
 للمحاسبات المركزي الجهاز
=
=
=
 

 بحث

 اإلثباتتعامل اجلهاز األعلى للرقابة مع أدلة 
@
@
 
 

 إلي مقدم
 والمحاسبة المالية للرقـابة العليا لألجهزة العربية المنظمة

 العامة األمانة
 المالية الرقـابة مجال في العلمي للبحث شرع ةنياثال  العلمية المسابقة

 
 
 
 

 إعداد
 إمام إبراهيم حلميدا عبد حممد / حماسب

 مراقب
 المشتركة الشركات على المالية للرقـابة المركزية باإلدارة

 عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
 شمس عين جامعة التجارة كلية المحاسبة في الماجستير درجة على حاصل

 ميسر تطبيق معايير اإلنتوساي



 البحث محتویات
 الصفحة الموضوع

 أ دراسةاإلطار العام لل
 أ البحث ةمقدم

 ب مشكلة البحث
 ج أھمیة البحث

 د أھداف البحث
 د منھج البحث
 د خطة البحث

  

 ۱ اإلطار العام ألدلة اإلثبات في المراجعةالمبحث األول: 
 ۱ مقدمة ۱/۱
 ۲ مفھوم أدلة ۱/۲
 ٥ مصداقیة أدلة اإلثبات ۱/۳
 ٥ أھمیة أدلة اإلثبات ٤/۱
 ۷ لة اإلثباتأسس تقییم أد ٥/۱

 ۷ كمیة عناصر اإلثبات ۱/٥/۱
 ۹ حجیة عناصر اإلثبات ۲/٥/۱
 ۱۰ عوامل تقییم الحجیة ۳/٥/۱

 ۱۰ أنواع أدلة اإلثبات في المراجعة ٦/۱
 ۱۱ أدلة إثبات تم إعدادھا بمعرفة المنشأة ۱/٦/۱
 ۱۱ أدلة إثبات ورادة للمنشأة من أطراف خارجیة ۲/٦/۱
 ۱۱ ل علیھا المراجع بشكل مستقلأدلة إثبات یحص ۳/٦/۱

 ۱۱ إجراءات المراجعة للحصول على أدلة مراجعة ۱/۷
 ۱۳ أسالیب الحصول على أدلة اإلثبات: ۱/۸

 ۱٤ الجرد الفعلي -۱/۸/۱
 ۱٥ المصادقات: -۱/۸/۲
 ۱٦ المراجعة المستندیة -۱/۸/۳
 ۱۷ اإلجراءات التحلیلیة -٤/۱/۸

 ۱۷ یلیةطبیعة اإلجراءات التحل -۱/٤/۱/۸
 ۱۸ مجاالت استخدام اإلجراءات التحلیلیة -۲/٤/۱/۸
 ۱۹ أسالیب اإلجراءات التحلیلیة -۳/٤/۱/۸

 ۲۰ االستفسارات وطلب الشھادات من داخل المنشاة -٥/۱/۸
 ۲۱ المراجعة الحسابیة -٦/۱/۸
 ۲۱ مراجعة أداء العملیات -۱/۸/۷
 ۲۱ المالحظة -۱/۸/۸
 ۲۲ علیھا المراجع من اإلدارةالشھادات التى یحصل  ۱/۸/۹
 ۲۲ دقة نظام الرقابة الداخلیة ۱/۸/۱۰
 ۲۲ األعمال التالیة (الالحقة): ۱/۸/۱۱
 ۲۲ المقارنات واالتجاھات والنسب المالیة ۱/۸/۱۲
 ۲۲ التتبع ۱/۸/۱۳
 ۲۳ إعادة التشغیل ۱/۸/۱٤

 ۲۳ الصعوبات في الحصول على أدلة اإلثبات المناسبة: ۱/۹
 ۲۳ جرد العمليال ۱/۹/۱
 ۲٤ المصادقات۱/۹/۲
 ۲٤ المكاتبات الرسمیة (إقرارات اإلدارة) ۱/۹/۳
 ۲٤ االستفسار أو االستقصاء ٤/۱/۹
 ۲٤ صعوبات مرتبطة بأسلوب المراجعة الحسابیة ٥/۱/۹
 ۲٤ صعوبات مرتبطة بأسلوب المراجعة المستندیة:  ٦/۱/۹



