخاطر وعادة مـا يـتم الـك    

 من خالم اجياد اكثر من بديل للتعامل معها .   

 

 , اي اجياد إجراءات تسمح بالتعامل مع املخـاطر املختلفـة   إجياد عمليات مربجمة 

وخطوات مربجمة ختفـ  مـن أثـر نتـاحج أو احتمـاالت املخـاطر ومـن الـك ايدـا          

تصميم انظمة تلقاحية التشـ يل تسـتطيع ان  ـارس وظاحفهـا يف احلـاالت الـن       

تستدعي الك او انظمة مصممة ملعافة ومواجهة االحداث الن تشكل خماطر 

 لالدارة وم ها انظمة الرقابة الداخلية .

 

 

 

 اخلالصة

أيال كان  جودة تصميم    أن يوفر ألي ل ظام رقابة داخلية ال ميكن لقوم أن  ميكن ا

لادارة ضمانال مطلقال بشأن إجنا  وحتقق أهداف امل شأة اي أن ما ميكن للرقابة الداخلية 

والـك ألن املخـاطر ال    حتقيق  يتمثل فقط يف مستوى معقـوم مـن الدـمان او التأكـد .    

عالق  ب  الدمان واملخاطر هي عالقة عكسي  فهـذا  ميكن أن تساوي صفر وكون  ال

, وعلى املدقق أن يكون مستعدا لتحمـل   %111يعين ااا أن الدمان ال ميكن أن يساوي 

ومواجهة هذ  املخاطر مهما كان  نتاحج تقييمـ  لةنظمـ  وحكمـ  عليهـا بـافود  ,      

فمثال لو وضـع    أن كل نظام حيمل  يف داخل  خماطر  ,فافود  ه ا نسبي  وهي تعين 

االدارة انظمة ملواجهة املخاطر الن ت تج نتيجة العمل اليدوي من اخلطأ وال سيان والسـهو  

وافهل من خالم تبين انظمة آلي  فإن هذ  االنظم  ب فسها قد حتل تلك املخاطر ولك ها 

تأتي مبخاطرها مثل خمـاطر االخـةاق والسـرق  والتلصـص أو عطـل االجهـز  وتعقـدها        

 خاطر . الصيان  املستمر  وغري الك من املها اىل وحاجت
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 التدريبيةالوحدة هدف 

يف نهاية افلسة سوف يتمكن املشارك  من معرفة أسلو  ت ـاوم معـايري املراجعـة    

الدولية واملعـايري الدوليـة لةجهـزة العليـا للرقابـة املاليـة واحملاسـبة ملخـاطر املراجعـة          

 مها واالستجابة هلا.ومكوناتها وإجراءات تقيي

 

 نظرة عامة

لقد أعط  معايري الرقابة يف القطاع التجاري ع اية كبرية مبخاطر املراجعة  وأفـردت  

هلا مساحة واسعة من التفاصيل   مشل  تعري  املخاطر  ومكّوناتها  وما يقتدي على 

ت تقـويم  املراجع اختاا  من إجراءات لتقييم تلك املخاطر وختفيض مسـتوياتها   وإجـراءا  

بيئة العمل ونظم املراقبة الداخلية يف امل شأة   وما يـرتبط بـذلك مـن تعريـ  األهميـة      

 ال سبية   وكذلك تعري  ال ش واخلطأ يف املراجعة .

 

أّما يف القطاع احلكومي  فـإن معـايري الرقابـة الصـادرة عـن بعـض امل ظمـات واهليئـات         

ثريال مبوضوع خماطر املراجعة كمعيار الدولية واإلقليمية يف هذا القطاع     تع  ك

 مستقل   وبشكل مباشر.

 

ول ر  إلقاء الدوء على خماطر املراجعة يف معايري الرقابة املالية  سـوف نعـر  موقـع    

هذ  املخاطر يف كل من معايري املراجعة الدولية الصادرة عن االحتاد الدولي للمحاسب  

(IFAC  وكذلك يف معايري املراجعـة الصـادر   )      ة عـن هيئـة احملاسـبة واملراجعـة لـدوم

جملس التعاون لدوم اخلليج العربية   كمثام ملوقع املخاطر يف معايري الرقابة املالية يف 

القطاع التجاري   كما س عر  ما أشري هلذ  املخاطر ضمن املعايري الرقابية الصادرة عن 

 ( .INTOSAI)االنتوساي امل ظمة الدولية لةجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 

 

 

 

 راجعة في معايير الرقابة الماليةمخاطر الم
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 (:IFACاملراجعة يف معايري املراجعة الدولية ) رأوال: خماط

( حتـ  ع ـوان "فهـم امل شـأة وبيئتهـا        315تدم   معايري املراجعة الدولية   املعيار رقم )

وتقييم خماطر األخطاء افوهرية." وقد تدمن هذا املعيـار  الفقـرات الرحيسـية ا تيـة :     

راءات تقييم املخاطر ومصادر املعلومات اخلاصة بامل شأة وبيئتها مبا يف الك مقّدمـة , وإج

رقابتها الداخلية , وفهم امل شأة وبيئتهـا مبـا يف الـك رقابتهـا الداخليـة , وتقيـيم خمـاطر        

 األخطاء افوهرية , والتوثيق

 

الداخليـة    كما تدمن املعيار ثالثة مالحق   بشأن: فهم امل شأة وبيئتها  ع اصر الرقابة 

 .والظروف واألحداث الن قد تدم على خماطر أخطاء جوهرية 

تدم   مقّدمة املعيار املشار إلي    هدف املعيار من حيه ضـرورة قيـام املراجـع بـإجراء      -1

تقييم للمخاطر على مستوى البيانـات املاليـة وأدلـة اإلثبـات   علـى أسـاس تفهـم امل شـأة         

ة فيها  والك ل ر  إجراء ختطيط سليم لعمليـة املراجعـة   وبيئتها ونظم املراقبة الداخلي

وحتديــد اخلطــوات الدــرورية الــن يقتدــي اتباعهــا لكشــ  األخطــاء افوهريــة يف 

 البيانات املالية   وحتديد األهمية ال سبية لتلك األخطاء ب اًء على حكم املراجع املهين .

 

 مبا يلي: تتطلب فقرة إجراءات تقييم املخاطر  قيام املراجع - 2

 طرح االستفسارات على إدارة امل شأة وجهات أخرى من داخل امل شأة أو خارجها . 

القيام بإجراءات حتليلية للبيانات واملعلومات الن حيصل عليها  لكش  أيـة دالالت   

 غري عادية .

املالحظة والتفتـيش   ويشـمل الـك مالحظـة أنشـطة وعمليـات امل شـأة   وفحـص          

ــارير اإلدارة وحماضــر     املســت دات والســجالت  ــراءة تق ــة  وق ــة الداخلي ــة الرقاب وأدل

اجتماعات جملـس اإلدارة   والقيـام بزيـارات ملقـر امل شـأة ومرافقهـا املختلفـة  وتتّبـع         

 املعامالت خالم العمل الروتيين للم شأة.

 

 بال سبة لفقرة فهم امل شأة وبيئتها   فإن هذ  الفقرة تتطلـب مـن املراجـع فهـم ال ـواحي      - 3

 ا تية:

القطاع والعوامل الت ظيمية والعوامل اخلارجية األخرى   مبـا يف الـك إطـار تقـديم      

 التقارير املالية املتبع يف امل شأة.

طبيعة امل شأة من حيه عملياتها   وملكيتها   ورقابتها   وأنـواع االسـتثمارات فيهـا       

 لديها.وهيكلتها   وكيفية  ويلها   والسياسات احملاسبية املطبقة 

ــؤدي إىل أخطــاء      ــن ميكــن أن ت فهــم األهــداف واالســةاتيجيات وخمــاطر العمــل ال

 جوهرية يف البيانات املالية .
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قياس ومراجعة األداء املالي للم شأة  ومقارنة الك باألداء املالي مل شآت أخرى مشـابهة   

   واالستفادة من الك يف تقدير املخاطر وحتديد احتماالت وجـود أخطـاء جوهريـة   

 يف البيانات املالية.

 

تدمن املعيار شرحال تفصيليال حوم فقرة فهم الرقابة الداخلية يف امل شأة  ومشـل الـك    -4

 ر ا تية:الع اص

 مفهوم الرقابة الداخلية. 

 بيئة الرقابة. 

 عملية تقييم خماطر امل شأة. 

 نظام املعلومات مبا يف الك إجراءات إعداد التقارير املالية واإلبالغ. 

طة الرقابة   مثل التفويض   ومراجعة األداء   ومعافة نظـم املعلومـات   وفصـل    أنش 

 املهام.

متابعة أساليب الرقابة  واإلجراءات التصحيحية الن تقوم بها امل شـأة اسـتجابة هلـذ      

 املتابعة.

 

 يام املراجع باإلجراءات ا تية :تدم   فقرة تقييم خماطر األخطاء افوهرية   ق -5

تقيــيم املخــاطر ع ــد ختطــيط عمليــة املراجعــة   وكــذلك أث ــاء ت فيــذ  حتديــد و 

التدقيق  والك على مستوى البيانات املالية   وكذلك أرصـدة احلسـابات واملعـامالت    

 األخرى .

 ربط املخاطر احملدّدة مع األخطاء الن قد حتدث ع د مستوى اإلثبات . 

خطـأ جـوهري يف البيانـات     اعتبار ما إاا كانـ  املخـاطر كـبرية   رييـه تـؤدي إىل      

 املالية.

 اعتبار احتمام أن ي جم عن املخاطر خطأ جوهري يف البيانات املالية . 

 

( املشار إلي    315ار )ت ص فقرة )االتصام مع أولئك املكلف  بالرقابة واإلدارة( من املعي -6

 ما يأتي:

معرفـة بالسـرعة    "جيب على املـدقق أن جيعـل أولئـك املكلفـ  بالرقابـة واإلدارة علـى      

املمك ة  وع د مستوى م اسب من املسؤولية   ب واحي الدع  افوهرية يف تصميم أو 

 ت فيذ الرقابة الداخلية الن من  إىل انتبا  املدقق."

وبال سبة للقطاع احلكومي  يتم إبالغ مالحظات افها  الرقـابي حـوم نقـاط الدـع      

حلكومية   أو إىل السلطة امل اسبة يف تلك افوهرية يف نظام الرقابة الداخلية للجهة ا

 افهة أو لسلطة أخرى قد حتدّدها القوان  والتشريعات احلكومية .
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 ( أّن على املدقق توثيق ما يلي:315فيما يتعلق بالتوثيق  نّص املعيار )  -7

ا امل اقشة ب  فريق املراجعة فيما يتعلق ريساسية البيانات املالية للم شأة   إلظهاره 

 بشكل غري صحيح  بسبب اخلطأ أو االحتيام   والقرارات اهلامة الن حل التوصل إليها.

الع اصر األساسية للفهم الن حل احلصوم عليها فيما يتعّلـق بكـل ناحيـة للم شـأة       

وبيئتها   مبـا يف الـك الع اصـر املكّونـة للرقابـة الداخليـة  والـك لتقيـيم خمـاطر          

ات املالية ومصادر املعلومات الـن حل احلصـوم علـى الفهـم     األخطاء افوهرية يف البيان

 م ها  وإجراءات تقييم املخاطر.

خماطر األخطاء افوهرية الن حل حتديدها وتقييمها ع د مسـتوى البيانـات املاليـة       

 وع د مستوى اإلثبات.

 املخاطر احملدّدة  وع اصر الرقابة اات العالقة بتلك املخاطر. 

 

 راجعة يف املعايري الرقابية لالنتوساي:خماطر امل - نياثا

تدم   املعايري الرقابية الصادرة عن ف ة املعايري الرقابية بامل ظمـة الدوليـة لةجهـزة    

 العليا للرقابة املالية واحملاسبة )االنتوساي(  أربعة أبوا  رحيسية  وهي:

 املبادئ ) املعطيات ( األساسية يف الرقابة احلكومية. 

 امة يف الرقابة احلكومية.املعايري الع 

 املعايري امليدانية يف الرقابة احلكومية. 

 معايري إعداد التقارير يف الرقابة احلكومية. 

 

 :األساسية املعطيات

 إعـداد  تسـبق  التـى  والشـروط  املعقولـة  واملبادئ والفرضيات األساسية باملعطيات ويقصد

 : هي معايري 11 إىل وت قسم الرقابة معايري

 .املعايري يقتطب قابلية .1

 . بافها  اخلاص احلكم أو القرار .4

 .العامة املساءلة .3

 .اإلدارة مسئولية .2

 .القواعد إصدار .0

 (.احملاس  املبدأ ثبات) القواعد إتساق .6

 . الداخلية الرقابة وجود .7



 اللقاء العلمي ملهارات إدارة املخاطر املالية يف االستثمارات واملشروعات

 28 

 .املعلومات على اإلطالع .8

 . املراقبة األنشطة .3

 .الرقابة تق يات تطوير .15

 

 :مالحظة

  وميكـن  املشـروعية  ورقابة املالية والرقابة األداء على ابةالرق يف املعايري هذ  تستعمل

 :التالي الشرح خالم من املعايري هذ  على نتعرف إن

 

 املعايري تطبيق قابلية : 

 معـايري  تطبيـق  إىل يسعى أن للرقابة األعلى افها  على جيب أن  على املعيار هذا ي ص

 .مهمة يراها التى ال قاط مجيع يف االنتوساي

 بعـض  علـى  تطبيقهـا  املمكـن  مـن  يكون ال قد املعايري بعض أن املعيار هذا ل ا ويوضح

 احملاسبات حماكم صورة تأخذ الن األجهزة تلك الك يف مبا للرقابة األعلى ا هاف أعمام

 هـذ   علـى  جيـب  لذا   األجهزة تلك بها تقوم الن الرقابة أعمام فري األخرى أعمام على وال

 مـن  تدـمن  بصـفة  األعمـام  هـذ   مثـل  علـى  تطبيقها ميكن ىالت معايري وضع األجهزة

 .داحم وبشكل عالية نوعية خالهلا

 

 

 بافها  اخلاص احلكم أو القرار: 

 ب فسـ   الـال م  القـرار  يتخذ أن للرقابة األعلى افها  على جيب أن  على املعيار هذا ي ص

 .الرقابة ليةبعم القيام أث اء أمام  تظهر الن املختلفة األمور فميع بال سبة

 ع ـد  باإلتبـاع  األوىل هي للرقابة األعلى افها  لسلطة احملددة ال صوص هذا ل ا ويوضح

 ميكن ال لذلك نتيجة   عليها املتعارف واحملاسبة لرقابة معايري وب  بي ها تعار  وجود

 األعلـى  افهـا   خـارج  أخرى معايري ألية وال االنتوساي قبل من املوضوعة الرقابة ملعايري

 األعلـى  افهـا   علـى  اإللزامـي  التطبيـق  صـفة  هلـا  تكـون  أن أو آمرة يكون أن للرقابة

 الرقابـة  معـايري  بأن يقر أن للرقابة األعلى افها  على جيب الك ومع موظفي  أو للرقابة

 هـذ   تبـق  أن وحتـاوم    املـراقب   مـن  علي  جممعا رأيا  ثل االنتوساي قبل من املوضوعة

   املاليـة  للرقابـة  األعلـى  للجهـا   القانونيـة  السلطة مع م سجمة كان  كلما القواعد

 ضـروريا  األمر كان كلما تعار  أي إ الة إىل جاهدّا يسعى أن افها  على جيب كما

 . بها املرغو  املعايري هذ  بعض يتب ى لي
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 العامة املساءلة : 

 العامـة  املساءلة بتقرير املطالبة فإن املتزايد العام للوعي نتيجة أن  على املعيار هذا ي ص

 ضـرورة  يب  مما وضوحا أكثر صارت العامة األموام تدير التى  الوحدات أو األفراد على

 . املساءلة اللزاميةا إجراء وضع

 األجهـزة  قبل من املتخذة القانونية اإلجراءات إىل ي ظر أن جيب ان  املعيار هذا ل ا ويوضح

 تـؤدي  أنهـا  علـى  أو   العامـة  األهداف حيكم الذي قامل ط من جزء أنها على للرقابة العليا

 وبوجـ     األجهـزة  هـذ   قبـل  مـن  متابعتهـا  تتم التى للوحدات لعامة األهداف حتقيق إىل

 واجبـات  ت فيـذ  العامـة  افهـات  وعلـى  احملاسـبية  باملساحل املتعلقة األهداف تلك خاص

 . املساءلة

 

 اإلدارة مسؤولية : 

 الداخليـة  والرقابـة  للمعلومـات  م اسـبة  نظـم  وتطـوير  إعـداد  بـان  يقدـى  املعيـار  وهذا

 مسـؤولية  اإلدارة وان املساءلة عملية يسهل سوف  اإلدارة ضمن التقارير وإعداد والتقويم

 . األخرى واملعلومات املالية التقارير وحمتوى صي ة وكفاية صحة عن

 تتعلـق  اتمعلومـ  تـوفري  هـو  املراجعـة  حمـل  الوحـدة  واجـب  ان املعيـار  هـذا  ل ـا  ويوضح

 املراجعـة  علـى  ان أى وكافيـة  وصـحيحة  ودقيقـة  صـحتها  يف موثوق الرقابة مبوضوع

 . املعربة والبيانات املالية التقارير وكفاية صحة ضمان

 

 القواعد اصدار : 

 حماسـبية  قواعـد  صـدور  مـن  بـالتحقق  املختصـة  السـلطات  تقـوم  بان املعيار هذا وي ص

 احلكوميـة  اإلدارة رياجـة  تتعلق احلسابات وإقفام املالية التقارير إعداد بشأن مقبولة

 للقيـاس  وقابلـة  حمـددة  تفصيلية أهداف بوضع للرقابة اخلاضعة الوحدات تقوم كما

 . باألدلة تتعلق كلية أهداف وضع عن فدال

 

 : هما أمرين يوضح املعيار ل ا يوضح

 

 القواعـد  تدـع  تـى ال اهليئات مع تعمل أن املالية للرقابة العليا األجهزة على جيب أن  

 عـن  صـدرت  مالحمـة  حماسـبية  قواعـد  وجـود  من التأكد يف للمساعدة احملاسبية

 . احلكومية اإلدارة

 واضـحة  أهـدافا  تدـع  بـان  لرقابتهـا  الوحـدات  املالية للرقابة العليا األجهزة توصى أن 

 .للقياس وقابلة
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 ( احملاس  املبدأ ثبات: )القواعد اتساق 

 إىل املقبولـة  احملاسـبة  لقواعـد  املسـتمر  التطبيـق  يـؤدي  أن بجيـ  بأن  املعيار هذا يقدى

 . املالية وال تاحج( حلالة) للوضعية دقيق عر 

 تصـوفاتها  جتعـل  بـأن  للرقابـة  اخلاضـعة  الوحـدة  علـى  يتوجـب  أنـ   املعيار ل ا ويوضح

 تلـك  مثـل  تطبيـق  ضـرورة  عن فدالل املالحمة الظروف حسب احملاسبية للقواعد مطابقة

 . مستمرة صفةب القواعد

 

 الداخلية الرقابة وجود : 

 األخطـار  خطـر  مـن  يقلـل  الداخليـة  للرقابـة  مالحـم  نظام وجود على املعيار هذا يقدى

 . أهدافها حتقق جتا  لادارة املعقوم الدمان ويوفر واملخالفات

 م اسبة نظما تدع بأن للرقابة اخلاضعة الوحدة على يتوجب ان  املعيار هذا ل ا ويوضح

 قـد  الداخليـة  الرقابة أنواع أن من تتحقق وأن مواردها على للمحافظة الداخلية بةللرقا

 قـد  املالية التصرفات أن من حتقق يف للمساعدة تعكل وأنها الصحيح حملها يف وضع 

 مسئولية وليس اتلوحدة مسؤولية أن ورغم املوضوعة واألنظمة للقوان  مطابقة جاءت

 الوحــدة إىل والتوصــيات االقةاحــات تقــديم مــن ملراقــبا يعفــى ال هــذا أن إال   املراقــب

 .مفقودة أو مالحمة غري الداخلية الرقابة أنواع كان  إاا للرقابة اخلاضعة

 

 املعلومات على االطالع: 

 للرقابـة  اخلاضـعة  افهـات  تعـاون  التشـريعية  القواعـد  يسهل أن على املعيار هذا ي ص

 مـا  مبوضـوع  املتعلقـة  املعلومـات  فميـع  ةبال سـب  عليـ   واحملافظة االطالع حق بتوفري

 . الرقابة حمل لالنشطة الشامل التقويم أجل من والال مة

 املعلومـات  مصـادر  علـى  االطـالع  للرقابـة  األعلـى  للجهـا   حيـق  ان  املعايري هذا ل ا يدح

 والك   للرقابة اخلاضعة الوحدة ومستخدمي مبوظفي االتصام حق عن فدال والبيانات

 .الرقابية باملسئولية م اسبة بصورة مالقيا أجل من

 

 مراقبتها يتوجب الن األنشطة : 

 للرقابة القانونية السلطة ضمن داخلة الرقابة نشاط أوج  مجيع إن املعيار هذا يقتدى

 . للرقابة األعلى افها  ميارسها التى املالية
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 :هما أمرين يوضح املعيار ل ا ويوضح

 

 .األداء ورقابة ال ظامية الرقابة دمنيت للرقابة الكامل ال طاق أن 

 األساسـية  وظيفتهـا  فـإن  العليا الرقابة اجهزة وسلطات اختصاصات اختلف  مهما أن  

 األعلـى  افهـا    البلـدان  بعض يف جند وحنن خاصة العامة املساءلة وتأييد دعم هي

 تتبـع  التـى  العربـي  امل ـر   دوم يف كمـا  احملاسـبات  حمكمـة  شكل على للرقابة

 تتأكد أت احملاسبات حمكمة من تتطلب القانونية الوظيفة ومن   الفرنسي مال ظا

 وأن   أمامهـا  للمسـاءلة  عرضـة  العامـة  بـاألموام  بالتعامـل  خموم شخص كل أن من

 .القداحي الختصاصها خاضعا يكون

 

 الرقابة تق يات تطوير : 

 حتسـ   علـى  تعمـل  أن للرقابـة  العليـا  األجهـزة  علـى  جيـب  أنـ   على املعيار هذا وي ص

 .األداء مقاييس وسالمة صحة مبراقبة للقيام الال مة التق يات

 

 وتطـوير  حتسـ   مـ هم  يتطلـب  للمـراقب   الواسع الرقابي الدور أن املعيار هذا ل ا ويوضح

 قبـل  مـن  تسـتعمل  التـى  األداء مقـاييس  كانـ   إاا مـا  لتقيـيم   جديدة وم اهج تق يات

 تق يـات  مـن  يسـتفيدوا  أن املـراقب   علـى  وجيـب  ومعقولـة  صحيحة اخلاضعة الوحدة

 ...( .املعلومات  نظم  اإلدارة اإلحصاء) األخرى العلوم فروع وم اهج

 

 :العامة املبادئ

 لكـي  والـك  للرقابـة  االعلـى  افها  أو ملراقب مؤهالت تب  معايري عدة القسم يتدم  

 التقـارير  بإعـداد  علقـة واملت امليدانيـة  بالقواعـد  املتعلقة املهام ت فيذ املمكن من يصبح

 : هي املعايري وهذ    وفاعلية بكفاءة

 

 . االستقاللية .1

 . الصاحل تعار  .4

 .الكفاءة .3

 (.الال مة) امل اسبة امله ية الع اية .2

 .األخرى العامة املبادئ .0
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 االستقاللية : 

 . الت فيذية السلطة عن االستقاللية 

 . التشريعية  السلطة عن االستقاللية 

 . املراقبة حمل هةاف عن االستقاللية 

 

 السـلطة  عـن  مسـتقل   للرقابـة  األعلـى  وافهـا   املراقـب  يكـون  أن املعيـار  هـذا  وي ص

 القيـام  مـن  م هما يتمكن كي املراقبة حمل والوحدة الت فيذية والسلطة التشريعية

 خاضعة العليا الرقابة هيئات يكون إال حيه   وموضوعية تام حياد يف الرقابة بعملية

 . والت فيذية التشريعية لطت الس لتوجي 

 

  املصاحل تعار : 

 املصـاحل  تعـار   تتج ـب  أن للرقابـة  العليا األجهزة على جيب أن  على املعيار هذا وي ص

 . للرقابة اخلاضعة والوحدة املراقب

 

 الـن  القواعـد  نطـاق  حيـدد  للرقابـة  القانونيـة  السـلطة  نطـاق  أن املعيـار  هـذا  ل ا ويوضح

 الال مـة  التـدابري  اختـاا  األعلى افها  على وجيب للرقابة األعلى ها اف قبل من تطبيقها

 .وموضوعيت  االستقاللية على احلفاظ املصاحل تدار  فخ يف املراقب  وقوع لتج ب

 

 الكفاءة : 

 للرقابــة األعلــى افهــا  و املراقــب لــدى يكــون أن جيــب أنــ  علــى املعيــار هــذا ويــ ص

 .املطلوبة الكفاءة أو االختصاص

 واخلـربات  املهـارات  للرقابـة  األعلـى  افهـا   لـدى  يكـون  ان أهمية املعيار هذا ل ا وضحوي

 مـن  الرقـابي  العمل يؤدي أن وجيب القانونية لسلت  الفعالة املمارسة أجل من الدرورية

 عمـل  ونطـاق  طبيعـة  مـع  م سجمة وخرباتهم العلمية مؤهالتهم تكون أشخاص خالم

 . العمل فودة ضمانا الرقابة

 

 امل اسبة امله ية ع ايةال  : 

 الع ايـة  ميارسـا  أن للرقابـة  األعلـى  وافها  املراقب على جيب أن  على املعيار هذا وي ص

 وهـذا  للمراجعـة  االنتوسـاي  معـايري  مـع  التصـرفات  مبطابقـة  يهـتم  وأن امل اسـبة  امله ية

 لتقـارير ا إعـداد  ويف وتقومهـا  ومجعها اإلثبات أدلة حتديد يف امل اسبة الع اية يتدمن

 .والتوصيات وال تاحج املكتشفة املالحظات بشأن
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 للرقابة العليا األجهزة بشأن أخرى عامة مبادئ : 

 سياســات يتب ــى أن للرقابــة األعلــى افهــا  علــى جيــب العامــة القواعــد هــذ  مبوجــب

 : أجل من معي   وإجراءات

 . امل اسبة املؤهالت اوى املوظف  استقطا  

 . موتدريبه العامل  ت مية 

 بإعمـام  القيـام  بشـان  املكتوبـة  والتعليمـات  التوجيهات من وغريها اإلرشادات إعداد 

  الرقابة

 السـليم  والتو يـع  القـادرة  املهـارات  تـوفري  خـالم  من العليا الرقابة بأجهزة املهارات دعم 

 .املهارات هلذ 

 

 : الرقابة يف امليدانية املعايري

 وقابليتـ     وإدارتـ   الرقـابي  بالعمـل  القيـام  أجـل  مـن  العـام  اإلطـار  املعـايري  هذ  حتديد

 : من وتتكون الرقابة انواع مجيع على للتطبيق

 

 .التخطيط .1

 .والفحص اإلشراف .4

 . الداخلية الرقابة وتقييم دراسة .3

 .واألنظمة القوان  مع املطابقة .2

 .اإلثبات أدلة .0

 .البيانات حتليل .6

 

 التخطيط : 

 ميكـن  بأسـلو   الرقابـة  لعملية خيطط أن املراقب على جيب أن  على املعيار هذا وي ص

 ويف وفعالـة  كفؤ  اقتصادية بطريقة ت فيذها يتم رييه نوعية اات برقابة القيام من

 . امل اسب الوق 
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 والفحص اإلشراف : 

 مسـتوى  بـأي  للرقابـة  األعلى افها  موظفو يؤدي  الذي العمل أن على املعيار هذا وي ص

 عمليـة  أث ـاء  م اسـب  إلشـراف  خاضـعا  يكون أن  جيب الرقابة مراحل من مرحلة وبأي

 . الرقابة

 

 

 الداخلية الرقابة وتقويم دراسة: 

 يـدرس  أن الرقابـة  ونطـاق  مدى حتديد ع د املراقب على جيب أن  على املعيار هذا وي ص

 . الداخلية الرقابة بأنظمة الوثوق درجة ويقوم

 

 

 واألنظمة القوان  مع املطابقة : 

 لقـوان   مـع  العمليـات  أو التصـرفات  مطابقـة  ملـدى  اختبـار  إجراء على املعيار هذا وي ص

 يدـع  أن املراقـب  علـى  يوجـب  كمـا  الرقابـة  بعمليـة  القيام ع د املفعوم سارية وال ظم

 علـى  وكافيـا  ومالحما معقوال إثباتا يوفر لكي الرقابية واالجراءات للخطوات تصميما

 أن ميكـن  والتـى  حتريهـا  يـتم  التى وعةاملشر غري والتصرفات واملخالفات األخطاء وجود

 أو املاليـة  القـواحم  يف الـواردة  املاليـة  والقـيم  البيانات على ومباشرا ماديا تأثريال هلا يكون

 .الرقابة نتاحج على

 

 

 الرقابة إثبات دليل : 

 صـلة  واي ومعقـوم  كـاف  إثبـات  دليـل  علـى  احلصـوم  جيب أن  على املعيار هذا وي ص

 أو ال شـاط  أو الربنـامج  أو اهليئة بشأن املراقب عن الصادرة  وال تاحج الرأي لدعم   باملوضوع

 . الرقابة حمل الوظيفة

 

 

 البيانات حتليل: 

 أنواع من وغريها املالية بالرقابة القيام ع د املراقب  على جيب أن  على املعيار هذا وي ص

 إعـداد  بشـأن  اسـبة احمل قواعـد  مراعـاة  مـن  للتثبيـ   البيانـات  حيللـوا  أن األخـرى  الرقابة

 أسـاس  علـى  احلصـوم  فيـ   يـتم  الذي احلد إىل البيانات حتليل إجراء وجيب املالي التقرير

 .البيانات يف الرأي إبداء على يساعد معقوم
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 :التقارير إعداد معايري

 .الشكلية املعايري -1

 .باحملتوى املتعلقة املعايري -4

 

 رقابيـة  عمليـة  كـل  نهايـة  يف املراقـب  يقـوم  أن علـى  التقارير إعداد معايري ويقتدى

 وجيـب  م اسبة بصي ة املكتشفة املالحظات في  يدع مالحم هو حسبما تقرير بإعداد

 املؤيدة املعلومات ويتدمن   وااللتباس ال مو  عن وبعيدا الفهم سهل حمتوا  يكون أن

 يقـرر  ان للرقابـة  االعلـى  افهـا   علـى  جيـب  األخـر  افانـب  وعلى. الال مة اإلثبات بأدلة

 املخالفــات أو  االحتياليــة للممارســات بال ســبة اختــاا   الواجــب اإلجــراء نهايــة بصــورة

 . املراقب  قبل من املكتشفة اخلطرة

 

 الشكلية املعايري : 

  الع وان 

 القـارئ  يسـاعد  م اسب بع وان مسبوقا يكون أن جيب التقرير أن على املعيار ها وي ص

 . األخرى التقارير عن يز مي أو عام بشكل حمتوا  على يتعرف أن على

 

 

 : والتاريخ التوقيع 

 األعلى افها  قبل من وخمتوما موقعا يكون أن جيب التقرير أن على املعيار هذا وي ص

 ال شاطات أو احلوادث االعتبار بع  اخذ املدقق أن القارئ ليعلم التاريخ أيذكر و للرقابة

 .لتاريخ الك إىل

 

 باحملتوى اخلاصة املعايري: 

 :الكمام حد وغبل 

 وم شـورة  بهـا  املتعلقـة  املاليـة  بالبيانـات  ملحقـة  ا راء تكون أن على املعيار هذا وي ص

 األعلـى  افها  حفاظ أجل من ت ري دون أعدت كما املراقب تقارير أتقدم أ  وجيب   معها

 علـى  قـادرال  للرقابـة  األعلـى  افهـا   يكـون  أن جيـب  كما   أالستقالليت  على للرقابة

 حـد  املاليـة  الرقابة تقرير بلوغ على ويساعد يؤدي وهذا م اسبا يرا  ما تقارير  تدم 

 .الكمام
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 :املوضوع مادة 

 بالرقابـة  املتعلقـة  سواء املالية للبيانات حمددا التقرير  يكون أن على املعيار هذا وي ص

 الن والفةة والتاريخ للرقابة اخلاضعة الوحدة رأي التقرير ويتدمن األداء رقابة أو املالية

 .التقرير أو الرأي حمل واملوضوع املالية البيانات ت طيها

 

 :القانوني األساس 

 ختيـل  أي أو التشـريع  حيدد أن جيب املالية الرقابة وتقارير آراء أن على املعيار هذا وي ص

 . بالرقابة القيام سلطة يوفر

 

 :بها املعموم واألنظمة املعايري مع املطابقة 

 واألنظمـة  املعـايري  إىل تشـري  أن جيـب  املاليـة  الرقابـة  وتقـارير  آراء على راملعيا هذا ي ص

 وفقـا  جريـ  أ قـد  الرقابـة  أن مـن  التحقـق  للقـارئ  توفر وبذلك بالرقابة القيام يف املتبعة

 .عامة بصفة املقبولة األصوم أو لاجراءات

 

 القوان  مع املطابقة: 

 واألنظمـة  للقـوان   وفقـا  املاليـة  ابـة الرق تقـارير  تعـد  أن ضـرورة  علـى  املعيار هذا ي ص

 مالحظـة  ومع   العالقة اات وبالقوان  للراقبة اخلاضعة بالوحدة واخلاصة بها اخلاصة

 يكونوا ان املالي  املراقب  على جيب   واألنظمة القوان  مع املطابقة عدم حاالت يف أن 

 .مالحمة بصورة الحظتهم وضع يف حذرين

 

 امل اسب الوق  مراعاة: 

 لكي امل اسب الوق  يف جاهزا يكون أن جيب الرقابة التقرير أن على املعيار هذا وي ص

 أن جيـب  الـذين  أولئـك  وخاصـة  للمسـتفيدين  أو للقـراء  سـواء  للفاحـدة  حمققـا  يكون

 .ضروريا  إجراءا يتخذوا

يالحـظ بصـفة عامـة خّلوهـا مـن املبـادئ         األربعـة وباستعرا  ما ورد يف هذ  األبـوا   

حيه   يرد اكر املصـطلح )خمـاطر املراجعـة(     املراجعة م املتعلقة مبخاطر واألحكا

   ( الن تتحدث عن خطوات ختطيط الرقابة4-1-3صراحة   إاّل ضمن الب د )أ( من الفقرة )

حيه نص الب د املذكور على "مجع البيانات حوم اهليئـة اخلاضـعة للرقابـة وت ظيمهـا     

 مية(.من أجل تقييم املخاطر وحتديد األه

وإاا كان اكر )خماطر املراجعة(   يرد بشكل واضح وصـريح  فـإن الـك ال يعـين أن     

املعايري الدولية للرقابة احلكومية قد أغفل  مدـمون املفـاهيم واألهـداف واإلجـراءات     

  حيه جاءت تلك املعايري على العديـد مـن القواعـد     اخلاصة مبوضوع خماطر املراجعة
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ى جها  الرقابة ب ر  التّوصـل إىل إصـدار رأي حـوم التقـارير     والدوابط الن أوجبتها عل

املالية ومدى التزام افهات اخلاضعة للرقابة بالقوان  والتشـريعات والدـوابط واملعـايري    

املعتمدة يف الدولة  كما مشل با  املعايري امليدانية العديد من اإلجـراءات الـن تدـمن    

فية تعّز  قدرت  على إبداء رأي م اسـب بشـأن   حصوم افها  الرقابي على أدلة إثبات كا

نتاحج املراجعة  وكـذلك  كي ـ  مـن كشـ  ال ـش واألخطـاء يف العمليـات املاليـة         

 واحملاسبية لدى افهة احلكومية.

  والن تتطابق مـع مدـمون    ونشري ه ا بإجيا  إىل بعض اإلجراءات ضمن املعايري امليدانية

 : طر املراجعةاإلجراءات الن يتطلبها معيار خما

على املدقق أن خيطط للعلمية الرقابية بطريقة تدمن إجراء رقابة اات جـودة   -1

 عالية بصورة اقتصادية وفعالة واات كفاءة ويف الوق  امل اسب.

ي ب ي اإلشراف بصورة م اسبة على عمل املوظف  الرقـابي  يف كـل مسـتوى     -2

 ويف كل مرحلة أث اء العملية الرقابية.

ن يدرس ويقـّيم مصـداقية املراقبـة الداخليـة ع ـد حتديـد مـدى        على املدقق أ -3

 الرقابة ونطاقها.

علــى املــدقق أن يصــّمم خطــوات املراجعــة ليــؤمن بصــورة معقولــة اكتشــاف   -4

األخطاء واملخالفات واألفعام غري القانونية والـن يكـون هلـا تـأثري هـام ومباشـر       

 على مبال  البيانات املالية.

  تدم   معايري الرقابة احلكوميـة   ملية الرقابيةويف شرح مبدأ ختطيط الع -5

 : الدولية عّدة قواعد وإرشادات من بي ها

ي ب ي أن يعطي افها  األعلى للرقابة األولوية فميع املهام الـن جيـب القيـام     (أ)

بها قانونيال  وأن يقّيم األولويـات بال سـبة إىل امـاالت االجتهاديـة ضـمن مهمـة       

 افها  األعلى للرقابة.

ع د التخطيط لعملية رقابية ي ب ي التعّرف على افوانب اهلامة للبيئـة الـن    ( )

تعمل فيها افهة اخلاضعة للرقابة  وتّفهـم عالقـات املسـاءلة  وحتديـد أهـداف      

العملية الرقابية واالختبارات الدرورية لتحقيق هذ  األهداف  وكذلك التعّرف 

 ع  والقّوة فيها.على ال ظم الرحيسية لادارة وتقييم أوج  الد

 جيب حتديد أهمية املساحل الن ي ب ي وضعها يف احلسبان. (ج)

جيب مراجعة نظم الرقابة الداخلية للجهة اخلاضعة للرقابة وبرنامج عملـها    (د)

 وتقييم مدى االعتماد على عمل املراجع  الداخلي  للجهة.
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 -: تتدمن العملية الرقابية خطوات التخطيط التالية ( )

حـوم افهـة اخلاضـعة للرقابـة  وت ظيمهـا مـن أجـل تقيـيم         مجع البيانـات   

 املخاطر وحتديد األهمية.

 حتديد هدف العملية الرقابية ونطاقها. 

القيام بتحليل أولي لتحديد ال هج الذي ي ب ـي إتباعـ  ومـدى االستفسـارات      

 الن سيتم إجراؤها الحقال.

عمليــة إلقــاء الدــوء علــى املشــاكل اخلاصــة املتوقعــة ع ــد التخطــيط لل   

 الرقابية.

 حتديد متطلبات املهمة الرقابية من املوظف  الف ي  لت فيذ املراجعة. 

  وميكن للجها  الرقابي تعـديل هـذ  اخلطـة     مراجعة اخلطة أث اء الت فيذ 

 إاا اقتد  نتاحج الت فيذ الك.

تدم   املعايري الدولية للرقابـة احلكوميـة عـّدة قواعـد وإرشـادات يف مواضـع        -2

  وتوثيـق     واملطابقة مع بعض القوان  واللواحح مثل اإلشراف واملراجعة   خمتلفة

  وهـذ  القواعـد واإلرشـادات تصـّب يف        وحتليـل البيانـات املاليـة    إثباتات الرقابـة 

 مدمونها ومفاهيمها يف موضوع خماطر املراجعة وحتقيق أهدافها.