 البحث محتویاتتابع 
 الصفحة الموضوع

 ۲٥ صعوبات مرتبطة بأسلوب المراجعة االنتقادیة ۱/۹/۷
 ۲٥ صعوبات أخرى ۱/۹/۸

   

 ۲٦ فعالیة أدلة اإلثبات في ظل النظم المختلفةالمبحث الثاني: 
 ۲٦ مقدمة  ۲/۱
 ۲٦ خصائص أدلة اإلثبات ۲/۲

 ۲٦ المالءمة ۲/۲/۱
 ۲٦ إمكانیة االعتماد علیھا ۲/۲/۲
 ۲۷ الكفایة ۲/۲/۳
 ۲۷ المناسب التوقیت ٤/۲/۲

 ۲۸ أدلة اإلثبات في ظل الحاسب اآللي (التشغیل اإللیكتروني) ۲/۳
 ۲۸ تعریف الحاسب اآللي ۲/۳/۱             

 ۲۸ مزایا استخدام الحاسب اآللي ۲/۳/۲
 ۲۸ أثر استخدام الحاسب اآللي على المراجعة ۲/۳/۳

 ۲۹ تحقق من برامج ونظم التشغیل اإللیكترونيالفنیة للحصول على أدلة اإلثبات لل األسالیب ٤/۲/۳      
 ۳۱ أدلة اإلثبات في التجارة اإللیكترونیة ٤/۲

 ۳۱ تعریف التجارة اإللیكترونیة ۱/٤/۲
 ۳۱ مخاطر أدلة اإلثبات في ظل التجارة اإللیكترونیة ۲/٤/۲
 ۳۲ أدوات التجارة اإللیكترونیة ۳/٤/۲
 ۳۲ لتجارة اإللیكترونیةكیفیة حمایة أدلة اإلثبات في ظل ا ٤/٤/۲
الفنیة للحصول على أدلة اإلثبات للتحقق من البیانات والمعامالت في ظل  األسالیب ٤/٥/۲

 التجارة اإللیكترونیة
۳۳ 

 ۳٤ حجیة التوقیع اإللیكتروني في اإلثبات ٤/٦/۲
 ۳٤ حجیة التوقیع اإللیكتروني في اإلثبات طبقاً للقانون المصري ۷/٤/۲

 ۳٥ ثبات في مراجعة االلتزام البیئيأدلة اإل ٥/۲
 ۳٥ تعریف مراجعة االلتزام البیئي ۱/٥/۲
 ۳٥ مجاالت وأنواع مراجعة االلتزام البیئي ۲/٥/۲
 ۳٦ الفنیة للحصول على أدلة المراجعة األسالیب ۳/٥/۲
 ۳٦ أدلة اإلثبات في ظل حوكمة الشركات ٦/۲

 ۳٦ تعریف " حوكمة الشركات ۱/٦/۲
 ۳٦ الحوكمة بادئم ۲/٦/۲
 ۳۷ الفنیة للحصول على أدلة المراجعة األسالیب ۳/٦/۲
 ۳۷ دور المراجع فى حوكمة الشركات ٦/٤/۲

  

 ۳۹ حاالت عملیة – تعامل األجھزة العلیا للرقابة مع أدلة اإلثبات: المبحث الثالث
 ۳۹ مقدمة ۳/۱
 ۳۹ أدلة اإلثبات في قانون الجھاز المركزي للمحاسبات ۳/۲
 ٤۰ رقابة مالیة -حالة عملیة من الجھاز المركزي للمحاسبات المصري ۳/۳
 ٤۲ رقابة أداء: -حالة عملیة من الجھاز المركزي للمحاسبات المصري ٤/۳
 ٤۷ حالة عملیة من دیوان المحاسبة بالمملكة األردنیة الھاشمیة ٥/۳
 ٥۱ دة:حالة عملیة من دیوان المحاسبة بدولة اإلمارات العربیة المتح ٦/۳
 ٥۳ حاالت عملیة من جھاز الرقابة العامة بسلطنة عمان -۳/۷
 ٥۳ حاالت عملیة من دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بدولة فلسطین -۳/۸