 اخلالصة :

راجعة من خالم املعـايري الـن تصـدرها    لقد أصبح من املهم أن يتم فهم م ظومة خماطر امل

امل ظمات الدولي  امله ي  العامل  يف جمام الرقاب  املالي  لكي يتم الوصوم اىل فهـم دقيـق   

وواضــح لاطــار املفــاهيمي املتعلــق بــإدارة كــال مــن املخــاطر املاليــة وخمــاطر املراجعــ   

اد الرقابية بدبط التصرفات والتفريق بي هما من حيه املفاهيم والتعريفات واالنواع واألبع

 املالية.

ــن م ظمــة      ــايري الصــادرة م ــدولي والتشــريعات واإلرشــادات واملع ــام ال ــد ا داد االهتم وق

األنتوساي ألجل احلـد مـن تأثرياتهـا علـى خمرجـات ال ظـام املـالي وجمابهـة التحـديات          

سـم  والصعوبات الن تواج  اإلدارات التخطيطية والت فيذيـة علـى سـواء علـى مسـتوى ر     

اإلسةاتيجيات الكلية ووضع اخلطط والـربامج الت فيذيـ  واإلجـراءات التطبيقيـة مـن      

ناحية وكذلك ملساعدة االجهزة لتطوير أدواتها وأساليبها لدراسة وتقييم هـذ  املخـاطر   

كخطوة هام  ضمن خطوات وضع واعداد برنامج املراجعـ  لتحديـد االهميـة ال سـبي      

ختيارها يف نطاق الفحص وحتديد العي   مـن حيـه احلجـم    للب ود واملواضيع الن سيتم ا

وال وع لكي ي تهـي املـدقق اىل تقـديم رأيـة الفـين يف القـواحم املاليـ  بشـكل صـحيح          

 وسليم.



 اللقاء العلمي ملهارات إدارة املخاطر املالية يف االستثمارات واملشروعات

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريبية وحدةهدف ال

يف نهاية افلسة سوف يتمكن املشارك  مـن إعـداد خطـة وبرنـامج املراجعـة وفقـال       

حتديدها وتقييمها حسـب متطلبـات املعـايري الدوليـة لةجهـزة      ملخاطر املراجعة الن حل 

 العليا للرقابة املالية واحملاسبة.

 

 

 نظرة عام 

 كافيـة  بصـورة  لعملية املراجعـة   تقدي معايري وقواعد املراجعة بوجو  التخطيط

كافيـة   أدلـة وقـراحن مراجعـة    احلصوم علـى  مالحمة بهدف  إجراءات اختيار لتحقيق

 لرأي يف البيانات املالية واألعمام الن يتم مراجعتها.إلبداء ا كأساس

 

وحتى تتحقق األهداف املرجوة من عملية التخطيط البد من مراعاة العديد من العوامـل  

ع د إعداد خطة وبرنامج املراجعة وخصوصـال تلـك املتعلقـة بتقيـيم خمـاطر املراجعـة       

ملراجعـة علـى حنـو ميكـن مـن      والك ملا هلا من اثر يف حتديد طبيعة ونطاق وإجراءات ا

 صـميم إجـراءات  وبشكل يسـاعد علـى ت     تقليل خماطر املراجعة إىل حد أدنى مقبوم

ورأي املراجـع   على أساسـها تقـويم  ى حلصوم على أدلة كافية يب  كن من امراجعة 

 يف البيانات واألعمام الن يتم مراجعتها . 

 

ة عمليــة ختطــيط املراجعــة   هــذا وســيتم التطــرق يف هــذ  افلســة إىل مفهــوم وأهميــ

والعوامل الن حتكمها  ومراحل وإجراءات ختطيط املراجعـة الال مـة لتقيـيم املخـاطر       

 االعتبارات الواجب مراعاتها يف التقييم   وإجراءات املراجعة استجابة للمخاطر املقيمة.

 

 

 

 

 المراجعةتحديد المخاطر في إطار تخطيط 
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 مفهوم وأهداف ختطيط املراجعة: -1

امـة وطـرق تفصـيلية لطبيعـة     يعين التخطيط للمراجعة وضـع إسـةاتيجية ع   -

وتوقي  ونطاق املراجعة املتوقعة  والـك مـن أجـل تقليـل خمـاطر املراجعـة إىل       

 شـديد  ع صـرا  التخطـيط  مرحلـة  مستوى م خفض بشـكل مقبـوم  وتعتـرب   

  -عملية املراجعة حيه تساعد يف حتقيق األهداف التالية : يف األهمية

 

 وتوقي  إجراءها.  حتديد أهداف املراجعة ونطاقها وطرق حتقيقها 

والتأكد من أن الع اية املالحمة قد  املراجعةتوجي  ومراقبة عملية  

 .ُأعطي  للمجاالت اهلامة يف عملية املراجعة

 حتقيق التوا ن ب  املوارد واالحتياجات وتعزيز الكفاءة والفاعلية. 

للعمل ألعداء فريق املراجعـة وتسـهيل تـوجيههم     امل اسبالتكلي   

 يهم.واإلشراف عل

 حتديد املخاطر املرتبطة باملراجعة.تشخيص و 

حتديــد إجــراءات املراجعــة الال مــة لتقليــل خمــاطر املراجعــة إىل    

مستوى م خفض مقبوم وبشكل ميكن حتقيـق األهـداف املرجـوة    

 من عملية املراجعة.

تتكون عملية التخطيط من جمموعة من اإلجراءات  كـن مـن فهـم طبيعـة         -

طر األعمام احمليطة بها وتقيـيم فعاليـة الـ ظم احملاسـبية     نشاط امل شأة وخما

ونظم الرقابة الداخلية ومما يساعد يف تقـدير خمـاطر  املراجعـة وتصـميم     

 إجراءات مراجعة  كن من ختفيض تلك          املخاطر .

 

حتى يتم حتقيق األهداف املتوخاة من عملية التخطيط البد من ت فيذ مراحلها     -

بطريقـــة علميـــة وم ظمـــة  تطبـــق فيهـــا م ـــاهج املراجعـــة   وإجراءاتهـــا

احلديثة وتق ياتها ويراعى فيها املعايري واإلرشادات الن ت ظم أعمام إجراءات 

 املراجعة يف جها  الرقابة أو مكتب املراجعة.

  

 إسةاتيجية املراجعة الشاملة : -2

راجعـة  تقدي معايري املراجعة الدولية بدـرورة وضـع إسـةاتيجية شـاملة للم     -

حيدد فيها نطاق وتوقي  واجتا  املراجعة لتطوير خطة مراجعة أكثر تفصـيالل  

 ويراعى ع د إعداد اخلطة الشاملة العوامل الن ستحدد ال واحي الـن سـةتكز   

عليهــا جهــود فريــق املراجعــة  والــك كتحديــد مســتويات األهميــة ال ســبية  

أعلـى لةخطـاء افوهريـة    والتحديد األولي لل واحي الن قد توجد فيها خماطر 

وتقييم مدى إمكانية احلصوم على أدلة بفعاليـة الرقابـة الداخليـة وحتديـد     

 ال واحي اهلامة الن يتع  الةكيز عليها.
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يتمثل التخطيط االسـةاتيجي للمراجعـة لـدى جهـا  الرقابـة يف إعـداد خطـة         -

عين وعادة ما إسةاتيجية حتدد مدتها وفقا إلجراءات التخطيط اخلاصة بافها  امل

تكون هذ  اخلطة س وية   وتشتمل على بيـان بافهـات الـن سـيتم مراجعتهـا      

ومدة املراجعة احملددة لكـل م هـا  وطبيعـة ونـوع ونطـاق املراجعـة الـن سـيتم         

 ت طيتها ويراعى ع د إعداد هذ  اخلطة عوامل عديدة م ها :

 عدد افهات اخلاضعة للرقابة ومدى توفر الكوادر الال مة. 

 طبيعة افهة ومدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية فيها .  

نتاحج املراجعة السابقة ومدى ضرورة متابعة املالحظـات يف مهمـات    

 تالية.

حتقيق الت اسب الكمي واملوضوعي ب  موضوعات خطة املراجعـة    

 وعدد ونوع املراجع  املتوفرين لت فيذ هذ  اخلطة. 

مراعــاة املتطلبــات القانونيــة  أو التوجيهــات الصــادرة عــن الســلطات   

 التشريعية أو الت فيذية اات العالقة.

 

 إجراءات التخطيط األولية :  -3

ــة التخطــيط     تقدــي معــايري وقواعــد املراجعــة أداء بعــض األنشــطة يف بدايــة عملي

يـتم ت فيـذها    للمراجعة ومن ضمن هذ  األنشطة والن ت طبق على أعمام املراجعة الـن 

 -عن طريق األجهزة الرقابية احلكومية ما يلي :

 باالستقاللية: االلتزاماالمتثام للمتطلبات األخالقية و -أ 

حيه تتطلـب تلـك املعـايري والقواعـد وجـو  االمتثـام للمتطلبـات األخالقيـة وقواعـد          

لتخطـيط ملهمـة   السلوف املهين من خالم االلتزام باالستقاللية واألمانة واملوضوعية ع ـد ا 

ــة      ــام املراجعــة رييادي ــذ مه ــك لدــمان ت في ــق العمــل   وال املراجعــة وتشــكيل فري

واستقاللية وجت ب أية ظروف  أو أحداث قد تؤثر بشكل عكسي على ختطـيط وأداء  

عملية املراجعة والك لتقليل خماطر املراجعة إىل مسـتوى مـ خفض بشـكل مقبـوم      

اعاتها  يف هذا امام ع د تشكيل فريق العمل مبا وتتمثل العوامل الرحيسية الن يتم مر

 يلي:    

بـ  أعدـاء فريـق العمـل وافهـة      نزاع أو تعار  مصاحل عدم وجود  

 حمل املراجعة . 

افهــة حمــل وعــاحالتهم لــديهم اســتقالم تــام عــن  أن  فريــق العمــل 

 املراجعة.

 ال توجد أي ارتباطات مالية ب  أعداء فريق العمل وامل شأة.   

م وجــود أعدــاء مــن فريــق العمــل ممــن كــانوا مــن العــامل     عــد 

  الرحيسي  لدى امل شاة .  
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 اختيار فريق عمل املراجعة :  -  

ع د اختيار فريق عمل املراجعة  يتع  مراعاة العوامل املتعلقـة باالمتثـام للمتطلبـات    

 ومقـدرة  ونوعيـة  دداألخالقية وقواعد السلوف املهين اأُلخرى املشار إليها آنفا وكـذا عـ  

 أعداء الفريق ألعمام املراجعة الن يكلفون بها.

 حتديد مدى احلاجة لالستعانة خبرباء متخصص  :  - ج 

يتع  خالم مرحلة التخطيط األولي للمراجعة حتديـد مـدى احلاجـة إىل االسـتعانة     

اجعـة الـن   خبرباء من خارج مكتب املراجعة أو افها  الرقابي للقيام بت فيـذ أعمـام املر  

 تستدعي طبيعتها وخصوصيتها االستعانة خبربات خارجية. 

 

 خطط املراجعة التفصيلية : -4

يتم إعداد خطة املراجعة قبل وق  كاف من بـدء املهمـة وتكـون أكثـر تفصـيالل مـن       

إسةاجتية املراجعة الشاملة   وتعترب   مبثابة سجل للتخطيط واألداء امل اسـب إلجـراءات   

كن مراجعتها واعتمادها قبل أداء مزيد من إجراءات املراجعة  وتشتمل املراجعة الن مي

 خطة املراجعة بشكل عام على الع اصر التالية:

 نبذة عن افهة حمل املراجعة :  -أ

وتتدمن اسم افهة  الصفة القانونية  تاريخ اإلنشاء  طبيعة ال شـاط  الفـروع واألقسـام    

 العامل  الرحيسي . الرحيسية ومواقعها    وأمساء  املدراء  و

 

 : هدف املراجعة - 

ويتم حتديد أهداف املراجعة تبعال لطبيعة املراجعة الن سيتم ت فيذها ويراعى حتديد 

 تلك األهداف بشكل واضح لدمان حتقيقها بالشكل األمثل.   

 نطاق املراجعة :  -ج

م يـة الـن   احلسـابات او املوضـوعات الـن سـيتم مراجعتهـا  والفـةة الز      حتديد ويتدمن 

حتقيـق   بهـدف تشملها املراجعـة  ويراعـى أن يكـون نطـاق املراجعـة بشـكل واضـح        

 األهداف املرجوة من املراجعة يف ضوء الكادر احملدد لت فيذ املهمة واملدة املخصصـة لـ .  

كما يراعى ع د حتديد الفةة الزم يـة املخصصـة لت فيـذ أعمـام املراجعـة  طبيعـة       

فاءة وفعالية نظـم الرقابـة الداخليـة  ونتـاحج املراجعـة      وحجم  وت وع نشاط افهة  ك

 السابقة. 

 خماطر املراجعة املتوقعة :  -د

حيتوى هذا افزء على املخاطر املتوقعة على مستوى البيانات املاليـة وأرصـدة احلسـابات    

والعمليــات  بامل شــأة اعتمــادال علــى نتــاحج املراجعــة الســابقة أو يف ضــوء مــا يتــوفر مــن  
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بشأنها من تاريخ املراجعة السابقة حتى تاريخ إعداد خطة املراجعـة ألخـذها    معلومات

باالعتبار من قبل فريق عمل املراجعة يف إطار  تقييمهم الشـامل ملخـاطر املراجعـة أث ـاء     

 مهمة املراجعة .

 : فريق عمل املراجعة -هـ       

الفريق للعمـل  أعداء  ومقدرة ونوعية يراعى ع د تشكيل فريق عمل املراجعة عدد 

 واإلجـراءات  والطرق واألساليب للجهة حمل املراجعة  امليدانية املطلو  وتوقي   ياراتهم

يف ضـوء   علـيهم  الـال م  ومـدى اإلشـراف     أفراد فريق املراجعة قبل من إتباعها سيتم الن

    .أعداء الفريق من عدو كل املكل  بها األعمام حجم وصعوبة

 الزمين : مدة املهمة أو افدوم -و 

ويتدمن هذا افزء مدة املهمـة   تـاريخ مباشـرة أعمـام املراجعـة  تـاريخ انتهـاء العمـل         

 امليداني  وتاريخ تسليم تقرير املراجعة.

 

 متطلبات تقييم خماطر األخطاء افوهرية : -5

جيب على املراجع أن يأخذ يف االعتبار خماطر املراجعة ع د ختطيط وتصميم إجـراءات   

صوم علـى أدلـة كافيـة يـبين علـى أساسـها تقوميـ  حـوم مـا إاا كانـ            املراجعة للح

 وجبب أن يأخذ تلك املخاطر على مستوى البيانات  ةلاالبيانات ككل قد حل عرضها بعد

ويف سـبيل حتقيـق الـك  يقـوم      وفئات العمليات  تاملالية وعلى مستوى أرصدة احلسابا

شـخيص وتقـدير هـذ  املخـاطر     املراجع بت فيـذ إجـراءات التخطـيط الـن  ك ـ  مـن ت      

 وتقليلها إىل حد مقبوم وتتمثل هذ  اإلجراءات مبا يلي:

 

 دراسة وفهم طبيعة نشاط امل شأة : 5/1

يتع  علـى املراجـع ع ـد التخطـيط لعمليـة املراجعـة دراسـة وفهـم افوانـب املتعلقـة           

عليهـا ومبـا    بطبيعة نشاط امل شأة حمل املراجعة والبيئة احمليطـة بهـا والعوامـل املـؤثرة    

يكفي لتحديد وتقييم خماطر األخطاء افوهريـة  يف البيانـات املاليـة وتصـميم وأداء     

إجراءات تستجيب طبيعتها وتوقيتها ومداها لتقييمات املخاطر   وتتدمن تلـك افوانـب   

 الن يتع  دراستها وفهمها:

  اهليكل الت ظيمي 

ها أو م تجاتهـا  طبيعة عمل امل شأة والص اعة الن تعمل بهـا وخـدمات   

 الرحيسية والبيئة الن تعمل فيها.

 القوان  والتشريعات الن ت ظم أعمام امل شأة. 

  ومصادر الدخل الرحيسية. هيكل رأس املام 

 عمالء امل شاة أو افهات الن تقدم إليها اخلدمات. 
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 تقييم املخاطر احمليطة بأعمام امل شأة : 5/2

 شـاة واالسـةاتيجيات الـن تدـعها لتحقيـق هـذ        يتع  احلصـوم علـى فهـم ألهـداف امل    

األهداف وملخاطر العمل املتعلقة بها   والك بهـدف حتديـد خمـاطر األخطـاء افوهريـة       

والن  قد ت شأ من األوضاع واألحداث والظروف واإلجراءات اهلامة الـن قـد تـوثر بشـكل     

تها  ومن األمثلة على عكسي على قدرة امل شأة على حتقيق أهدافها وت فيذ اسةاتيجيا

هذ  الظروف واألحداث  تطوير م تجات جديدة قد تفشل  عـدم وجـود   سـوق  م اسـب     

للم تج حتى لو حل تطوير  ب جاح  أو عدم االلتـزام بـبعض املتطلبـات ممـا قـد يـؤدي إىل       

 ترتيب التزامات على امل شأة.

ة  لذا فإن فهم هذ  املخـاطر  إن هذ  املخاطر قد تؤدي إىل أخطاء جوهرية يف البيانات املالي

 قد يزيد من حتديد احتمام حدوث تلك األخطاء.

 

 تقييم  التطبيق افيد حلوكمة امل شأة : 5/3

يقصد باحلوكمة القواعد وال ظم الن حتكم العالقات ب  األطراف األساسية الن تؤثر 

أسلو  ممارسـة   يف أداء امل شأة ومقومات تقويتها وحتديد املسؤولية وهو ما يطلق علي 

ســلطات اإلدارة الرشــيدة   وتهــدف   قواعــد وضــوابط احلوكمــة إىل حتقيــق الشــفافية 

والعدالة  وم ح حق مساءلة إدارة امل شأة وبالتـالي حتقيـق احلمايـة  حلقـوق امللكيـة       

 يتوق  ومراعاة مصاحل ا خرين  واحلد من است الم السلطة يف غري املصلحة العامة  و

 ع اصر عديدة م ها :  توافر مدى علىتقييم احلوكمة 

وجود إطار فعام مت اسق مع أحكام القانون   يصي  بوضوح تقسيم     

املسئوليات فيمـا بـ  السـلطات اإلشـرافية والت ظيميـة والت فيذيـة       

املختلفة بامل شأة وبشكل ميكن من حتديد املسـؤولية واحملاسـبة   

 رة العليا للم شأة.ومبا يف الك تقييم أداء جملس اإلدارة  واإلدا

إعداد خطط وأهداف إسةاتيجية للشركة بشكل جيد واإلعـالن   

 عن هذ  اخلطط واألهداف.

وضــوح هيكــل جملــس اإلدارة ومســؤوليات  وواجباتــ  القانونيــة       

وكيفية اختيار أعداح  ومهام  األساسية  ودور  يف اإلشـراف علـى   

 إدارة امل شأة.

دراكهم الكامل ملفهوم احلوكمة  كفاءة أعداء جملس اإلدارة وإ    

 وعدم وجود أخطاء مقصودة من قبل املس واإلدارة العليا.
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تكوين ف ة مراجعة من غري أعدـاء اإلدارة الت فيذيـة تكـون        

ــة     ــق رقاب ــن حتقي ــا م ــام واختصاصــات وصــالحيات  ك ه هلــا مه

 مستقلة على الت فيذ.

 دورهم الرقابي. ضمان فاعلية دور املراقب  وإدراكهم ألهمية     

توفر الشفافية واإلفصاح يف كافة أعمام وأنشطة امل شأة واإلفصاح     

عن املعلومات اهلامة ودور مراق  احلسابات  واإلفصاح املتعلق بأعداء 

 جملس اإلدارة واملديرين الت فيذي .

توفر مراقبة خاصة ملراكـز املخـاطر يف املواقـع الـن يتصـاعد فيهـا           

   .تدار  املصاحل

 تدفق املعلومات بشكل م اسب داخليا أو إىل اخلارج.    

احلوافز املالية واإلداريـة لـادارة العليـا واملـديرين او املـوظف   الـن           

 حتقق العمل بطريقة سليمة.

تــوفر وحــدة تــدقيق داخلــي ووحــدة مســتقلة إلدارة املخــاطر  مــع     

 يـادة فعاليـة   مراعاة  ت اسب السلطات مـع املسـئوليات ومبـا يدـمن     

 نظام وإجراءات الرقابة والدبط الداخلي وتقييم خماطر األعمام.

قــيم الشــركة ومواثيــق الشــرف للتصــرفات الســليمة وغريهــا مــن     

املعايري للتصرفات افيدة والـ ظم الـن يتحقـق باسـتخدامها تطبيـق      

 هذ  املعايري.

ـ     ة علـى   احةام احلقوق القانونية ألصحا  املصـاحل ودورهـم يف الرقاب

امل شأة  من خالم تعويدهم عن أي انتهاف لتلك احلقوق  واحةام حق 

 املطلوبة.   على املعلومات حصوهلم

 

 

 : إجراء املراجعة التحليلية األولية 5/4

تعرف املراجعة التحليلية بأنها عملية دراسة وحتليـل العالقـات بـ  ع اصـر املعلومـات      

العالقــات واألرصــدة بتقــديرات املراجــع للعالقــات املاليــة وغــري املاليــة   ومقارنــة هــذ  

واألرصدة املتوقعة وفحص الت يريات افوهرية فيها بهدف التعـرف علـى العالقـات غـري     

املتوقعة  والت ريات غري الطبيعية للةكيز على فحصها وكذا تقييم مدى اسـتمرارية  

 ختطيط عملية امل شأة وحتديد خماطر األخطاء والتحريفات افوهرية مما يساعد يف

 املراجعة وتصميم خطة وبرنامج املراجعة املالحم .

 

ويستخدم املراجع طـرق خمتلفـة لتحقيـق هـذا اهلـدف تـةاوح بـ  املقارنـات البسـيطة          

والتحليالت املعقدة الن تستعمل تق يات إحصاحية متقدمة  ومن األمثلة علـى أسـاليب   

 -املراجعة التحليلية الن يتم استخدامها :
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 ارنة ال تاحج مع نتاحج الس وات السابقة.مق 

 مقارنة ال تاحج مع املوا نات التقديرية. 

 مقارنة التقديرات مع تقديرات املراجعة املتوقعة. 

ــا  ال ســـب املالية)السيولة ال شـــاط الرريية الرفع املـــالي(      احتسـ

 ومقارنتها مع معيار الص اعة أو املعيار التارخيي .

 : اس  ونظم الرقابة الداخليةدراسة وفهم ال ظام احمل 5/5

يقوم املراجع خالم عملية ختطيط املراجعة بدراسة وفهم ال ظام احملاس  و نظم الرقابـة  

الداخلية بامل شاة حمل املراجعة  ل ـر  التخطـيط لعمليـة املراجعـة   وتتـأثر طبيعـة       

حملاسـ  ولـ ظم    وتوقي  ومدى اإلجراءات الن يقوم بها املراجع  للحصوم على فهم لل ظـام ا 

الرقابة الداخلية  بعوامل عديدة م ها حجـم وتعقيـد امل شـاة وال ظـام احملاسـ  املطبـق       

 فيها واعتبارات األهمية ال سبية إضافة إىل نوع الدوابط الداخلية اات العالقة. 

  

حيصل املراجع عادة على فهـم لل ظـام احملاسـ  ولـ ظم الرقابـة الداخليـة  اات األهميـة        

 املراجعة  من خالم خربت  السابقة مع امل شأة ويستكملها من خالم :    لعملية

ــوظف        ــرف  وامل ــن املش ــة وم ــن اإلدارات اات العالق ــارات م االستفس

 ا خرين يف خمتل  مستويات اهليكل الت ظيمي للم شأة.

فحص الوثاحق والسجالت ال اجتة عن تطبيق ال ظـام احملاسـ  ونظـام     

 الرقابة الداخلية.

 حظة أنشطة وعمليات امل شأة. مال 

جيب تفهم نظام املعلومات   وأساليب العمل اات العالقة واخلاصة بإعداد التقارير املاليـة   

مبا يف الك ال واحي املتعلقة بفئات املعامالت يف عمليات امل شأة اهلامة بال سبة للبيانات 

يـات وتسـجيلها ومعافتهـا    املالية   واإلجراءات الـن يـتم مـن خالهلـا مباشـرة هـذ  العمل      

واإلبالغ ع ها. كما جيب احلصوم على فهم لكيفية استجابة امل شأة للمخاطر ال امجة 

 من تق ية املعلومات.

 

 تقييم فعالية ال ظم احملاسبية ونظم الرقابة الداخلية :  5/6

جيب علـى املراجـع تقيـيم فعاليـة الـ ظم احملاسـبية ونظـم الرقابـة الداخليـة إاا كـان           

تقدير األولي قد اظهر أن هذ  األنظمة فعالـة وميكـن االعتمـاد عليهـا  أي أن خمـاطر      ال

الرقابة م خفدة وأن هذ  األنظمة مصـممة بشـكل م اسـب وتعمـل بفعاليـة  أمـا إاا       

كان التقدير األولي قد اظهر أن خماطر الرقابة مرتفعة )األنظمة غري فعالة( فإن إجـراء  

 جمدي.  وتتدمن اختبارات الرقابة : اختبارات الرقابة قد يكون غري
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ــر       ــامالت واألحــداث اأُلخــرى ل  ــدة للمع فحــص املســت دات املؤي

احلصوم على أدلة إثبات بأن الرقابة الداخليـة تعمـل كمـا ي ب ـي     

 والك كالتحقق من كون املعامالت قد حل إقرارها .

االستفسار واملالحظة كتحديد من قام فعالل بالعمل لكل وظيفـة   

 ط من كان من املفرو  أن يقوم ب  . وليس فق

إعادة تأدية الدوابط الداخلية  والـك كـإجراء مطابقـة حلسـابات      

 ب كية للتأكد من أن امل شأة قد قام  بإجراحها بالشكل الصحيح .  

 

 االعتبارات الواجب مراعاتها يف تقييم املخاطر : -6

  ألغرا  املراجعـة  املبدحي ملستويات األهمية ال سبية تقديرالاالعتبار األخذ ب 1/6

أدلة إثبات كافية للحصوم على تأكيد معقوم عمـا   تساعد على توفريبطريقة 

 . أخطاء أو حتريفات جوهريةإاا كان  البيانات املالية خالية من أي 

إجــراء م اقشــة ملخــاطر املراجعــة بــ  أعدــاء فريــق عمــل املراجعــة  بهــدف    2/6

املسـاهمة يف تبـادم   اكتسا  فهـم أفدـل إلمكانيـة حـدوث أخطـاء جوهريـة و      

 املعلومات حوم خماطر العمل  املتعلقة امل شأة .

حتديــد مــدى احلاجــة لالســتعانة  بأخصــاحي يف تق يــة املعلومــات لفحــص   3/6

 وتقييم فعالية نظم املعلومات .

األخــذ باالعتبــار األخطــاء أو التحريفــات الــن حل اكتشــافها خــالم املراجعــات  4/6

  السابقة للم شأة . 

راجع استخدام املعلومـات اخلاصـة بامل شـأة وبيئتهـا الـن حصـل       ع دما ي وي امل 5/6

عليها يف فةات سابقة  جيب عليـ  حتديـد الت ـيريات اات الصـلة باملراجعـة الـن       

 حدث  خالم الفةة حمل املراجعة وأخذها يف االعتبار.

مراعاة تقـدير خمـاطر الرقابـة بـالتزامن مـع تقـدير املخـاطر املال مـة ل ـر            6/6

ر عدم االكتشاف امل اسـبة لقبوهلـا يف تأكيـدات البيانـات املاليـة       حتديد خماط

ــذ        ــل ه ــة ملث ــراءات افوهري ــدى اإلج ــ  وم ــة وتوقي ــد طبيعي وكــذلك لتحدي

 التأكيدات . 

ب على املراجع ع د حتديد طبيعة   وتوقي    ومدى إجراءات املراجعة الـن  جي 7/6

 ات   تصـميم إجـراءات   سيتم تطبيقها على رصيد ب د مع  أو نوع مع  من العمليـ 

الن  األخطاء أو التحريفات ل  اللحصوم على تأكيد معقوم باكتشاف مبم اسبة 

يعتقد أنها مهمة ب اء على تقـدير  املبـدحي لةهميـة ال سـبية ع ـدما تدـاف إىل       

خرى من العمليات ع د ال ظر ُأيف أرصدة ب ود أو أنواع  األخطاء أو التحريفات مبال  

 ة ككل. للبيانات املالي
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 :إجراءات املراجعة استجابة للمخاطر املقيمة لةخطاء افوهرية  -7

ي ب ي على املراجـع تصـميم وأداء اختبـارات لع اصـر أنظمـة الرقابـة الداخليـة         1/7

 أيألي تقدير بأن خماطر الرقابة مبستوى م خفض   للحصوم على أدلة كافية 

ــ  ويعتمــد حتديــد ة  ع ــدما يتوقــع  املراجــع أن ع اصــر الرقابــة تعمــل بفاعلي

 كفاية أدلة اإلثبات على احلكم  املهين للمراجع .

إاا رغب املراجع يف احلصـوم علـى أدلـة إثبـات إضـافية  لـدعم ختفـيض خمـاطر          4/7

الرقابة  فعلي  أن يأخذ يف االعتبار  مدى احتمام توفر هذ  األدلـة ومـدى أن أداء   

ءة رييـه يراعـى أن   اختبارات الرقابة للحصوم على تلك األدلة سيكون اا كفا

يكون افهد اإلضـايف للحصـوم علـى األدلـة أقـل مـن جهـد املراجـع يف إجـراء          

 اختبارات التحقق املتعلقة بذلك التأكيد.

أخطـاء أو   احتـواء البيانـات املاليـة علـى     الحتمـام وجـود خمـاطر   املراجـع  إاا قرر  3/7

 فيجب علي  تطبيق بعض أو كل اإلجراءات التالية :  حتريفات جوهرية 

 

والك كأن يتم استعمام اختبارات  إجراءات املراجعةتعديل طبيعة  

موجهة إىل أطراف مستقلة مـن خـارج امل شـأة بـدالل مـن االختبـارات       

املوجهة إىل أطراف أو توثيق من داخل امل شأة  أو اسـتعمام اختبـارات   

 مفصلة هلدف رقابي خاص  إضافة الستعمام إجراءات حتليلية.

تطبيق بعض اإلجـراءات يف   والك كأن يتم  قتوقي  إجراءات التحق 

بدالل من إجراحهـا   تاريخ أقر  ل هاية الس ة املالية أو ع د نهاية الس ة

 يف موعد مبكر.

 كتوسيع حجم العي ة . توسيع مدى اإلجراءات الن يتم تطبيقها 

واإلشراف عليهم بشكل يت اسب املراجعة  أعداء فريق عمل تو يع  

 توقعة.املمع مستوى املخاطر 

 

ي ب ي على املراجع توجيـ  االهتمـام إىل مـدى احلاجـة إىل إجـراءات مراجعـة         2/7

إضافية يف حالة اكتشاف عوامل ُأخرى مـن خمـاطر االحتيـام أو الظـروف غـري      

العادية  كون أن إجراءات املراجعة األساسية أدت إىل نتـاحج خمالفـة ملـا  كـان     

 متوقعال من هذ  االختبارات .

املستويات املقدرة للمخاطر املال مة وملخاطر الرقابة ال ميكـن أن  جيب مراعاة أن  0/7

تكون م خفدة بشكل واف إلل ـاء حاجـة املراجـع إىل القيـام بأيـة إجـراءات       

حتقق  لذا وب ض ال ظر عن املستويات املقدرة للمخاطر املال مة وملخاطر الرقابة  

ل فئـة هامـة مـن    فإن على املراجع أن خيطط للقيام ببعض إجراءات التحقق لكـ 

 أرصدة احلسابات أو فئات املعامالت.
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مراجعة لتقييم فيما إاا كان العـر  الكلـي    تجيب على املراجع اختاا إجراءا 6/7

للبيانات املالية مبا يف الك االفصاحات اات العالقة تتم وفقَا إلطار إعداد التقارير 

 املالية املعموم ب  .

اطر املقيمـة لةخطـاء افوهريـة وطبيعـة     توثيق االستجابات العامة لت اوم املخ 7/7

 وتوقي  ونطاق إجراءات املراجعة اإلضافية الن يتم أداحها.  

 

 إعداد برنامج املراجعة :   -8

أعمام املراجعة وتلخيص  يف ميثل برنامج املراجعة خطة مكتوبة باخلطوات الن تتبع

 أعمـام املراجعـة   مـن أعمـام  ويسـاعد برنـامج املراجعـة يف ت ظـيم       بـ   القيام جيب ملا

بشكل أفدل  حيه حيدد اخلطوات واإلجراءات الن يقتدـي أن يتبعهـا    عليها والرقابة

املراجع وي طيها أث اء الفحص  إضافة إىل حتديد مسؤولية كل عدو من أعداء فريـق  

 العمل عن ت طية الب ود وال قاط املكل  مبراجعتها.

صالل بقـدر اإلمكـان وأن يتدـمن يف    يراعى يف برنامج املراجعة أن يكون واضحال ومف

سياق  مواد القوان  أو القـرارات أو اللـواحح امل ظمـة للعمـل بامل شـأة  حتـى يسـهل علـى         

املراجع الرجوع إليها والتحقق من مـدى تطبيقهـا أث ـاء الفحـص  ويـتم حتديـد خطـوات        

تقييم خمـاطر  وإجراءات املراجعة وطبيعتها وتوقيتها يف برنامج املراجعة ب اًء على نتاحج 

 املراجعة وحتديد اخلطر ال هاحي املقبوم وخطر االكتشاف.

جيب إعادة ال ظر يف برنامج املراجعة وتعديل  كلما دعـ  احلاجـة لـذلك خـالم فـةة      

 املراجعة وأن يراعى توثيق أسبا  الت يريات أو التعديالت اهلامة علي .

 

   اخلالصة

ر االمـور الف يـ  اهلامـ  ألنهـا سـوف حتـدد       إن عملية التخطيط للمراجع  تعترب من االمو

عمـل علـى بلـورة    املسار العام للمراجع  وتعمل على حتقيق عدد من االهداف م ها انهـا ت 

دـمن  , وت وحتديد اخلطوات واالجراءات الن حتقق هذ  األهـداف فحص أهداف عملية ال

التقيـيم   سـاعد يف إختيـار أسـاليب   , وتإجنا  عمليـة التقيـيم وفـق برنـامج  مـين حمـدد       

دمن التخطيط معايري أداء حمددة تدبط , وي ومصادر املعلومات وطرق االجنا  والت فيذ

دم عمليـة اختـاا القـرارات مـن حيـ       , وخت عمليات القياس والتحليل والتقييم واملتابع 

تقدير املوارد واإلمكانيات الال مة للقيام بعملية التقييم وتوجيهها وفـق أسـس علميـة    

بالبعـد امل هجـي املتأسـس علـى مالحظـة االعتبـارات       الفحص ي عملية كس, وت دقيقة

كـن مـن مالحظـة نقـاط الدـع  ونقـاط القـو         , و  القانوني  والت ظيمي  والعلميـ  

  . والفرص واملخاطر وتبين م  ظومة أليات التعامل معها
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 هدف الوحدة التدريبية

شارك  من إعداد خطط وبرامج يف نهاية افلسة التدريبية سوف يتمكن امل

ملراجعة األنواع املختلفة لةوعية االستثمارية وفقال للمخاطر الن تتعر  هلا تلك 

 األوعية.

 

 نظرة عامة  

االستثمار هو وق  جزء من املام او الدخل لفةة من الزمن من أجل احلصوم على عاحد  

ة امل اسبة هلا  ويف هذ  ولكل جهة استثمارية جماالت وأنواع لةوعية االستثماري

افلسة التدريبية س تطرق إىل أنواع األوعية االستثمارية الشاحعة  واملخاطر املرتبطة 

مبا يتوافق مع معايري املراجعة الدولية ومعايري  بها  وأساليب وإجراءات التدقيق عليها

 األنتوساي اات العالقة.

 
 املفاهيم االساسية

 الدخل الثاب  االستثمارات يف ال قد وأدوات -1

  مقدمة حوم االستثمارات يف ال قد وأدوات الدخل الثاب 
تعترب االستثمارات يف ال قد وأدوات الدخل الثاب  من االستثمارات قصرية األجل اات 

املخاطر امل خفدة نسبيال وعالية السيولة  وبطبيعة حاهلا تعترب من االستثمارات اات 

 ألدوات االستثمارية التالية:العواحد امل خفدة  ويأتي من ضم ها ا

: احلسابات املصرفية املتعارفة وتتدمن (Bank Accounts)احلسابات املصرفية  

حسابات التوفري اات العاحد  واحلسابات حت  الطلب الن تكون مرتبطة 

 بالتدفقات ال قدية ألدوات استثمارية أخرى.

 
 مهارات إدارة المخاطر في االستثمارات

 وإجراءات الرقابة عليها 
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تاريخ استحقاقها (: ورقة دين حكومية يقل Treasury Billsأاونات اخلزانة ) 

ويتم إصدارها من خالم عملية م اقصة ت افسية خبصم على   عن س ة واحدة

 وهذا يعين أنها ال تدفع فاحدة ثابتة مثلما تفعل معظم الس دات.  القيمة االمسية
(: شهادة توفري ختوم حلاملها Certificates of Deposits CDsشهادات الوداحع ) 

تاريخ االستحقاق وسعر الفاحدة احملدد  احلصوم على الفاحدة وهي حتمل

 وميكن إصدارها بأي فئة وعموما يتم إصدارها من قبل ب وف جتارية. 

(: قر  قصري األجل غري Commercial Paperاألوراق التجارية قصرية األجل ) 

مدمون تصدر  شركة ما وعادة ما يكون لتمويل الذمم املدي ة واملخزونات 

 س أسعار الفاحدة الساحدة يف السوق. وغالبا ما يصدر خبصم يعك

احتماني  استثمارأداة  هي(: Banker's Acceptancesالكمبياالت املصرفية ) 

ويتم تداوم   شركة غري مالية بدمان من الب ك ااألجل تقوم بإصداره ةقصري

وهذ    الكمبياالت خبصومات من القيمة االمسية يف السوق الثانوية

أاونات اخلزانة وغالبا ما تستخدم يف ص اديق سوق  الكمبياالت املصرفية تشب 

 ال قد.

(: وداحع فئات الدوالر األمريكي يف الب وف Eurodollarsالدوالر األوروبي ) 

وبوضعها خارج الواليات   اخلارجية أو الفروع اخلارجية للب وف األمريكية

حتياط املتحدة األمريكية فإن الدوالرات األوروبية ال ختدع ل ظام جملس اال

 الفيدرالي )الب ك املركزي(. 

(: شكل من أشكام Repurchase Agreementاتفاقية إعادة الشراء ) 

إا يبيع التاجر األوراق   األجل لتجار األوراق املالية احلكومية االقةا  قصري

املالية احلكومية للمستثمرين وعادة على أساس نهاية اليوم ويشةيها ثانية 

ال سبة للطرف الذي يبيع الورقة املالية )والذي يوافق على وب  يف اليوم التالي

إعادة شراحها يف املستقبل( فإنها تكون اتفاقية إعادة شراء وبال سبة للطرف 

ا خر )الذي يشةي الورقة املالية ويوافق على بيعها يف املستقبل( فإنها تكون 

 اتفاقية إعادة شراء معكوسة. 