 ٥٥ النتائج والتوصیات
 ٥٥ النتائج-۱
 التوصیات -۲

 
٥۷ 

 ٥۹ المراجع قائمة



 اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة

رأى فني محاید عن مدى صدق وعدالة القوائم المال�ـة  إبداءعة هو الهدف األساسي للمراجإن 
أدلــة  الحصــول علــى مــن لــه فالبــد ه الفنــي المحایــدإبــداء رأ�ــللمنشــأة، ولكــي یــتمكن المراجــع مــن 

من ذلك، ومن ثم فعمل�ة جمع أدلة اإلث�ـات عمل�ـة جوهر�ـة بـل �مكـن اعت�ارهـا  التي تمكنهاإلث�ات 
 صوًال لتحقیق أهدافها.األساس لعمل�ة المراجعة و 

المختلفــة التــى تؤ�ــد الب�انــات المســجلة فــى  اإلث�ــات أدلــة الحصــول علــىالمراجــع  و�جــب علــى
، ولقـد فـى الحصـول علـى تلـك األدلـة تالدفاتر والتحقـق مـن سـالمة األسـالیب الفن�ـة التـى اسـتخدم

الــدولي لمصــري و االدول�ــة �أدلــة اإلث�ــات حیــث حــث المع�ــار المراجعــة المصــر�ة و اهتمــت معــاییر 
ـــالمراجـــع ) ٥٠٠( يرقمـــ ـــة  ىعل كاف�ـــة ومناســـ�ة �مكـــن االعتمـــاد علیهـــا إث�ـــات أن �قـــوم بجمـــع أدل

لتحقیــق أهــداف المراجعــة والوصــول إلــى الــرأي الشــامل، و�جــب علــى المراجــع أن �أخــذ فــى اعت�ــاره 
اعت�ـاره صالح�ة استخدام هذه األدلة للـدفاع عـن الـرأي الـذي توصـل إل�ـه، كمـا یجـب أن �أخـذ فـى 

عنــد التخطــ�ط لعمل�ــة المراجعــة أنــواع أدلــة اإلث�ــات الضــرور�ة لكــي یتأكــد مــن الحصــول علیهــا فــى 
 الوقت المناسب.

وأدلــة اإلث�ــات تمثــل أساســًا معقــوًال ومناســ�ًا إلبــداء رأى فنــي محایــد ولــ�س أساســًا مطلقــًا إلبــداء 
راجعــة والتــى تشــمل اخت�ــارات الــرأي، و�حصــل المراجــع علــى أدلــة اإلث�ــات مــن خــالل اخت�ــارات الم

 االلتزام واخت�ارات التحقق.

تتمیـــز االتجاهـــات المعاصـــرة فـــى المراجعـــة �ـــالتنوع والتعـــدد النـــا�ع مـــن التطـــور الكبیـــر الـــذي و 
ـــة  حـــدث فـــى أســـالیب المراجعـــة نتیجـــة للتطـــورات االقتصـــاد�ة واالجتماع�ـــة والتكنولوج�ـــة فـــى البیئ

ــدور المحــوري للمــراج أدلــة عین تجــاه المجتمــع فقــد توســع المــراجعین فــى تقــد�م المح�طــة، ونظــرًا لل
جدیــدة، ونتیجــة لــذلك اهتمــت الهیئــات والمنظمــات المهن�ــة بهــذا التطــور وأصــدرت المعــاییر واألدلــة 

 واألدوات التى تساعد المراجع في أداء عمله �كفاءة وفعال�ة لمواك�ة هذه التطورات الكبیرة.

 ،والسر�ع إلى وجـود العدیـد مـن التحـد�ات إمـام المـراجعین أدى التطور التكنولوجي الهائلولقد 
وهــي التجــارة االلكترون�ــة، �عــض الــنظم المختلفــة ونظــرًا لكثــرة هــذه التحــد�ات فقــد تــم التركیــز علــى 

 الحاسب اآللي، حوكمة الشركات، المراجعة البیئ�ة.
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  :مشكلة ال�حث

 أدلة إث�اتة إلى الحصول علي القوائم المال� مراجعة خالل أعمال الحسا�ات راقب�سعى م
المراجعة بداء رأ�ه، وفقًا لمتطل�ات معاییر إكاف�ة ومالئمة للتوصل الستنتاجات معقولة تمكنه من 

 المصر�ة والدول�ة.