(: األموام املودعة يف ب وف االحتياط Federal Fundsاألموام الفيدرالية ) 

الفيدرالية اإلقليمية )الب وف املركزية( بواسطة الب وف التجارية مبا يف الك 

حيه  اات فاحدة صفريةوهذ  الوداحع   األموام الفاحدة من متطلبات االحتياطي

 أنها ُتقر  بسعر األموام الفيدرالية للب وف األخرى غري القادرة على الوفاء

 مبتطلبات االحتياطي ل هاية اليوم.
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: الص اديق االستثمارية الن (Money Market Funds)ص اديق السوق ال قدية  

تهدف اىل احلصوم على عواحد نتيجة االستثمار يف ال قد وأدوات الدخل الثاب  

 وتو ع حصيلة استثماراتها على مساهميها.
 

 ات الدخل الثاب املخاطر املرتبطة باالستثمارات يف ال قد وأدو: 
كمـــا ســـبق ايدـــاح  فـــإن االســـتثمارات يف ال قـــد وأدوات الـــدخل الثابـــ    

ــد وأن      ــتثمار ال ب ــبيال  إال أن أي اس ــتثمارات اات خمــاطر م خفدــة نس ــرب اس تعت

تكت فــ  خمــاطر مرتبطــة بعوامــل تشــ يل   وميكــن إيدــاح تلــك املخــاطر   

 الن ترتبط بال قد وأدوات الدخل الثاب  فيما يلي:

 القيمــة تذبــذ  خمــاطر يف األج بيــة: تتمثــل العمــالت طرخمــا 
 نتيجـة  املاليـة  لـةدوات  املسـتقبلية  ال قديـة  التـدفقات  أو العادلـة 

األج بيـة  وت شـأ هـذ  املخـاطر      العمـالت  صـرف  معـدالت  يف للـت ريات 

 ملخــاطر يعرضــها ممــا دوليــال نشــاطها نتيجــة مزاولــة الشــركات
 عدة. لعمالت التعر  عن ال اجتة األج بية العمالت

 خمـاطر  يف الفاحـدة  معـدالت  خمـاطر  خمـاطر معـدالت الفاحـدة: تتمثـل     
 لـةداة  املسـتقبلية  ال قديـة  التـدفقات  أو العادلـة  القيمـة  تذبـذ  
الســوقية  وميكــن أن  معــدالت الفاحــدة يف الــت ريات نتيجــة املاليــة

 ت طبق على كافة األدوات املالية املرتبطة مبعدالت فاحدة.
 قـدرة  عـدم  احتمـام  يف االحتمـان  خمـاطر  ان: تتمثـل خمـاطر االحتمـ   

 خسـارة  مسـببال  بالتزاماتـ   الوفـاء  علـى  املاليـة  األداة أطـراف  أحـد 
 بشـكل  االحتمـان  ملخـاطر  ا خـر وتتعـر  الشـركات    للطـرف  ماليـة 
 بإشــعارات والوداحــع الثابتــة الب كيــة الوداحــع مــن خــالم رحيســي
 األجل واحلسابات املصرفية حت  الطلب. قصرية

 
    ــد وأدوات ــتثمارات يف ال قـ ــى االسـ ــدقيق علـ ــراءات التـ ــاليب وإجـ أسـ

 :الدخل الثاب 
دراســة اإلجــراءات املطبقــة يف ربــط الوداحــع والتأكــد مــن احلصــوم علـــى          

 عرو  أسعار موثقة مبعدالت الفاحدة قبل ربط الوداحع.
التأكــد مــن التصــ ي  االحتمــاني للب ــوف الــن تتعامــل معهــا افهــة وتوافقهــا    

 ة االستثمار )وخاصة الب وف األج بية(.مع الحح
اجراء حتليل للوداحع وتو يعها على الب وف والتأكد من عدم وجود تركز يف  

 التو يع وخاصة بال وف األج بية.
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التأكد من ربط الوداحع يتم وفقا ل سب تو يع األصوم االستثمارية باسةاتيجية  

 االستثمار املعتمدة.
ف الن يتم التعامل معها للتأكد من احلصوم على حتليل نسب الفواحد لدى الب و 

 اعلى العواحد املمك ة على األرصدة ال قدية املتاحة.
 مطابقة شهادات الب وف يف نهاية الس ة املالية مع األرصدة الدفةية. 
 التأكد من عدم وجود اي  شروط مفروضة على تسييل الوداحع وم ها: 
 ة.جتميد وديعة نتيجة وجود م ا عات قداحي 
 استخدام الوديعة كدمان لتسهيل احتماني. 
 التأكد من تسجيل كافة الفواحد اخلاصة بالفةة املالية بالسجالت احملاسبية. 

 
 االستثمارات يف الص اديق االستثمارية -2

 مقدمة حوم االستثمارات يف الص اديق االستثمارية 
أموام خاصة تعرف الص اديق االستثمارية بأنها أوعية استثمارية ت شأ بواسطة 

مبجموعة من املستثمرين جتمعهم أهداف استثمارية معي ة وحمددة ومعروفة 

مسبقال  تدار هذ  الص اديق االستثمارية بواسطة مدراء استثمار متخصص  

ميارسون اختصاصهم بهدف حتقيق عواحد على رأس املام املستثمر ومبا يعود 

 بامل فعة على املساهم .

ستثمار يف الص اديق االستثمارية حصوم ص ار ولعل من أهم مميزات اال

املستثمرين على فرصة االستثمار يف استثمارات مدارة بشكل احةايف ومو عة 

بصورة متوا نة على أنواع متعددة من االستثمارات ومب اطق ج رافية متعددة 

بهدف تعظيم العواحد وتقليل املخاطر  مبا يصعب على ص ار املستثمرين القيام 

 حام استثمروا أمواهلم بشكل م فرد. ب  يف

يساهم كل مستثمر حسب حصت  يف رأس املام يف أرباح وخساحر الص دوق 

االستثماري  وحتسب تلك املساهمة عن طريق صايف قيمة الوحدات وهي  ثل 

 صايف املوجودات مقسومال على عدد وحدات الص دوق االستثماري.

 ي  حسب هيكلها وهما كما يلي:تعرف الص اديق االستثمارية ب وع  رحيس

الص اديق االستثمارية املفتوحة: يتميز هذا ال وع من الص اديق االستثمارية  

بعدم وجود أي قيود على عدد وحداتها وقيمة رأس ماهلا رييه يكون مت ريال 

حسب رغبة املستثمرين يف االشةاف أو االنسحا  م ها  ويتم إصدار وحدات 

حد املستثمرين بي ما يتم إل اء وحدات املستثمرين جديدة يف حام اشةاف أ

امل سحب  من الص اديق االستثمارية املفتوحة  ويتميز هذا ال وع من الص اديق 

االستثمارية كذلك مبرونة االشةاف أو االنسحا  بالقدر املطلو  واحملدد من 

املام  قبل املستثمرين رييه ال يتطلب الك عر  تلك املساهمات للبيع يف أسواق
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والبحه عن مشةين هلا  إمنا للمستثمر احلق يف اسةداد قيمة مساهمت  وإل اء 

وحدات  مع توفر السيولة الكافية ملدير االستثمار لتلبية هذ  الرغبة وإال اضطر 

 لبيع أحد استثمارات الص دوق االستثماري لتحقيق الك.
رية املقفلة عن طريق الص اديق االستثمارية امل لقة: ت شأ الص اديق االستثما 

الطرح األولي العام لرأس املام ثم يتم إدراجها يف أسواق األوراق املالية  ويكون رأس 

مام الص دوق ثابتال رييه إاا حل إصدار كامل رأس املام عن طريق الطرح األولي 

العام وأراد أحد املستثمرين افدد املساهمة يف الص دوق فعلي  شراء مساهمة 

لدي  الرغبة يف بيع مساهمت  ويكون مكان البيع والشراء هو مستثمر آخر 

سوق األوراق املالية  ويتميز هذا ال وع من الص اديق االستثمارية بسهولة بيع 

وشراء وحدات رأس املام عن طريق أسواق املام وهو ما يعطيها قدرال أكرب من 

ولة الكافية السيولة وال يتطلب معرفة ما إاا كان لدى مدير االستثمار السي

 لتلبية طلب االنسحا  من الص دوق واسةداد قيمة املساهمة في .
 

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات يف الص اديق االستثمارية 
املخاطر املرتبطة مبدراء االستثمار: غالبال ما يواج  املستثمرين يف الص اديق  

على حتقيق  االستثمارية خماطر تتعلق باختيار مدراء استثمار غري قادرين

األهداف االستثمارية وبالتالي تتعر  أموام املستثمرين لالخنفا  أو عدم 

حتقيق األرباح يف أفدل األحوام  وي ب ي يف هذ  احلالة البحه عن إجنا ات 

مدراء االستثمار ومدى حتقيقهم لةهداف االستثمارية قبل اختاا القرار 

 باالستثمار معهم.
ملخاطر ع دما يقوم مدير االستثمار باستثمار خماطر الةكز: وت ش  هذ  ا 

جانب كبري من املوارد املتاحة للص دوق يف أوعية استثمارية معي ة أو يف 

م طقة ج رافية معي ة أو باستثمارات بعملة معي ة دون ال ظر يف ع  االعتبار 

 وضع اسةاتيجية استثمارية متوا نة حتقق أفدل العواحد بأقل نسبة خماطر.
ر السياسية: وهي احتمام تعر  الدولة املستثمر فيها إىل خماطر عدم املخاط 

 االستقرار السياسي مبا يؤثر سلبال على أداء استثمارات الص دوق.
خماطر التخارج: وهي احتمام عدم قدرة املستثمرين على التخارج من الص اديق  

قدرة مدراء  االستثمارية يف الوق  امل اسب أو بالقيمة امل اسبة والك بسبب عدم

 االستثمار على تلبية تلك الطلبات.
 ال قدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب احتمام خماطر السوق: وهي 

 من تلك املخاطر وت شأ السوق أسعار يف للت ري نتيجة املالية لةدوات املستقبلية

 إىل مجيعها تتعر  حيه واألسهم والعمالت الفاحدة أسعار يف املفتوحة املراكز

 وأسعار معدالت تقلب مستوى يف والت ريات واخلاصة العامة السوق حركات

 .األسهم وأسعار األج بية العمالت حتويل وأسعار الفاحدة أسعار مثل السوق
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 الت ريات نتيجة لةسهم العادلة القيمة تقلب خماطر أسعار األسهم: وهي خماطر 

 قيمتها يف الت ري من ت تجامل فردة و األسهم أسعار قيمة مؤشراتها أو مستوى يف

 العادلة.
 

 أساليب وإجراءات التدقيق على االستثمارات يف الص اديق االستثمارية 
 احمللية الن ت ظم أنشطة الص اديق االستثمارية.االلتزام بالقانون  
وراق املالية قد حل األضمان أن كافة الشركات والص اديق املدرجة يف سوق  

 .افهة امل ظمة من ةتزويدها بةاخيص معتمد
 ةلسياسات واإلجراءات املشمولل وفقالضمان إجراء كافة أنشطة القيد والتداوم  

 يف ال ظام الت فيذي. 
لكافة أنشطة التداوم املرتبطة باألسهم  رحيس افهة امل ظمةضمان اعتماد  

 واحملافظ األج بية. 
من  التأكد املركزي ب ك البال سبة للكيانات الن تعمل حت  اختصاص  

 تداوم. أنشطةلةاخيصهم قبل القيام بأي   اعتماد
ضمان أن  يتم تداوم كافة الص اديق است ادا إىل وحدات امسية ال تقل قيمتها  

 ع د التأسيس.  القيمة األمسية احملددة قانونال
لكافة الص اديق املتداولة يص  بدقة اإلجراءات  األساسيضمان أن ال ظام  

تعي  املدقق  املالي   اإليرادات حتقق  االسةداد  إدارة باالكتتا  اخلاصة 

 وتصفية الص دوق.
الب ك املركزي مسئول  عن االلتزام بهذ  اللواحح من  التأكد من وجود موظف  

 املس دة إليهم.   املهاموضمان قيامهم ب
 فهم العملية -

احلصــوم علــى نســخة مــن نشــرة الصــ دوق بال ســبة لكافــة الصــ اديق قيــد    

 يل حاليا باإلضافة إىل الص اديق الن حل إيقافها.التش 

 ما يلي:فهم لـ 

 إجراء تعويم الص دوق. 

 )احلصوم على اكتتا  املستثمر )مبا يف الك حتويالت الص دوق. 

 .إجراءات االستثمار يف الص اديق احمللية 

  االستثمارات.مراقبة 

 صرف األرباح املو عة من االستثمارات. 

  إىل العمالء.القيام بعمليات الصرف 

 .اسةداد الوحدات من جانب العمالء 

 إرسام التقارير إىل العمالء 
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 اإلجراءات التحليلية -

مقارنة عواحد االسـتثمار وإيـرادات األربـاح املو عـة يف السـ ة احلاليـة بـإيرادات         

 الس ة السابقة.

حسا  متوسط صايف قيمة أصوم الوحدة طوام الفةة لكل نوع مـن االسـتثمار    

 اديق بشكل شهري أو ربع س وي ومقارنة ال تاحج بالعواحد املستهدفة.يف الص 

مقارنة عاحد االستثمار يف الص دوق خالم الفةة مع العواحد املتوقعة اسـت ادا إىل   

ســجالت املتابعــة الســابقة ونتــاحج مــدراء الصــ دوق واجتاهــات الســوق احلاليــة  

 واحلصوم على توضح للفرق أو ال تاحج غري املتوقعة. 
 
 مساحل االلتزام  -

التحقق من أن كافة الصفقات الن تتم يف الص اديق العقارية تطابق مذكرات  

 التفاهم.

التأكد مـن أن كافـة االسـتثمارات يف الصـ اديق تلتـزم باالتفـاق املبـدحي بـ           

 الشركة والعمالء. 
 
 استثمارات الشركة  -

 سـبة  الشـركة بال  ىالتأكد مما إاا كانـ  الشـركة قـد أعـدت علـى مسـتو       

لكافــة خمتلــ  اســتثماراتها منــواج معتمــد لتو يــع األصــوم يشــمل احلــدود  

 القطاعية.
 
 االكتتا  -

 –التحقق من معقولية الوق  املست رق إلجنا  اإلجراءات الرمسية قبل االكتتا   
افهات املوافقة الت ظيمية  موافقات  القانونية إعداد تأسيس الص دوق  املوافقة 

 الت ظيمية احمللية.

وموافقـة افهـات الت ظيميـة    لتحقق مـن وجـود املوافقـة القانونيـة اخلارجيـة      ا 

 احمللية.

التحقق مما إاا كان لدى الص دوق حد أدني وحد أقصى لالكتتا . فما يتعلق  

 التأكد من كيفية حتديد هذ  املبال  من جانب اإلدارة. املعومة بالص اديق 

 اسـب بصـورة متوافقـة مـع     حتصـيل مبـال  االكتتـا  يف الوقـ  امل     مـن التأكد  

 تأسيس الص دوق.
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 املستثمرون مؤهل  لالستثمار يف الص دوق. أنالتأكد  

 فحص اإلجراءات اخلاصة مبحاسبة هذ  االكتتابات. 

حتويل ال قود معتمد من جانب افهة املختصة قبل تعقيبـ  عـن    من أنالتأكد  

 طريق التسوية.

مـوظفي إدخـام    لـن ادخلـها  االتأكد مـن قيـام شـخص آخـر مبراجعـة البيانـات        

 البيانات.

التأكد من حتصيل االكتتابـات حسـب    املفتوح يف حالة الص دوق او رأس املام  

ــاريخ     ــاريخ التقيــيم بال ســبة لت صــايف قيمــة األصــوم اخلاصــة بالوحــدة يف ت

 الصفقة. 

الصـ اديق اات رأس املــام  ب اخلـاص اسـتالم اإلشـعار املســبق املطلـو      مـن التأكـد   

 املفتوح.
 
 ليل ما قبل الصفقةحت -

التأكد من إجراء حتليل البيانات املاليـة وعـرو  االسـتثمار يف الصـ اديق قبـل       

 القيام باالستثمارات الفعلية بصورة كافية.

 قبل القيام باالستثمار:  من أن  يتم األخذ بع  االعتبار ما يليالتحقق  

 خربة اإلدارة. 

  العواحد –املخاطر. 

 األداء املاضي. 

 خلروج.خيارات ا 

 خطة العمل. 

علـى األقـل    خلمسـة اسـتثمارات  احلصوم على حتليل ما قبل االستثمار بال سبة  

    خالم الس ة والتأكد من مشولية الك التحليل.

التحقق من حصوم الشركة على موافقة ف ـة االسـتثمار / اإلدارة علـى كـل      

 استثمار من هذ  االستثمارات. 
 

 الصفقات   فيذت -

مراجعـة قـواحم االسـتثمارات    وطبقا إلرشادات الص دوق تتم ة كل صفق أنبيان  

 املفصلة للتأكد من االلتزام بشروط تأسيس الص دوق. 

كاملة التفاصـيل مثـل تـاريخ اإلصـدار       التداومالتحقق مما إاا كان  بطاقات  

القيمـة االمسيـة    الوحـدات  عـدد   العملـة   القيمـة  تـاريخ   االسـتحقاق  تاريخ 

 دفوع واألم .والسعر املخفض امل
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املصـادقات   مع  تهاومطابق بطاقات التداوم مراجعة ما إاا كان يتم احلصوم على 

 يف حالة استعماهلا.

واحلصـوم علـى املوافقـات الدـرورية      التـداوم فحص واعتماد بطاقة  منالتحقق  

 لتسوية الصفقة )حوالة برقية(. 

دوق واملراكـز  تقييم ما إاا كـان يـتم حتـديه املراكـز االسـتثمارية يف الصـ        

 ال قدية بصورة صحيحة بشكل يومي وقيد صفقة اليوم قبل نهاية اليوم.

التحقـق مـن إعـداد سـ د اليوميـة وحتـديه املعلومـات يف ال ظـام والتحقـق مـن            

 البيانات من شخص ما مستقل عن الشخص الذي قام بإعدادها. 
 
 التقارير احملاسبية -

 ي:ما يلالتأكد مما إاا كان  الشركة حتتفظ بـ 

   )دفاتر يومية مفصلة لكافة استثمارات الص اديق )املشةيات واملبيعات

املقبوضــات والتســليمات والتحصــيالت ودفعــات ال قــد ب ــر  صــفقات  

 الص دوق.

   السعر والسعر اإلمجـالي بصـورة    الكمية  الوحدة دفة أستاا عام يب

م فصلة لكل اسـتثمار يف الصـ دوق ولكـل صـفقة كمـا يف تـاريخ       

 ة.الصفق

 اعتماد وحسا  املصاري  التش يلية للص دوق يف الوق  امل اسب.  منالتحقق  
 

 التقييمات االستثمارية -

 التحقق من إجراءات حسا  صايف قيمة األصوم اخلاصة بالص اديق. 

هل الصـ اديق املدرجـة يـتم تقييمهـا حسـب القيمـة السـوقية حسـب املصـادر           

 امل شورة. 

 ة طبقا إلجراءات التقييم امل شورة. يتم تقييم الص اديق غري املدرج 

 حلسا  صايف قيمة األصوم.  مالحمةالتحقق من أخذ األرصدة املصرفية بصورة  

التحقق مما إاا كان  الشـركة حتصـل علـى صـايف قيمـة األصـوم يف الوقـ          

 امل اسب فيما يتعلق باالستثمارات يف الص اديق العقارية األخرى. 
 

 ديقتقارير االستثمارات يف الص ا -

الشركة ترسل تقارير األداء أو بيانات دورية إىل عمالحها عن أداء  من أنالتأكد  

 االستثمارات يف الص اديق.

حتديه صايف قيمة األصوم إلعادة حسـا  األربـاح أو اخلسـاحر غـري      منالتأكد  

 احملققة من استثمارات الشركة يف الص دوق. 
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 التو يعات -

 يتعلق باملبل  القابل للتو يع.فيما  –التو يعات  أساسالتحقق من  

 التحقق مما إاا كان التو يع الفعلي يطابق شروط تأسيس الص دوق.  

احلصوم على املوافقة امل اسبة قبل إ ام التو يع وحتويـل ال قـود يف    منالتحقق  

 تاريخ استحقاق التو يع.

التأكد من املعافة احلسابية )اسةجاع  التو يع خبصوص حصة الشركة يف  

 س املام مقابل األرباح املو عة(رأ

التحقق إاا كان الص دوق يو ع أي فاحدة على حاملي وحدات  أث اء العام وتقييم  

 .عاملةمدى مالحمة امل
 
 عاحد االستثمارات -

إعادة حسـا  إيـرادات األربـاح      التأكد من استالم عاحد من خمتل  االستثمارات 

احلصـوم عليهـا مـن مصـدر      حل مات الناملو عة وعاحد االستثمار است ادا إىل املعلو

 موثق ب  ومقارنتها باإليرادات املسجلة يف دفاتر احلسابات.

مراجعة جدوم االستثمار للتأكد مـن االسـتثمارات الـن ال تـدر دخـل أو سـيئة        

التحقق هـل يـتم إرسـام تقـارير دوريـة إىل اإلدارة عـن تلـك االسـتثمارات           األداء

 تلك االستثمارات اات األداء السل . وموق  اإلدارة من االحتفاظ ب
 

 مراقبة االستثمارات يف الص اديق: -

سـتثمارات يف الصـ اديق بشـكل مسـتمر     االالتأكد من وجود إجراءات ملراقبـة   

وحتليل العوامل الن تـأثر علـى الـدخل والقيمـة األصـلية لالسـتثمارات بصـفة        

ع دما يكـون   من الدروري إجراء تسويات وخاصة ما إاا كاندورية لتحديد 

 من الدروري إيقاف االستثمار.

وإعـالم  بيان ما إاا كان يتم استالم تقارير دورية من الشـركات املسـتثمر فيهـا     

 أداء هذ  الشركات. اإلدارة ب
 

 أتعا  اإلدارة مقابل الص دوق -

يـــتم احتســـا  أتعـــا  اإلدارة / أتعـــا  التوظيـــ  بصـــورة  مـــن أنـــ التأكـــد  

 مها حسب تأسيس الص دوق. م اسبة وتقوم الشركة باستال

 التحقق من حسا  رسوم األداء حسب شروط تأسيس الص دوق. 
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 اسةداد الص دوق / حتويل الوحدات  -

ادات داالســـة مـــن إ ـــاميف حالـــة الصـــ دوق او رأس املـــام املفتـــوح  التأكـــد  

 .تداومحسب صايف قيمة األصوم بال سبة ليوم ال

ــد   ــن أنالتأكـ ــت ر  مـ ــةداد ال تسـ ــة االسـ ــ عمليـ ــل وأن حـ ــ  طويـ  يملاق وقـ

 الوحدات يستلمون العواحد خالم وق  معقوم حسب شروط االسةداد.

ــجل      ــجيل يف سـ ــدات والتسـ ــل الوحـ ــت رق لتحويـ ــ  املسـ ــن الوقـ ــد مـ التأكـ

 محلة الوحدات.
 

 مطابقة حسابات مسئوم اإلدارة واألم  -

ــع الكشــ        ــة م ــن مطابقــة حســابات مســئوم اإلدارة بصــفة دوري التأكــد م

 مسئولي اإلدارة واألم اء.املستلم من 

مــن احلصــوم علــى مطابقــة وتســوية للشــهر والتحقــق مــن صــحتها. التأكــد    

 يتم م اقشة الب ود املعلقة بصورة م اسبة مع مسئوم اإلدارة أو األم . أن 
 
 عملية احلفظ ا من -

علــى املســت دات ومــوارد تك ولوجيــا  الــدخوم واالطــالعالتحقــق مــن ضــوابط  

 املعلومات. 

ممـــا إاا كـــان اســـةجاع املســـت دات مـــن نظـــام تك ولوجيـــا       التحقـــق  

ــة شــخص مفــو  أو مبوجــب     ــاج إىل موافق ــظ املســت دات حيت ــات وحف املعلوم

 .علىاإلشراف املباشر لشخص أ

التأكــد ممــا إاا كــان يــتم التحقــق واملطابقــة الفعليــة لشــهادات األســهم          

ــ ويا.       ــرت  سـ ــي مـ ــجل الرحيسـ ــع السـ ــةداد مـ ــا  واالسـ ــجالت االكتتـ وسـ

ــ       ا ــا إاا كانـ ــي ومراجعتهـ ــص الفعلـ ــاحج الفحـ ــدث نتـ ــى أحـ ــوم علـ حلصـ

 متوافرة. 
 

 تسويق الص اديق املدرجة -

التأكــد مــن كفايــة جهــود التســويق املبذولــة مــن اإلدارة فــذ  االكتتــا    

 من عمالء جدد.
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 االستثمارات يف احملافظ املالية -3

 مقدمة حوم االستثمارات يف احملافظ املالية 
لية بأنها جمموعة من األصوم املالية تدار من قبل املستثمرين تعرف احملافظ املا

و/أو مدراء استثمار متخصص   ويتم تكوين احملافظ املالية مع األخذ باالعتبار 

احلدود املقبولة للمخاطر املرتبطة بها وكذلك أهدافها االستثمارية  وعادة ما 

ة مبا ميثل تو يعال أمثل تتكون احملافظ املالية من عدة أنواع من األصوم املالي

حيقق األهداف االستثمارية ب سبة املخاطر املقبولة  حيه أن املستثمر املتحفظ 

قد مييل إىل االستثمار يف أدوات الدخل الثاب  والس دات مع قبول  بأقل نسبة 

ممك ة من املخاطر  بي ما املستثمر الذي يرغب بتحقيق عواحد أعلى قد يعمل 

ن األسهم اات التذبذبات العالية واالستثمارات العقارية على تكوين حمفظت  م

 ويكون قادرال على حتمل نسبة أعلى من املخاطر.

وميكن تص ي  أسلو  إدارة احملافظ املالية إىل نوع  أساسي   وهما كما 

 يلي:

: وفيها يتبع مدير االستثمار مؤشرات  Passive Managementاإلدارة املتحفظة 

باستثمارات  وحياوم أن يقرن أداء  بها  ويعترب أداء  متميزال إاا  األسواق املرتبطة

 حقق عاحدال يوا ي أداء تلك املؤشرات.
: وفيها حياوم مدير االستثمار أن يتفوق  Active Managementاإلدارة املتحفزة 

على أداء مؤشرات األسواق املرتبطة باستثمارات  عن طريق اتباع سياسات 

ال أكرب من املخاطرة بهدف حتقيق عواحد أعلى  ويعترب أداء استثمارية تأخذ قدر

 مدير االستثمار متميزال إاا حقق عاحدال يتفوق على أداء املؤشرات املرتبطة.
 أساسيات إدارة احملافظ املالية:

تو يع األصوم: تهدف عملية تو يع األصوم املالية إىل تقليل ارتباطها ببعدها  

لك األصوم مع بعدها يف نفس االجتا   مبع ى البعض رييه ال تتحرف كافة ت

على سبيل املثام يف أسهم الب وف  15%أن يقوم مدير االستثمار بتخصيص نسبة 

يف أسهم شركات التك ولوجيا بفرضية عدم  20%بي ما خيصص نسبة 

ارتباط كال من القطاع  ببعدهما ورييه إاا تأثر أحد القطاع  سلبال نتيجة 

لقطاع ا خر يتحرف باجتا  عكسي ليقلل من املخاطر قدر عوامل معي ة فإن ا

اإلمكان  وميكن تو يع األصوم على األساس ال وعي  واف رايف  والقطاعي  

 وحسب العملة.
إعادة تو يع األصوم: قد يتطلب األمر لدى مدير االستثمار إعادة تو يع األصوم  

ثام إاا كان التو يع األولي أث اء ت فيذ االسةاتيجية االستثمارية  فعلى سبيل امل

لالستثمار  30%لالستثمار يف األسهم ونسبة  70%ي ص على أن ختصص نسبة 
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يف أدوات الدخل الثاب  فإن ملدير االستثمار إاا تطلب األمر وحسب أوضاع السوق 

وخيفض نسبة االستثمار يف أدوات  80%أن يرفع نسبة االستثمار يف األسهم إىل 

والك بهدف حتقيق عواحد أعلى ضمن ال سبة املقبولة  20%الدخل الثاب  إىل 

 للمخاطر.
 

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات يف احملافظ املالية 
خماطر عدم حتقيـق العواحـد املطلوبـة: كمـا سـبق ايدـاح  فـإن أسـلو  إدارة          

احملافظ املالية يتكون من نوع  أساسي  وهما طريقة اإلدارة املتحفظـة وهـي   

 حتقيـق عاحـد يـوا ي عاحـد املؤشـرات املرتبطـة  وطريقـة اإلدارة        الن تسـعى إىل 

املتحفزة وهي الن تسعى إىل حتقيق عاحد يفـوق أداء املؤشـرات املرتبطـة  وتظهـر     

املخاطر يف هذا افانب من عدم قدرة مدراء االستثمار من حتقيق العواحد املطلوبة 

يف ظـل ال سـب املقبولـة    ومبا ال حيقـق األهـداف االسـتثمارية للمحـافظ املاليـة      

 للمخاطر.
: ويطلـق عليهـا مصـطلح خمـاطر السـوق       Systematic Risksاملخاطر امل تظمة  

وهي املخـاطر الـن ال ميكـن ملـدراء االسـتثمار تفاديهـا بواسـطة أسـاليب تو يـع          

األصوم وإعادة تو يع األصوم وميكن قياس هـذا ال ـوع مـن املخـاطر عـن طريـق       

 .betaمؤشر بيتا 
: وهي املخاطر الن تصيب نوع مع  Unsystematic Risksغري امل تظمة  املخاطر 

من أنواع األوعية االسـتثمارية أو قطـاع معـ  م هـا  وميكـن ملـدراء االسـتثمار        

 تفاديها عن طريق تو يع األصوم املالية.
 أساليب وإجراءات التدقيق على االستثمارات يف احملافظ االستثمارية 

 ط لدي افهة الختيار مديري احملافظ وأم اء احلفظ.التحقق من وجود ضواب 
التحقــق مــن وجــود ضــوابط موثقــة تتخــذها افهــة جتــا  األداء الســي  ملــديري  

 احملفظة أو عدم التزامهم بب ود التعاقد.

 التحقق من ورود تقارير دورية من مديري احملافظ وفقا لعقود االدارة.  
 التالية:دراسة عقد ادارة احملفظة وحتديد ال قاط  
 قيمة االموام الن سيتم استثمارها. 

نسـب االسـتثمار يف القطاعـات      اف ـرايف  ضوابط االستثمار من حيـه التو يـع    

 نسب االستثمار داخل كل قطاع.

 طريقة احتسا  اتعا  مدير احملفظة وطريقة سدادها. 

 .طريقة احتسا  اتعا  حسن االداء 

 علي .مؤشر السوق الذي سيتم قياس احملفظة  
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 نوعية التقارير الن سةسل وتوقيتها. 
 فحص التقارير اخلاصة باحملفظة والتدقيق على ال قاط التالية: 
 للعقد.االلتزام بدوابط االستثمار وفقا  

 االداء.صحة احتسا  اتعا  مدير احملفظة وأتعا  حسن  

 مراجعة التقييم املعد للمحفظة وحتديد االرباح أو اخلساحر غري احملققة. 

 اداء مدير احملفظة مع اداء مؤشر السوق املتفق علي . مقارنة 

يف حالـة حتقيـق معـدم أداء أقـل مـن       افهـة التحقق من االجراءات الن اختذتها  

 مؤشر السوق.
 التأكد من صحة اثبات االرباح احملققة وغري احملققة ب ظام حماسبة االستثمار. 

 بافهة.ق املالية اخلاصة ورااأل كافة ب الن ت أم  احلفظاحلصوم على تقارير  
مراجعــة التقيــيم لالســتثمارات املاليــة يف نهايــة الفــةة املاليــة والتأكــد مــن    

احتسابها وفقا ألسعار االقفـام باألسـواق املاليـة واثبـات التقيـيم وفقـا للسياسـات        

 احملاسبية املطبقة.
 
 التمويل االستثماري -4

 مقدمة حوم التمويل االستثماري 
ثماري بأن  قر  يأخـذ الشـكل االسـتثماري ويتمثـل يف     يعرف التمويل االست 

م ح أحد الطرف  لآلخر مبل ال من املام يكون فاحدال لدي  السـتثمار  وتشـ يل    

 مقابل أن يدفع الطرف املم وح فاحدة لصاحب األموام ألجل حمدد.
تأخــذ صــي  التمويــل االســتثماري عــادة افانــب الت ظيمــي مقارنــة بــالقرو    

ه يتم االتفاق فيما ب  الطرف  علـى ال ـر  مـن عقـد الصـفقة      االعتيادية حي

 وحتديد افوانب االستثمارية الن سوف يقوم بها الطرف املم وح.
يتفق الطرف  على مدة العقد وموعد استحقاق دفعات سداد رأس املـام وكـذلك    

الفواحد ال اجتة ع    وحق أي من الطرف  على إنهاء التعاقد نتيجة التخلـ  عـن   

 أداء االلتزامات أو التجديد لفةات إضافية.
 

 املخاطر املرتبطة بالتمويل االستثماري 
 أطـراف  أحد قدرة عدم احتمام يف االحتمان خماطر خماطر االحتمان: تتمثل 

 ا خر. للطرف مالية خسارة مسببال بالتزامات  الوفاء على املالية األداة
العادلـة أو التـدفقات ال قديـة    تقلـب القيمـة    ت شـأ عـن   :خماطر أسعار الفاحـدة  

 .مالية بسبب الت ريات يف أسعار الفاحدة بالسوق ألداة املستقبلية
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 أساليب وإجراءات التدقيق على التمويل واملراريات االستثمارية 

 أنشطة املرارية  -

 ضمان وجود دليل سياسات وإجراءات مفصل ومعتمد.  

وجود يشمل كافـة املتطلبـات   ضمان وجود ضوابط م اسبة لل ظام وأن ال ظام امل 

 التجارية اات الصلة. 

 حل مراجعت  واعتماد . موحدضمان وجود عقد مرارية  

  ويل املرارية )االستهالكية( -

 ضمان تسجيل كافة الصفقات املرتبطة بالتمويل بصورة صحيحة.  

التأكد من تسجيل البداحع املشةاة لصاحل العمالء على أساس املراريـة بصـورة    

 وفورية. م اسبة 

 التأكد من حدوث حتويالت امللكية وحق امللكية قبل بيع امل تج مرة أخرى.  

 التأكد من فحص وتقييم امل تج فعليا من جانب املشةي.  

 التأكد من حتويل وتسجيل األموام يف دفاتر احلسابات.  

التأكد من استحقاق األربـاح )املتفـق عليهـا مـن قبـل( بصـورة م اسـبة يف عقـد          

 . التمويل

 التأكد من م ح صفقات التمويل مبوجب تفويض مسبق.  

 التأكد من عدم تقديم طلب احلصوم على املرارية من عمالء وهمي .   

التأكد من توقيع كافة العقود وال مااج )وعد الشراء  وعـد البيـع  أمـر الشـراء       

 الفاتورة وخالف ( بصورة م اسبة ومتابعت . 

لى خيار إعادة امل تج يف حالـة رفـض املسـتهلك    التأكد من اشتمام عقد الشراء ع 

 شراح  بعد قيام الشركة بشراح  لصاحل . 

التأكــد مــن عــدم تدــخيم ســعر الفــاتورة مقابــل البدــاحع  يــادة عــن القيمــة   

 السوقية. 

 . حتصيلها التأكد من تقييم وتوفري خمصص كايف للحسابات املشكوف يف 

 رة م اسبة. التأكد من تقييم ومحاية كافة الدمانات بصو 

 التأكد من القيام مبراجعة وحتديه م اسب ل سب أرباح املرارية يف ال ظام. 

التأكد من عدم التقليل أو املبال ـة يف تسـجيل املصـروفات ودفعـات السـداد يف       

 حسابات العميل. 

 التأكد من تسجيل أرباح و ويل املرارية يف الفةة احملاسبية امل اسبة.  

ث تأخري يف حتويل التسهيالت واألرباح اخلاصة بهـا  وحد يف حامالتأكد من ان   

 .إىل وضع "التأخري"

 بصورة م اسبة.  الذمم املدي ة ال ري ناشطةالتأكد من تص ي   
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 خزي ة املرارية -

 ضمان تسجيل كافة الصفقات املرتبطة بتمويل اخلزي ة بصورة صحيحة.  

إىل  تـداوم قسـيمة ال أو عـدم  ريـر    التـداوم  ضمان عدم إعداد املتداوم لقسيمة 

 املساند.  كتبامل

 املساند يف تسجيل إحدى الصفقات. كتبضمان عدم فشل امل 

خبصوص صفقة   تـتم أو تعتـرب نسـخة     التداومضمان إعداد املتداوم لقسيمة  

 من صفقة أخرى. 

 ضمان عدم حتويل األموام إىل الطرف املقابل بدون تفويض.  

 فة األستاا العام.ضمان عدم حذف الصفقات املستحقة من د 

ــورة        ــيل بص ــة للتحص ــاح القابل ــتحقاقها واألرب ــفقات واس ــجيل الص ــمان تس ض

 صحيحة. 

 سا  مستحقات األرباح بصورة صحيحة. تحاضمان  

 .امل اسبةضمان تسجيل الصفقة يف الفةة احملاسبية  

ضمان تقييم الصفقات املسجلة بصورة صحيحة بال سبة للمبل  وسعر الصرف أو  

 اح. قيمة األرب

ضمان عدم وجود إخفاق يف تسجيل عدم األداء / خـرق الشـروط التعاقديـة مـن      

 جانب الطرف املقابل يف الوق  امل اسب. 

 ضمان تسجيل الصفقات مع تاريخ االستحقاق الصحيح.  

 ضمان قيد الصفقات لصاحل الطرف املقابل امل اسب أو العملة غري الصحيحة.  

 احلسابات.  ضمان تلخيص وقيد كافة الصفقات يف 

املساند بفحص األرقام املسلسلة لبطاقات الصفقات وريه أي  كتبضمان قيام امل 

 أرقام ناقصة. 

 كتـب ضمان أن  يف نهاية اليـوم تـتم مقارنـة سـجالت املتـداول  مـع سـجالت امل        

 املساند لدمان القيام بكافة حواالت األموام. 

الفــاكس أو  ضــمان فحــص تأكيــد الصــفقة مــن الطــرف املقابــل )عــن طريــق  

 التـداوم املساند مبقارنتـ  مـع بطاقـة     كتبالتلكس أو السويف ( املستلم يف امل

 وبالتالي حتديد أي معامالت   يتم تسجيلها. 

ضــمان اســتالم وفحــص العقــود املربمــة مــع الطــرف املقابــل خبصــوص الصــفقة   

ن وخالف ( من خالم مطابقتها مع بطاقة الصفقة مـ  السلع )الوكالة  شراء وبيع 

 املساند قبل ت فيذها وحتويل األموام.  كتبجانب امل

املسـاند بتسـجيل الصـفقة اسـت ادا إىل حتويـل األمـوام يف        كتـب ضمان قيام امل 

تاريخ االستحقاق وبالتالي إاا   يتم تسجيلها  سـوف تكشـ  عمليـة تسـوية     

 الشركة اليومية عن الصفقة ال اقصة.
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وتقرير الصـفقات املعـد    التداومات ضمان مراجعة مدير االستثمار لكافة بطاق 

 من ال ظام احملاس . 

املساند للتأكيد من األطراف املقابلـة مباشـرة ومطابقتـ      كتبضمان استالم امل 

 مع الصفقات املسجلة.

ضمان اعتماد حتويل األموام من جانب املسئوم املختص الذي حيتفظ يف عهدتـ    

 ود القانونية.الك بعد إجنا  العق " ويتمبـ "مفتاح االختبار

يف تقريـر االسـتحقاق املسـتقبلي     أوتوماتيكياضمان إدخام ال ظام للمعامالت  

باســتحقاق  أوتوماتيكيــاقبــل ســبعة أيــام وبعــد الــك يقــوم ع ــد االســتحقاق 

 الصفقات عن طريق اخلصم من حساب ا )نوسةو(. 