المعلومات الموجودة في السجالت المحاسب�ة والمعلومات األخرى، مثل  أدلة اإلث�اتتشمل 
دة مثل الش�كات والسجالت الخاصة بتحو�ل األموال ، والمستندات المؤ�ةسجالت القیود األول�

كترون�ًا والفواتیر والعقود، ودفاتر األستاذ العام والمساعدة، وقیود الیوم�ة والسجالت والقوائم �ال
 .واإلفصاحاتالتحلیل�ة المؤ�دة لتوز�ع التكلفة والعمل�ات الحساب�ة والتسو�ات 

 ،المال�ة ط�قًا للسجالت المحاسب�ة الخاصة �الجهةاإلدارة هي المسئولة عن إعداد التقار�ر إن 
السجالت المحاسب�ة، كتحلیل  عن طر�ق اخت�ار أدلة اإلث�اتعلي �عض  المراجعو�حصل 

وفحص وٕاعادة اإلجراءات المت�عة في عمل�ة إعداد التقار�ر المال�ة ومطا�قة تسو�ة األرقام التي 
تحدید ما إذا  راجعتـلك اإلجراءات �مـكن للم ومن خــالل أداء مثل ،تحتوي على نفس المعلومات

كانت السجالت المحاسب�ة متسقة داخل�ًا ومتفقة مع القوائم المال�ة، و�سبب أن السجالت 
الخاص �القوائم المال�ة  لمراجعةكاف�ة �مكن بناء رأي ا أدلة إث�اتالمحاسب�ة وحدها ال توفر 

ري، مثل محاضر االجتماعات والمصادقات أخ أدلة إث�ات�الحصول علي  المراجععلیها، �قوم 
كاالستفسار والمالحظة  مراجعةمن إجراءات ال المراجعحصل علیها �من الغیر والمعلومات التي 

والتي تمكنه من التوصل الستنتاجات من خالل  راجعوالتفت�ش والمعلومات األخرى المتاحة للم
  .المنطق السل�م

 أدلة اإلث�اتالمالئمة هي مق�اس نوع�ة تعنبر و  ،ث�اتأدلة اإلالكفا�ة هي مق�اس كم�ة تعتبر 
وهذا �عني صلتها ومصداقیتها في توفیر الدعم أو اكتشاف التحر�فات في فئات من المعامالت 

 أو التأكیدات ذات الصلة.  اإلفصاحاتأو أرصدة الحسا�ات أو 

زاد الخطر زادت بخطر التحر�ف (فكلما  المراجعالتي �حتاجها  أدلة اإلث�اتتتأثر كم�ة و 
 أدلة اإلث�اتإضاف�ة) و�ناء عل�ه تعتبر العالقة بین كفا�ة ومالئمة  أدلة إث�اتاحتمال�ة طلب 

 أكثر ال �مكن أن �عوض رداءة نوعیتها. أدلة إث�اتومع ذلك فمجرد الحصول علي  عكس�ة،

، ولكن أدلة متعلقة ب�عض التأكیدات مراجعة�مكن أن توفر مجموعة ُمعطاة من إجراءات الو 
ل�ست متعلقة �أخرى، ففحص السجالت والمستندات المتعلقة بتحصیل المدیون�ات �عد نها�ة المدة 
تعطى أدلة لكل من الوجود والتقی�م علي الرغم من أنها ل�ست �الضرورة مالئمة إلجراءات القطع 
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من  دلة إث�اتأعلي  المراجعومن ناح�ة أخرى فغال�ًا ما �حصل  ،في تار�خ انتهاء الفترة المال�ة
 المراجعمصادر مختلفة أو ذات طب�عة مختلفة وتكون مرت�طة بنفس التأكید، ف�مكن أن �قوم 

تتعلق  أدلة إث�اتبتحلیل أعمار المدیون�ات وما یلي ذلك من تحصیل المدیون�ات للحصول علي 
 �اتأدلة إث، وعالوة علي ذلك ال ُ�عتبر الحصول علي االضمحالل في ق�مة العمالءبتحدید 

تتعلق  أدلة إث�اتمرت�طة بتأكید معین، فالوجود المادي للمخزون ال �عتبر بد�ًال للحصول علي 
 .بتقی�م المخزون 

 عدمتأثرت المحاس�ة والمراجعة �ظهور وتطور الحاس�ات اإللكترون�ة، فعلى الرغم من ولقد 
قرارات االقتصاد�ة" إال تغیر الهدف األساسي للمحاس�ة وهو "توفیر المعلومات المالئمة لترشید ال

أنه قد أدى إلى تغییر طب�عة وطر�قة تشغیل الب�انات وتحو�لها إلى معلومات، وما ت�عه من تحول 
في مسار المراجعة من المسار المرئي إلى مسار مراجعة الحاسب، وحلول نظم قواعد الب�انات 

إمكان�ة مالحظة النتائج  وت�ادل الب�انات إلكترون�ًا وغ�اب الدورة المستند�ة �شكل حال دون 
وعلى هذا فان المراجع أص�ح یواجه �مجموعة من ، والتشغیل حیث أنه یتم داخل الحاسب اآللي

التحد�ات التي لم تكن موجودة من قبل وعل�ه أن یتغلب علیها حتى �مكنه وضع وتنفیذ برنامج 
 ف�ة.والحصول على أدلة اإلث�ات المناس�ة والكا المراجعة �الجودة المطلو�ة

ك�ف�ة تعامل الجهاز األعلى للرقا�ة مع أدلة في في ضوء ما تقدم تتبلور مشكلة ال�حث       
اإلث�ات، والحصول على األدلة الكاف�ة والمقنعة التي تمكنه من إبداء الرأي الفني المحاید على 

 .صحة وعدالة القوائم المال�ة

 أهم�ة ال�حث:

دراسة تحلیل�ة  هيف ،ألدلة اإلث�اتلهامة والرئ�س�ة تن�ع أهم�ة هذه الدراسة من المكانة ا  -١
 .ـدلة اإلث�اتأأنواع وخصائص مفهوم و ل

أساس�ة فى تكو�ن رأى للمراجع عن القوائم  كركیزة الكاف�ة والمالئمة أهم�ة أدلة اإلث�ات -٢
 .المال�ة

دلة التعامل مع أأهم�ة الدور الذي تلع�ه األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة في  -٣
 .اإلث�ات

في األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة  التعرف على الصعو�ات التي تواجه  -٤
 .الحصول على أدلة اإلث�ات
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  :هدف ال�حث

الدور الذي تلع�ه األجهزة العل�ا للرقا�ة في یتمثل هدف ال�حث �صفة أساس�ة في ب�ان 
 :انب األت�ةو الجالذي یتحقق من خالل و  ،اإلث�اتالتعامل مع أدلة مجال 

 .لقاء الضوء على أدلة اإلث�اتإ -١

على أدلة األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة  األسالیب المختلفة لحصولتوض�ح   -٢
 .الرقابيأثرها على جودة العمل وٕا�ضاح  ،اإلث�ات

على أدلة اإلث�ات في  األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة �ضاح ك�ف�ة حصولإ -٣
 .لنظم المختلفةضوء ا

 :منهج ال�حث

، واعتمــد علــى أســلوب الدراســة داد هــذا ال�حــث المــنهج االســتقرائياســتخدم ال�احــث فــي إعــ
 المكتب�ة في الحصول على الب�انات وذلك من خالل ما یلي:

 االستعانة �الكتب والمراجع العلم�ة. -

 .االطالع على نتائج ال�حوث والدراسات العلم�ة والمهن�ة -

 ات واللقاءات والمؤتمرات المهن�ة.نتائج وتوص�ات الندو  االطالع على -

 االطالع على الوثائق والمعاییر المهن�ة والرقاب�ة لإلنتوساي. -

 الدخول على موقع المنظمة الدول�ة لألجهزة الرقاب�ة على ش�كة اإلنترنت. -

 :خطة ال�حث

  :إلى ما یلي تقس�م محتو�اتهاو  �مكن وضع خطة ال�حثمن أجل تحقیق الهدف من الدراسة 

 .اإلطار العام للدراسة

 .اإلطار العام ألدلة اإلث�ات في المراجعة: الم�حث األول

 فعال�ة أدلة اإلث�ات في ظل النظم المختلفة: الم�حث الثاني

 حاالت عمل�ة –تعامل األجهزة العل�ا للرقا�ة مع أدلة اإلث�ات الم�حث الثالث: 

 النتائج والتوص�ات.

 -د-
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 املبحث األول

  طار العام ألدلة اإلثبات يف املراجعةاإل

 :المقدمة -١/١

فــــي إبــــداء الــــرأي عــــن القــــوائم المال�ــــة موضــــوع  اقــــب الحســــا�اتیتمثــــل الهــــدف األساســــي لمر      
 :)١(ن المراجع �قوم �ما یليإولكي یتحقق هذا الهدف ف ،الفحص

 المراجعة.حل تحدید أدلة اإلث�ات التي تمكن المراجع من استنتاج رأى سل�م عن البند م -

 .ةدلاأل تلك تحدید الوسیلة المناس�ة للحصول على -

 أدلة المراجعة (اإلث�ات) ومنها على سبیل المثال:  مصر�ةتناولت معاییر المراجعة الوقد       

 المراجعة.أدلة  –) ٥٠٠رقم ( المصري مع�ار المراجعة  -

 ة عناصر معینةإضاف�ة خاصة �أدل تاعت�ارا –) ٥٠١رقم ( المصري مع�ار المراجعة  -

   الخارج�ة.المصادقات  –) ٥٠٥رقم ( المصري مع�ار المراجعة  -

     التحلیل�ة.اإلجراءات  –) ٥٢٠مع�ار المراجعة المصري رقم ( -

مـن  )٢() اإلث�ـات( أدلة المراجعةالخاص �) ٥٠٠رقم ( المصري المع�ار یتطلب و�شكل خاص    
�جب أن یراعى المراجـع مـدى مالئمـة األدلـة الحصول على أدلة مراجعة كاف�ة ومناس�ة، و  المراجع

لتحقیق هـدف المراجعـة الشـامل المتمثـل فـي تكـو�ن رأى علـى القـوائم المال�ـة وٕاعـداد تقر�ـر �شـأنها، 
ولكي یتمكن من تحقیـق هـذا الهـدف فعل�ـه أن �حصـل علـى أدلـة لـدعم التأكیـدات التال�ـة الموجـودة 

 في القوائم المال�ة:

 معین.ید بوجود األصول وااللتزامات في وقت الوجود: یتعلق هذا التأك -

الحقـــوق وااللتزامـــات: یركـــز هـــذا التأكیـــد علـــى أن األصـــل أو االلتـــزام یخـــص المنشـــأة أو  -
   .مملوك لها

 المناس�ة.الحدوث: یركز هذا التأكید على أن المعاملة قد تمت في الفترة المحاسب�ة  -

أو أحـداث  تأو التزامـات أو معـامال أصـول داالكتمال: یركز هذا التأكید على أنه ال توجـ -

 .٢٠-١٨ص )، ص١٩٩٥(القاهرة: دار النهضة العر��ة،مراجعة القوائم المال�ة، أحمد یوسف،  )١(
 ١٣٣: الصادرة �قرار رئ�س الجهاز المركزي للمحاس�ات رقم مراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد األخرى المعاییر المصر�ة لل )٢(

 .٧-٥ص ص، ٢٠٠٩أدلة المراجعة، الط�عة األولي  ٥٠٠، مع�ار المراجعة المصري رقم ٢٠٠٨لسنه 
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 تسجیلها.لم یتم 

 مناس�ة.التقی�م: �عنى أن األصل أو االلتزام قد تم تسجیله �ق�مة  -

الق�اس: �عنى هذا التأكید أنه یـتم تسـجیل المعاملـة أو الحـدث �الق�مـة المناسـ�ة وفـي الفتـرة  -
 .المحاسب�ة الصح�حة