قد ضمان مراجعة مدير االستثمار هلذ  التقارير وضمان أن الصفقات املستحقة  

 استحق  فعال. 

ضمان قيام إدارة التسوية أيدا بإخطار رحيس العمليات ومدير االستثمار ع ـدما   

 تظهر إحدى الصفقات كب د تسوية يف بيان تسوية حساب ا )نوسةو(. 

املساند مبقارنة الصفقة مع احملادثـة املسـجلة لـدى رويـة       كتبضمان قيام امل 

 وكذلك تأكيد الطرف املقابل. 

على املعلومات بشأن الـربح )ال سـبة والقيمـة علـى      التداومتواء بطاقة ضمان اح 

حد سواء( الن يتم فحصها من جانب مدير االستثمار وإدخام اسـتحقاق الـربح يف   

 الكمبيوتر. 

املساند للصـفقة اسـت ادا إىل حتويـل األمـوام يف تـاريخ       كتبضمان تسجيل امل 

مسجلة  سـوف تكشـ  عمليـة    االستحقاق وبالتالي إاا   تكن تلك الصفقة 

 تسوية الشركة اليومية عن الصفقة ال اقصة. 

ضمان قيام مدير االسـتثمار مبراجعـة ال سـبة للتأكـد مـن معقوليتهـا وإرفـاق         

 حمادثات روية  وتأكيد الطرف املقابل مع الصفقة كدليل ثبوتي. 

مة ضمان قيام مدير االستثمار بالتأكد من حتويل األموام إىل مصـادقات مسـتل   

من األطراف املقابلة يف اليوم التالي )يتم ع دحذ تسليم رساحل حوالـة األمـوام إىل   

 .املساند وبعد الك إدارة التسوية( كتبامل
 

 االستثمارات العقارية -5

 مقدمة حوم االستثمارات العقارية 
ميكن تعري  االستثمار العقاري بأن  اقت ـاء العقـارات مـع وجـود نيـة حتقيـق       

ء عن طريق حتصيل عواحد دورية )شـهرية أو ربـع سـ وية أو غـري     أرباح م ها  سوا

 الك( أو بتحقيق أرباح رأمسالية نتيجة بيعها مستقبالل  أو بواسطتهما معال.

وغالبال ما يكون االستثمار العقاري طويل األجل كاقت اء مب ى وتـأجري  لفـةة   

ــ  دة يف  م يــة طويلــة نســبيال  ولكــن ظهــرت يف ا ونــة األخــرية أســاليب جدي
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االستثمار العقاري تتمثل يف اقت اء بعض العقارات وحتسي ها وبيعها خالم فةة ال 

 تتجاو  س ة واحدة مع حتقيق املستثمر لةرباح الن استهدفها.
 

 

 

 

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات العقارية 
اقت اء عقارات تدخل يف ملكيتها أطراف أخرى ال تظهر إال بعد مرور فـةة علـى    

 قت اء مما يدخل املؤسسة يف م ا عات قداحية حوم امللكية.اال
ارتفاع نسبة الدراحب يف بعض الدوم قد حتد من نسبة األرباح احملققة وال اجتة  

 عن اقت اء العقارات.
عدم االشراف الفعام على أعمام التطوير والن تتم عن طريق مقاول  قد حتد من  

لتــالي يــؤثر ســلبال علــى حتقيــق األربــاح  جــودة العقــارات الــن يــتم اقت اءهــا وبا 

 املستهدفة.
قد تدخل املؤسسة يف م ا عات قدـاحية نتيجـة عـدم التـزام املسـتأجرين بـدفع        

املبال  املستحقة عليهم ومبا يؤثر سلبال على العواحد املتوقعة من العقارات الن يتم 

 اقت اءها.
 

 

 

 

 أساليب وإجراءات التدقيق على االستثمارات العقارية 
 العقارات شراء وبيع

التأكد من أن مبل  الشراء والبيع يتوافق مـع حـدود صـالحيات اإلدارة أو اللجـان      

 املختصة.
التأكد من وجـود دراسـات ماليـة وف يـة معتمـدة قبـل ت فيـذ عمليـات الشـراء           

 والبيع.
التأكد من عدم وجود رهونـات أو م ا عـات علـى ملكيـات العقـارات الـن يـتم         

 .شراءها أو بيعها
التأكد من وجود تقييمات معتمدة ومستقلة للعقارات الن يتم شراءها أو بيعها  

 من قبل مكاتب تقييم معتمدة.
التأكد من حصوم املؤسسة على صكوف ملكية العقارات الن يتم شراءها وان  

 تكون مسجلة بامسها.
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 تطوير العقارات

 يف املوقع. لت فيذ العمل  املراجعة ضمان استعمام أحدث املخططات 
 للمشاريع.  توفرةرقابة على املواد امل وجودضمان  
 ضمان املراقبة على عملية الصب واختبار اخلرسانة املصبوبة. 
 ضمان االلتزام بتوجيهات املوقع من جانب املقاول .  
ضمان معاي ة واعتماد كافة املراحـل مـن جانـب مـدراء املشـاريع قبـل مباشـرة         

 املرحلة التالية.
 اقبة تقدم العمل بصورة فعالة.ضمان مر 
 املقاوم.ضمان مراقبة دقة تقارير  
 ضمان وجود مستويات إلعداد التقارير إىل اإلدارة العليا 
 ضمان القيام بالتقييم من جانب اإلدارة فودة ونوعية املقاول  واملستشارين.  

 ضمان القيام بتحرير الفواتري طبقا للق وات احملددة. 

فواتري تقـدم العمـل فـوار ع ـد إصـدار شـهادة مـن امله ـدس          ضمان القيام بتحرير 

  املعماري.

 ضمان أن  ديد الوق  معقوم ومعتمد.  

 ضمان اعتماد املطالبات من قبل كافة املستويات الال مة.  

  على:الصادرة وارتكا ها  الت رييةضمان اعتماد األوامر  

  ية وخالف . األمور الف  املواصفات  املواد  التصميم الت يريات يف 

  اهليئة.االلتزام مبتطلبات 

 .متطلبات حتس  م تجات العميل 

  .ختفيض التكالي  إىل احلدود املسموح بها واعتماد خطة الب اء 

  .التصميم املعماري 

 .ضمان االلتزام بقاحمة التدقيق ملا قبل التسليم قبل حيا ة املوقع 
 كل صحيح. ضمان إدارة عملية املعاي ة املشةكة مع املشةي بش 

 إجراءات عرو  أسعار ال ري.  إتباعضمان  

 ضمان إقرار املشةين بالقبوم على منواج العيو .  

 ضمان إيداع ال قود احملصلة يف الب ك فورا.  

 ضمان اعتماد كافة األسعار املخفدة.  

 ضمان مراقبة ومتابعة كافة الديون املستحقة م ذ فةة طويلة.  
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 العقارات  إدارة

 ديد املوظ  املسئوم واحلصوم على عقد اخلدمات.حت 

على وتأكيد أن العقد موقع وخمتوم قانونيا من جانب األطراف املتعاقدة  االطالع 

 وخمتوم من جانب مكتب التوثيق )مع دفع رسوم الدم ة( وأن فةة العقد سارية. 

 تأكيد أن كافة التوقيعات ضمن احلدود امل صوص عليها.وفحص  

 د. مراجعة العق 

 ضمان تعري  نطاق وجماالت املسئوليات بصورة صحيحة. 

إعداد قاحمة بكافة نطـاق األعمـام واملسـئوليات مـن جانـب مالـك العقـار وإدارة         

 العقار.

 واملسئوليات.التأكد من القيام بكافة نطاق األعمام  
 

 اخلالصة

حلصـوم علـى   عرف االستثمار بأن  وق  جزء من املام او الدخل لفةة من الزمن من أجـل ا 

عاحد  ويف سبيل حتقيق الك ظهرت العديد من األوعية واألدوات االسـتثمارية املت وعـة   

ولكل م ها خصاحص و يزها عن غريها من األدوات  ولكل م ها أيدال خماطر مرتبطـة  

بها جيب على املستثمرين حتديـدها وتقييمهـا وإدارتهـا  ويف مقابـل الـك أيدـال توجـد        

 دقيق على كل م ها.أساليب وإجراءات للت
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 هدف الوحدة التدريبية

أسـاليب فحـص   التعرف على يف نهاية الوحدة التدريبية سوف يتمكن املشارك  من 

خماطر املراجعة والعوامل الـن تسـاعد علـى تكوي هـا     والكش  عن  شاريعملوتدقيق ا

بية والتأكد من ت فيذها طبقا لشروط واللواحح والتعليمات املالية واحملاس وفقا للقوان 

 . وإجراءات التعاقد واخلطط والسياسات املوضوعة

 

 نظرة عام 

العقد هو شـريعة املتعاقـدين ومـن هـذا امل طلـق يـتم إبـرام العقـود واالتفاقيـات          

لكافــة األعمــام واالرتباطــات بــ  طــريف العقــد لدــمان حقــوق الطــرف  والتزاماتــ    

ع  ر بعدة مراحل يف الرقابة يف افها  الرقابي حيـه تبـدأ يف   التعاقدية  ودورة املشاري

الرقابة املسبقة يف بعض األجهزة الن تعمل عليها وفيها يتم مراجع  االجراءات الن  ـ   

على امل اقصة او االتفاقية من ال احية القانونية والف ية واملالية كما يتم التأكـد مـن   

 ان  واللواحح املعموم بها سالمة االجراءات الن    وفق القو

ثم تبدأ مرحلة الرقابة الالحقة يف متابعة العقـود واالتفاقيـات والرقابـة عليهـا     

حيه يتم متابع  ورصد املالحظات على ت فيذ املشاريع ثم كتابة التقارير الرقابية عن 

تحقـق  أداء افهات يف هذ  املشاريع  ويف جانب آخر تبدأ مرحلة رقابة األداء حيه يـتم ال 

من كفاءة املشروع اث اء الت فيذ او بعدها االنتهاء من ت فيذها ومـدى حتقيقهـا لةهـداف    

 املوضوعة باإلضافة الي قياس الكفاءة وافدوى يف مرحلة التش يل 

ــة     كمــا حتظــى املشــاريع بع ايــة واهتمــام مجيــع افهــات اات الصــلة بالدول

دف حتقيق اخلطط الت مويـة للدولـة   لت فيذها ضمن وق  امليزانية احملدد هلم مسبقا به

والك لتوفري املستوى األفدل الن تطمح هلا الدولة  علما بأن حجم االنفاق هلـذ  األعمـام   

يت امى كل س ة والذي يظهر يف توفري االعتمـادات املاليـة الـن ت ـدرج ضـمن امليزانيـة       

  مية.فيذ األعمام االستشارية لتعكس اهتمام الدولة بالت العامة للدولة لت

 

طرق اكتشاف وتقييم المخاطر على المشاريع 
 وإجراءات الرقابة عليها
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لقد اصبح موضوع تقيـيم املخـاطر حمـل االهتمـام و الع ايـة مـن جانـب كافـة         

امل ظمات العلمية وامله ية املرتبطة بالرقابة املالية ملا هلذا افانب من اثر مباشـر يف اهـدار   

املوارد االقتصادية وعدم حتقيق معدالت ال مو امل شودة يف كثري مـن الـدوم فدـال عـن     

لبيئة االقتصادية و االجتماعية للشعو    لذا بدأت الدوم مـن خـالم   الواضح با اارتباطه

امل ظمات امله ية املع ية باألمر اصدار األدلة و االرشادات الن تشري الي تقييم املخاطر خالم 

عملية التدقيق وتبين جمموع  من القواعد و االجراءات ملكافحة تلـك املخـاطر يف ظـل    

ساليب التك ولوجيا احلديثة يف حركة االموام و القيـد  الت امي املستمر يف استخدام ا

هلــا فدــال عــن اســتخدام جمموعــ  م ظمــة مــن اخلــرباء و املستشــارين املتخصصــ  يف 

التخطيط مستخدم  يف الك عامل السرعة وشروط التعاقد كأحد احملـاور اهلامـة يف   

عليـا يف تطـوير   اجناح نشاطهم   لذا اصبح التحدي احلقيقي هي قـدرة اجهـزة الرقابـة ال   

 آلياتها وارشاداتها للتفاعل مع الك الدعم املستمر .

وخالم الربنامج التدري  سيتم الةكيز على افوانب اخلاصة باملشاريع 

كالتعري  بها وأنواعها وأسبابها والع اصر واملكونات األساسية هلا واملراحل الن  ر بها 

لتحقيق أقصى فاحدة الديوان احملاسبة  وأساليب فحصها وحاالت عملية من واقع تقارير

ممك ة م ها مبا يسهم وبشكل فاعل يف ت مية املهارات الف ية وصقل القدرات امله ية 

يف ضوء معايري الرقابي  األداء العملمبا ي عكس بالتالي على مستوى وجودة 

 االنتوساي.

 

 املفاهيم االساسية

ة علـى أفدـلية هـذ  الـربامج     اعتماد امليزانية هو تصديق من السلطة التشريعي

وافهـود الـن بـذل  ال    واالجتماعيـة   وصالحيتها لتحقيق أهداف امتمـع االقتصـادية   

قيمة هلا وال مثرة ترجى من وراحها ما   يتم ت فيذ امليزانية نصال وروحـال كمـا اعتمـدتها    

 وهلذا كان على السلطة الت فيذيـة أن تبـذم كـل مـا يف وسـعها      التشريعية.السلطة 

وكان على السلطة التشريعية أن تراقب هـذا الت فيـذ مراقبـة     الت فيذ لتدمن سالمة 

وعدم خروج احلكومة عـن   املعتمدة مستمرة حتى تتأكد من كفاءة ت فيذ الربامج 

 امتمـع. السياسات املرسومة والن ارتدتها السلطة التشريعية طريقـال لتحقيـق أهـداف    

فأسـاليب الرقابـة املاليـة    املاليـة   أسـاليب الرقابـة    ومن ه ا ظهـرت احلاجـة إىل اسـتخدام   

  رحيسية:ثالثة أنواع  فهيوكما أوضحتها الدراسات  ومت وعة كثرية 

 أوال  : الرقابة الداخلية والرقابة اخلارجية .

 ثانيال : الرقابة احلسابية والرقابة التقييمية .

  ثالثال : الرقابة السابقة والرقابة الالحقة .
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حيـه التوقيـ     يف الربنامج التدري  الرقابـة علـى املشـاريع مـن     وس ستعر 

 إىل:الزمين ف جد أن الرقابة املالية ت قسم 

 

 :الرقابة املسبقة  

تعترب الرقابة املسبقة نوعا من الرقابة على املعامالت والتصرفات املالية قبل اختاا القرار 

خلاصة بالتوريد واخلدمات اخلاص باالرتباط و تد لتشمل امل اقصات واملمارسات ا

واألش ام العامة  وكذلك كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرام  

ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غريها من األشخاص املع وية العامة أو عليها  

 لكون هذ  الرقابة قادرة على م ع أية خمالفات أو أضرار قبل حدوثها.

ر  تلك الرقابة من توصيات وتوجيهات تصـحح مسـار افهـات اخلاضـعة     فدال عما تصد

 للرقابة لدى ممارسة صالحيتها يف استخدام األموام العامة.

 

  الالحقة:الرقابة  

وهي الرقابة الن تبدأ بعد االرتباط أو الصرف وتشمل كافة التصرفات املالية الن جتريها 

الالحقـة أشـكاالل متعـددة      ذ الرقابـة وتتخـ  للرقابـة  الوحدات الت فيذيـة اخلاضـعة   

كما أن مبجـرد   العامة لتشمل ريه مدى كفاءة الوحدة اإلدارية يف استخدام األموام 

العلم بوجود رقابة خارجية الحقة سيدفع املسئول  يف السلطة الت فيذيـة إىل تـوخي   

ـ       ع كـثري مـن   الدقة يف ت فيذ امليزانية وتطبيـق اللـواحح والتعليمـات املاليـة وبالتـالي م 

 املالية.املخالفات املالية الن كان من املمكن حدوثها لو   يؤخذ بهذا األسلو  للرقابة 

 

 :املشاريع

املشروع هو ما يشرع العمل بـ  وفيـ   ويـرتبط املشـروع يف ابتداحـ  بـالفكرة أو       

ـ   الدراسة )ثم  اهلدف واالسـتخدام أو االسـتثمار يف    ذدراسة افدوى  فالتصـميم ثـم الت في

رج يف تشريع موثـق  ختا الشكل ذودورة املشروع به( تج أو ناتج مادي أو مع وي قديم مت

مبست دات فدال عن كون  مشروعا اتفق  على مشروعيت  القواعد العامة واخلاصـة   

كيانـا ماديـا يف    ويتعلق املشروع بشكل عام ليخص قطاعـا يـوفر لـ  ب يـة حتتيـة أو     

املعلومات   يةقت خدمات أو اتصاالت أو موان  أو ا مي أوطاقة مثال خدمات  أو مب ى صورة

 .اخل...
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 يلي:وي درج حت  جمموعة املشاريع تص يفات كما  

 ذمشاريع الت في 

 ذمشاريع التصميم والت في 

 استكمام مشاريع 

 توسعة مشاريع 

 ية املعلوماتقمشاريع ت  

 التحديه أو اإلحالم 

 

 مراحل الدراسة يف افها  الرقابي:

 الرقابة املسبقة: أوال:     

املست دات االساسية املطلوبة فميع انـواع املشـاريع ع ـد القيـام بـاجراءات التـدقيق مـن        

 خالم الرقابة:

 .    موافقة افهات الرقابية إاا تطلب 1

 وكش  امل اقص  املؤهل .-صورة اإلعالن يف حالة امل اقصة احملدودة   .2

و  املالية والف ية اخلاصة بالعطاءات عرالتقرير الفين والدارسات التفصيلية لل  .3

 ار التوصية بالةسية من افهة.ررفة اللجان املختصة بافهة أو االستشاري وقعمب

 مست دات ووثاحق امل اقصة املذكورة يف مست د أصوم امل اقصة. .4

 املالحق واإلقرارات إن وجدت. .5

 ضر االجتماعات واملكاتبات ب  افهة وامل اقص  إن وجدت.حما .6

و  الف ية واملالية األصلية فميع امل اقص  وكافة مرفقاتها عرلعطاءات أو الا  .7

 و .عروعلى وج  اخلصوص الكتالوجات املرفقة بالعطاءات وال

 صي ة العقد.. .8

 ر إن وجدت.عار بعد موا نة فئات األسعاجداوم الكميات واألس  .9

 

جراءات التدقيق مـن خـالم   الدراسة الف ية املشةكة فميع انواع املشاريع ع د القيام بإ

 الرقابة :

 مراجعة املواضيع املشابهة واملتعلقة مبوضوع البحه يف قاعدة البيانات. .1

 التأكد من تساوي فرص الت افس ب  مجيع امل اقص .  .2
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ــة ويف        .3 ــفات افه ــات ومواص ــ  ملتطلب ــية علي ــي بالةس ــر  املوص ــة الع مطابق

ــبا  االســتبع       ــة االســتبعادات يــتم التأكــد مــن أس ادات ومــدى صــحتها  حال

ــفات وشـــروط    ــا مـــع مواصـ ــة ف يـــا وه دســـيأ    اف وتطابقهـ ــة احلكوميـ هـ

 وتعاقديا أو أي أو بعض من هذ  املعايري .