لعــرض واإلفصــاح یــتم ط�قــا للتشــر�عات العــرض واإلفصــاح: یركــز هــذا التأكیــد علــى أن ا -
 ذات الصلة ومعاییر المحاس�ة المصر�ة والدول�ة 

اإلث�ـــات فـــي المراجعـــة فقـــد أبـــرزت معـــاییر المراجعـــة األمر�ك�ـــة أدلـــة ونظـــرا ألهم�ـــة موضـــوع     
یجــب علــى المراجــع  –المع�ــار الثالــث مــن معــاییر العمــل المیــداني – GAAS)المتعــارف علیهــا (
ر كــاف مــن أدلــة اإلث�ــات عــن طر�ــق الفحــص المســتندي والمراجعــة الحســاب�ة الحصــول علــى قــد

 .واالنتقاد�ة والمالحظة والمصادقات كأساس لتحدید رأى المراجع عن القوائم المال�ة محل الفحص

  :مفهوم أدلة اإلث�ات١/٢

الب�انات والمعلومات والحقائق التي �ستند إلیها الفرد في حكمه أو هي  أدلة اإلث�ات
 ، وتشمل:)١(ستنتاجاته عن قض�ة أو موضوع معینا

 .األخرى  والمعلومات المال�ة للقوائم المؤ�دة المحاسب�ة السجالت في الموجودة المعلومات -
 ف�ما یلي: السجالت المحاسب�ةوتتمثل 

 .األول�ة القیود سجالت .أ

 .المؤ�دة المستندات .ب

 .والمساعدة العام األستاذ دفاتر .ج

 .الیوم�ة قیود .د

 .سو�ةالت قوائم .ه

 .التكلفة لتوز�ع المؤ�دة التحلیل�ة القوائم .و

 .الحساب�ة العمل�ات .ز

 .التسو�ات .ح

 اإلفصاحات. .ط

 .٢٦٣) ، ص ٢٠١٢رة: مكت�ة عین شمس، (القاه األصول العلم�ة والممارسة العمل�ة، –أصول المراجعة  محمد توفیق محمد، )١(
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 ف�ما یلي: المعلومات األخرى بینما تتمثل 

 .االجتماعات محاضر .أ

 .الغیر من المصادقات .ب

 .الرقا�ة فحص أدلة .ج

 كاالستفسار المراجعة إجراءات من المراقب علیها حصل التى المعلومات .د
 .والتفت�ش والمالحظة

 .المراجعة إجراءات خالل من علیها الحصول تم التى المعلومات .ه

 مراجعة عمل�ات مثل أخرى  مصادر من علیها الحصول تم التى المعلومات .و
 .سا�قة

 ،أدلــة اإلث�ــات علــى المــراجعین وٕانمــا یتعــداهم إلــى العدیــد مــن الطوائــف ماســتخداال �قتصــر و   
ولكــن المراجــع �عتمــد علــى نفســه فــي جمــع األدلــة التــى  ،كرجــال القضــاء وال�حــث الجنــائي وغیــرهم

التعـار�ف التـى  ، ولقـد تعـددتوكفایتهـا اومالءمتهـثـم �قـوم �ـالحكم علیهـا مـن حیـث  ،یراها ضرور�ة
 منها ما یلي:  مفهوم اإلث�اتتناولت 

�عـــرف اإلث�ـــات مـــن الناح�ـــة اللغو�ـــة �أنـــه تأكیـــد الحـــق �البینـــة أو هـــو:  اإلث�ـــات:مفهـــوم  -
ق التــي تقــوم فــي ذهــن اإلنســان فــي ســبیل تمكینــه مــن الفصــل فــي موضــوع مثــار "الحقــائ

 . )١(تساؤل." 