ــة مجيــع مســت دات امل    .4 صــة مثــل املخططــات واملواصــفات والشــروط      اقدراس

ــات وم  ااخل ــداوم الكمي ــة وج ــبعض     قص ــها ال ــع بعد ــت دات م ــذ  املس ــة ه ارن

 ل املعلومات بعدها مع بعض.تكامللتأكد من مطابقة وارتباط و

ــود األســ   .5 ــة ب  ــة ودراس ــا    عامراجع ــك كم ــات وال ــداوم الكمي ــواردة يف ج ر ال

 يلي:

ر الــواردة يف جــداوم الكميــات اخلاصــة بعطــاءات  عاارنــة ب ــود األســقم ٠

ر  عارات االستشــاري لتلــك األســقــديامل اقصــ  الثالثــة األقــل ســعرا مــع ت

 ر املقبولة.عاتوصل إىل األسوم اقشتها مع افهة إاا تطلب األمر لل

ــا مــع أســقار ومعاالتحقــق مــن األســ ٠ ر الســوق الســاحدة مــا أمكــن  عارنته

 واملواضيع املشابهة

 راد دراستها.امل صة اقملس وق  افوالن حل طرحها يف ن

التأكــد مـــن أن التعـــديالت علـــى جــداوم الكميـــات والـــن تـــتم يف    ٠

م حماضــــر االجتماعــــات التمهيديــــة يــــتم تدــــمي ها يف جــــداو     

 الكميات.

 سعري مجيع الب ود الواردة يف جداوم الكميات.تالتأكد من  ٠

ــن   ٠ ــد مـ ــالتأكـ ــة يف   تـ ــام املختلفـ ــود أو يف ايسـ ــعار يف الب ـ وا ن األسـ

 ال واحي املدنية

ــداوم    ــواردة يف جـــ ــا والـــ ــة وغريهـــ ــة والكهرباحيـــ وامليكانيكيـــ

 الكميات.

 ر.عاليل األسحتدراسة   .6

تياطيــــة واالختياريــــة يف حــــام ربرات إدراج املبــــال  االحمــــالتحقــــق مــــن   .7

 ر.عاتدمي ها يف جداوم الكميات واألس

االطمئ ــــان بــــأن املســــتوى الــــتقين والتك ولــــوجي للمواصــــفات الف يــــة   .8

ــات احلد  ــع التق يـ ــى مـ ــمن   يتتماشـ ــة وتدـ ــورات العامليـ ــة التطـ ــة ملواكبـ ثـ

ــة    ــتفادة مـــن التجـــار  الف يـ حتقيـــق ال ـــر  مـــن املشـــروع وكـــذلك االسـ

شــ يلية الت يــة ســواء فال  ــب املشــاكلجتاألجهــزة والســابقة يف حــام تقــادم 
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 و التص يعية.أ

ماهلا علـــى تشـــروع واشـــمالحمـــة طريقـــة الـــدفع مـــع مواصـــفات وطبيعـــة امل .9

 الدمانات والتأمي ات املختلفة.

 .ريخلتأرامات وعلى األخص غرامة ال اصة باخلمراجعة الب ود ا  .11

ــع       .11 ــداوم قط ــات الصــيانة والدــمان وج ــة التزام ــة ودراس ــاال مراجع ــواء  -ر ي س

رهـــا  م يـــا وافتو -احملـــدد )املوصـــ ( م هـــا أو املوصـــي عليـــ  مـــن قبـــل املصـــ ع

ــدالت   ــتقبليا  ومع ــأومس ــا أو   عاس ــدالت  يادته ــرات أو مع ــا ت يريرها و/أو مؤش ه

  م يا.

ــااالس  .12 ــذ أ     تفس ــراف علــى ت في ــة الــن ســ قوم باإلش مــام العقــد  عر عــن افه

ــ   ــة افه ــة رغب ــة اإلشــراف يف حال ــ  اتفاقي ــذ أوموق ــن  عة ت في ــام اإلشــراف م م

 خالم مكتب ه دسي.

 التأكد من عدم وجود أي  عواحق قد تؤخر البدء يف ت فيذ األعمام. .13

ــارير اللجـــان الف يـــة املكلفـــة بدراســـة ال  .14 و  والتوصـــية عـــرمراجعـــة تقـ

ــذ ال   ــة إىل متخ ــية واملرفوع ــبالةس ــادرة    ارق ــب الص ــة وكــذلك الكت ر يف افه

 ملع ية من افهة إىل افهات الرقابية ا

ــات    ــن صــحة البيان ــك للتأكــد م ــ وال ــ ردة يفاوال ــاك التتل ــب واكالرير أوق ــت  ن أدتل

   مــن عطــاء مــن قبــل   ميــىل التوصــية بالةســية وأنهــا ال تتعــار  مــع مــا حل تقد     إ

 سية.بالة ص املوصي علي  اقامل

 

 ثانيا: الرقابة الالحقة:        

ع ع ـد القيـام بـإجراءات التـدقيق مـن      املست دات االساسية املطلوبة فميع انـواع املشـاري  

 خالم الرقابة:

 مل  املوضوع يف الرقابة املسبقة إن عر . .1

 املوافقات من افهات املع ية. .2

 العقد املربم مع املكتب االستشاري. .3

 التقارير عن االعمام حسب ما جاء بالعقد املربم. .4

 التقرير ال هاحي للدراسة. .5

 عقد املربم.شهادات الدفع حسب االعمام كما جاء بال .6

 شهادة الدفع اخلتامية. .7



 اللقاء العلمي ملهارات إدارة املخاطر املالية يف االستثمارات واملشروعات

 76 

أيــة أوامــر ت يرييــة ســواء  مــين أو مــالي واملوافقــات مــن افهــات املع يــة عليــة    .8

 وافها  الرقابي إاا بل  ال صا  اخلاضع لرقابت  املسبقة.

 

ــإجراءات     ــام ب ــد القي ــواع املشــاريع ع  ــع ان ــة املشــةكة فمي الدراســة الف ي

 التدقيق من خالم الرقابة :

 ق من التالي: التحق .أ

      ــذي يتدــمن ــة وال ــديوان الصــادر للجه ــا  ال ــواردة يف كت نتيجــة الدراســة ال

ــ  نتيجــة الدراســة باملوافقــة املشــروطة   والتحقــق   االشــةاطات يف حــام كان

 من مدى التزام افهة بتلك االشةاطات أث اء ت فيذ العقود.

  رقابيـــة و افهـــات اليف الرقابـــة املســـبقة  افهـــا  الرقـــابيتطبيـــق توصـــيات

 املةتبة على عدم التقيد بهذ  التوصيات.  ثاراتوضيح واملع ية 

  حتميل كل س ة مالية مبا والصرف حل خصما على البا  والب د وال وع املختص أن

 ت.خيصها من مصروفا

 العقد.حسب الشروط واألسعار الواردة ب لشركةصرف الدفعات ل 

  للشركةإرفاق املست دات املؤيدة لصرف الدفعة. 

  ـ   الشركة مدى تقديم  ة العقـد للتقارير املرحلية يف مواعيدها حسب مـا نـص علي

 .ربمامل

  ــليم ــركةتســ ــة   ل الشــ ــات للجهــ ــاحق واملخططــ ــات والوثــ ــة الدراســ كافــ

 احلكومية.

  حســب الشــروط  شــركةاســةداد الدفعــة املقدمــة مــن الــدفعات املســتحقة لل

 طريقة االسةداد. بشأناخلاصة بها 

   ــديوان ــق مالحظــات ال ــالي:   تطبي ــب كالت ــن تكت للمشــاريع املســتقبلية وال

 )مع مراعاة.... للمشاريع املستقبلية(.

 .التزام افهة بالشروط أو التحفظات الواردة من افهات الرقابية 

 

 

ــى       .  ــة عل ــة الالحق ــراءات الرقاب ــض إج ــل بع ــص تتمث ــودفح  عق

 :التاليعلى ال حو  املشاريع

 

بلـ    افهـات الرقابيـة املع يـة متـى    و افهـا  الرقـابي  على مشروع التحقق من عر   -1

 ال صا .
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 .كتب افهات الرقابية املع يةالتحقق من ت فيذ افهة لالشةاطات امل صوص عليها يف  -2

 .باملشروعالتقارير الف ية الشهرية اخلاصة  الشركة لكافةالتحقق من تقديم  -3

للفـةة  وصـالحيتها  سـارية املفعـوم   وثيقـة تـأم     تقديم الشركةالتحقق من  -4

 العقد وطبيعة ومدة املشروع.حسب شروط ملطلوبة ا

 التأكد من أن افهة استفادت من أعمام التصاميم امل فذة. -5

التحقق من صحة حسا  قيمـة شـهادات الـدفع الشـهرية وأن كافـة املسـت دات        -6

 .العقداملؤيدة للصرف صحيحة وأن قيمة شهادات الدفع مطابقة للوارد بب ود 

 .امليزانيةلدفعات الشهرية على ب ود التحقق من صحة اثبات صرف ا -7

وتطبيق ال رامات افزاحيـة  عقد بتطبيق ب ود ال لشركةالتحقق من مدى التزام ا -8

 .التزامات حام اخالل  بأي من 

التحقق من عدم تدم  العقود مصروفات حمتسبة ضمن استحقاقات الشركة  -9

 ك.وضمن مسؤوليات  كمصروفات االنتقام أو ختصيص سيارات أو غري ال

التحقق من إعداد تقارير متابعة شهرية من قبل الشركة  املشرفة ملعرفة وجود  -11

 عيو  ف ية باملشروع من عدم . 

والتحقـق مـن    املشـاريع علـى تلـك   وجدت  إن ةدراسة أسبا  صدور أوامر ت يريي -11

 .الشأنأخذ موافقات افهات املختصة يف هذا 

عليها يف العقـد املـربم ع ـد     وقوان  الدولة امل صوص  التحقق من تطبيق أحكام -12

 التدقيق

 

اهــم املشــاكل او املخــاطر الــن حل مواجهتهــا والــن حتــد مــن فاعليــة اجــراءات 

 التدقيق من خالم الرقابة:

 الع اية امله ية الواجبة .1

 القدرة على جتميع أدلة إثبات كافية .2

 اخلربة يف ممارسة الشك املهين الواجب .3

 قيقممارسة التخطيط السليم لعملية التد .4

القيود على ممارسة العمل الرقابي سواء داخليا ومرتبطة بافها  الرقابي او  .5

 خارجية مرتبطة بافهة حمل التدقيق

 القصور يف اجراءات تدقيق افودة على عمليات التدقيق خالم مراحلها املختلفة .6

القدرة على حتديد مدى وجمام طلب االستعانة لعمل اخلبري يف جماالت الدعم  .7

 ة خاصة ما يرتبط بتك ولوجيا املعلومات واحلاسب ا لياملختلف
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ال تاحج والتوصيات واجراءات الوقاية املتخذ  من املخاطر الذي يقوم فيها افها  

 االعلى للرقابة:

السعي لتحقيق درجة عالية من االستقاللية املتعلقة بأداء العمـل الرقـابي ومبـا     .1

 يشملة الك من اتساع نطاق الت طية الرقابية

الع اية الفاحقة ع د التخطيط لعمليات التدقيق يف ضوء احتمام وجود املخـاطر   .2

 ويشمل الك قدرة االنظمة املالية والرقابة الداخلية على اكتشاف وم ع الك

االخذ بع  االعتبار املسـئولية امله يـة والقانونيـة السـارية ع ـد تعـر  اعمـام         .3

تؤدي الـي عـدم القـدرة مـع ابـداء      التدقيق لقيود افهات اخلاضعة للتدقيق والن 

 الراي 

ــامي     .4 ــن تشــمل تطــور اســاليب املخــاطر يف ظــل ت  اعــداد االرشــادات الرقابيــة ال

 استخدامات تك ولوجيا املعلومات واحلاسب ا لي باألنظمة

ــة      .5 ــا ألهمي ــة وفق ــي للرقاب ــا  االعل ــة املســبقة للجه ــام الراقب ــ اد مه ــل واس تفعي

جود املخاطر وفقـا للوضـع القـانوني والظـروف     املوضوعات الن تشري الي احتمام و

واملتطلبات اخلاصة لكل دولة نظرا ملا حتققة تلـك الرقابـة مـن فاحـدة كـبرية      

 والك لكونها قادرة على م ع املخالفة او الدرر قبل حدوث 

التعاون والتبادم لقواعد البيانات املتعلقة باملخاطر للجهات املرتبطة بالرقابة سواء  .6

 ياحمليا او دول

اعتبار موضـوع اجـراءات تطـوير والتعـديل للتشـريعات املتعلقـة باملخـاطر مـن          .7

اولويات اجهزة الرقابة العليا مبا يف الك قوان  تلك االجهـزة والـك بالتعـاون مـع     

السلطات التشريعية املختصـة وادخالـة ضـمن فاعليـات امموعـ  العربيـة يف       

 الفةة القادمة

 اخلالصة  

وهي  ثل أهمية قصوى بال سبة للدوم   شاريعملص وتدقيق اأساليب فحالتعرف على 

ولذلك يتحتم على افها  الرقابي مراجعتها والتدقيق عليها  واالهتمام بها وإعطاء 

األولوية هلا يف الفحص واملراجعة للتأكد من صرف االعتمادات املالية يف األغرا  الن 

مات املالية واحملاسبية والتأكد من واللواحح والتعلي خصص  من اجلها ووفقا للقوان 

ت فيذها طبقا لشروط وإجراءات التعاقد واخلطط والسياسات املوضوعة والكش  عن 

أوج  القصور واالحنرافات حملاولة تالفيها وم ع تكرارها ووضع احللوم امل اسبة بهدف 

 ترشيد االنفاق واحملافظة على املام العام 
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 الدراسة االضافية على الدراسة المشتركة

 

 
مستندات اضافية على 

 األساسيةالمستندات 

 

 
 التعريف

 
 انواع المشاريع

 
 الرقم

  دراسة البرامج الزمنية للعقد مقارنة بمدة تنفيذ العقد
 الكلية 

 الصيانة او التشغيل فيما بعد انتهاء  خطة الجهة في
 العقد وكيفية تنفيذ ذلك

  التاكد من ان الفترة بين التصميم و التنفيذ ليست ببعيدة
حتى ال يتقادم التصميم مع التحديث مع وجود 

 الموافقات من الجهات إذا تطلب
  التاكد بانه قد تم التنسيق مع الجهات الحكومية االخري

   بالخدماتبحيث ال يكون هناك تضارب 
 

  موافقة حديثة للجهة
 المستفيدة على التصميم

كل مشروع متكامل ينشأ ألول مرة وقد 
او يكون صورة متكررة من مشروع 

  ةسابقمشاريع 

 1 مشاريع التنفيذ

  دراسة اسباب ومبررات طرح المشروع 
 الجهة قد حددت متطلباتها من المشروع  التأكد من أن

 بشكل واضح 
  تصور ان يكون المناقص الفائز قد قدم ضمن عرضة

 واضح للمشروع المطلوب تصميمه وتنفيذه
 

  موافقة حديثة للجهة
 المستفيدة على التصميم

تلجأ الجهات لطرح مناقصات بنظام 
 Design & Build التصميم والتنفيذ معا

او ما يسمي بنظام تسليم المفتاح حيث  
 Designيكون نفس المتعهد يسمى

Builder  هو المسئول الوحيد عن

 التصميم والتنفيذ امام المالك)الجهه(

 2 مشاريع التصميم و التنفيذ

 دراسة اسباب توقف المشروع وتبريرات استكمالة 
  )من اسبابه وجرد دراسة موقف العقد المنفسخ)االصلي

 و المعدات وضمان االعمال المنفذهالمخازن 
 دراسة وتحليل كيفية تقييم االعمال المنتهية و المتبقية 
 دراسة التقارير القنية للجهة ان وجد وتقييمهم للوضع 
  في حالة التعاقد مع المقاول السابق يراعي دراسة

 اسباب اعادة التعاقد معه واجراءات التفاوض معه
  تتبع نفس اجراءات في حالة التعاقد مع مقاول جديد

مشاريع التنفيذ مع التاكد من حصر االعمال المنفذه 
 واالعمال غير المستكملة.

  دراسة الحاجة للمبالغ االحتياطية ان وجد ومدى
ارتباطها باعمال العقد االصلي وتقييمها ومدى تناسبها 

 مع قيمة العقد واسباب توصيفها كاحتياطية
 الك على تصميم التاكد من مواالتاكد من موافقة الم

 المشروع

  محاضر جرد وحصر
االعمال المنتهية 

 وشهادات الدفع عنها
  محاضر جرد وحصر

االعمال المتبقية وجداول 
 كمياتها واسعارها

  محاضر جرد وتقارير
 عن االضرار ان وجد

  موافقات الجهات المعنية
 الستكمال المشروع

 

إذا ما استؤنف التعاقد تلجأ الي في حالة 
مشروع يكون االستكمال و العمل بال

تعاقدا جديدا او تكليفا او ماشابه في 
ضوء مشروعية القواعد العامة 
والخاصة بتنفيذ االعمال سواء كان 
المنفذ هو نفس المتعاقد االول )السابق( 
او متعاقدا جديدا باجراءات كاملة جديدة 

 في صورة مناقصة او ممارسة جديدة

 3 استكمال المشاريع
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  دراسة القدرة االستيعابية للمشروع االصلي وان تحقق
 التوسعه كافه االحتياجات المطلوبة منها 

  التحقق ما اذا كانت التوسعه تمثل زيادة كفاءة
 ام هي مشروع مستقل بذاته للمشروع القائم

 دراسة التكلفة المعروضة ومدى تناسبها مع التوسعه 
 ع االصليدراسة وتدقيق الربط بين التوسعه والمشرو 
  موافقة المالك على ان التوسعه تلبي االحتياجات

 الحالية و المستقبلية للمشروع
 

  موافقة حديثة للجهة
 المستفيدة على التصميم

تكون في مشروع قائم او خدمة قائمة 
ضاقت قدرته او سعته عن مواجهه 
المتطلبات اآلنية من االهداف التي كان 

 مصمما لتحقيقها 

 4 توسعة المشاريع

  والدعم التاكد من فترة تنفيذ المشروع وفترة الصيانه
 الفني والتزام الشركة الفائزة

  على  3التاكد من استدراج عدد كاف من العروض

 االقل في حال الممارسة
  التاكد من ممارسة السعر في حال كان الموضوع

 ممارسة او تعاقد مباشر
  التاكد من مالئمة السعر واسباب التعاقد المباشر 
  التحقق ما اذا كان المشروع يتكون من مراحل وهل تم

تثبيت االسعار المراحل القادمة وهل هناك ميزانية 
 مخصصة لذلك

  التاكد من تعهد الشركة المنفذة بتكفلها بجمبع االعمال
الموقعية المترتبة على تركيب شبكات الكمبيوتر عند 

 طلب الجهه لذلك
 

  تراخيص من الجهات
خدمات المعنية بتقديم 

االنترنت اذا تطلب العقد 
 ذلك

  توفير اي استشارات او
دراسات تم اعدادها 
لتحديد المواصفات الفنية 

 ان وجد
  ما يثبت بان المناقص

مرخص من قبل الشركة 
االم للقيام باالعمال 
المطلوبة في حال 

 اشتراطة عند الطرح

تشمل مشاريع تقنية المعلومات الشاملة 
لشبكة الكمبيوتر لتجهيز البنية التحتية 

وتوصيل الشبكات وخدمات نقل 
المعلومات وما يتعلق بها من شراء 
اجهزة شبكات ومعدات تقنية اخري 
كأجهزة الحاسبات و الطابعات واجهزة 
الخادمات واجهزة التخزين وما يتعلق 

  بكل ذلك من برامج ونظم

 5 مشاريع تقنية المعلومات

 ستخدام او سباب االحالل من ناحية سوء االدراسة ا
عدم مالئمة المعدات القديمة للتقنية الحديثة و المعايير 

قطع الغيار او وقف تصنيع المعدات الدولية او انعدام 
او وصولها الي عمر االفتراضي حسب مواصفات 

 المصنع
  التحقق من تناسب وتطابق المعدات مع الهدف من

الحديثة التشغيل مع المنشأ القائم والحصول على التقنية 
 و العمر االفتراضي االكبر وبأقل التكاليف

  دراسة الموضوع في حال يلبي احتياجات الحالية
 والمستقبلية

 

  موافقة حديثة للجهة
 المستفيدة على التصميم

المشاريع القائمة تتقادم وتصل لعمر 
افتراضي او واقعيا عمرها التشغيلي 
وتصل الي ضرورة التقنية للتجديد و 

ثم االحالل على مستويين  التحديث ومن
كلي او جزئي العمال ومكونات 

 المشروع

 6 التحديث و االحالل

 