   .إقامة الدلیل علي حق�قة أمر مدعي �ه :�أنه�عرف اإلث�ات في القانون في حین 

"ال�حـــث عـــن القر�نـــة أو الـــدلیل فـــي كـــل مســـتند أو  �عنـــي:كمـــا أورد الـــ�عض أن اإلث�ـــات 
مــات التــي تــؤثر فــي فكــر المراجــع تقنعــه �اإلفصــاح عــن أســلوب أو إجــراء أو �عــض المعلو 

ـــد الحـــق أو دحـــض الب�انـــات التـــي تحو�هـــا القـــوائم المال�ـــة للوحـــدة الحســـاب�ة  رأ�ـــه فـــي تأیی
للوقــوف علــي ســالمة تمثیلهــا للمركــز المــالي لهــذه الوحــدة ونتــائج معامالتهــا ومــدي توافقهــا 

 ).٢( مع األصول والم�ادئ المحاسب�ة المتعارف علیها"

 .٣٠٤، ص )٢٠٠٧، (القاهرة: دار الكتب، الط�عة السادسة، أصول المراجعة) إبراه�م عثمان شاهین، ١(
 یراجع في ذلك:)   ٢(

 .٥٣، ص )١٩٨٦(القاهرة: دار صفا للط�اعة والنشر،  المراجعة،أصول محمد نصر الهوا ري وآخرون:  -
- Taylor D.H, .and Glezen W.G. ،the philosophy of evidence gathering, auditing 

integrated concepts and procedures, sixth edition ,1996, p524. 

                                                 



-٤- 
 

"�عرف �أنه إقامة الدلیل على صدق وسالمة ووضوح الب�انـات التـى  اإلث�ات في المراجعة -
 .)١(القوائم المال�ة، أو كذبها وعدم دقتها" تحو�ها 

 منها ما یلي:  أدلة اإلث�اتالتعار�ف التى تناولت مفهوم  ولقد تعددت

�ســتند الیهــا  ئق التــىوالحقــا" أدلــة اإلث�ــات هــي المعلومــات )٢(�أنهــا  أحــد الكتــاب عرفهــاف -
المال�ـــة المراجـــع فـــي تكـــو�ن رأ�ـــه عـــن مـــدى داللـــة وصـــحة األرقـــام التـــى تتضـــمنها القـــوائم 

 .المتعارف علیها" واألصول المحاسب�ةللوحدة محل المراجعة في ضوء القواعد  المنشورة

" هـي أ�ـة معلومـات �حصـل علیهـا المراجـع فـي سـبیل تمكینـه  )٣( وعرفها أخـر علـى أنهـا
 ."الرأيعن هذا  اإلفصاح� واقتناعهرأى في مسألة معینة  تنتاجاسمن 

" أدلة اإلث�ات هي كل ما مـن شـأنه أن یـؤثر علـى حكـم وتقـدیر  )٤(�أنها  أخر كما عرفها
   .المراجع ف�ما یتعلق �مطا�قة ما عرض من معلومات مال�ة للحقائق االقتصاد�ة"

ات حق�قــة أمــر مــدعي �ــه". أو هــو هــو مــا �قــدم لالســتناد إل�ــه فــي إث�ــ" وفــي تعر�ــف أخــر
فــي إث�ــات الحق�قــة الواقع�ــة  إقناع�ــه"الوســیلة واإلجــراءات والشــكل المــادي الــذي �حــوز قــوة 

 .)٥(والحق�قة المحاسب�ة لمراقب الحسا�ات"

یجـب " )٦( )IIAالصـادر عـن معهـد المـراجعین الـداخلیین ( )٢٣١٠المع�ار رقم (من واقع  -
لعمل�ـة المراجعـة عـن طر�ـق المسـتندات  إث�ـاتلـى أدلـة الحصـول ع الـداخليعلى المراجـع 
   ".التحلیل�ة �ما في ذلك النسب المال�ة واإلجراءاتوالمصادقات 

   :یليمما سبق یتضح ما 

فــي تكــو�ن رأى المراجــع عــن القــوائم المال�ــة التــى  ورئ�ســيأن أدلــة اإلث�ــات لهــا دور مهــم  -

 یراجع في ذلك:)   ١(
 .١٠٣)، ص١٩٩٠(القاهرة: دار الثقافة العر��ة، المراجعة وفحص الحسا�ات،منصور حامد،  -
 .٨٨، ص )١٩٧٠، (القاهرة: دار النهضة، المراجعةنظر�ة اإلث�ات في شوقي ر�اض إبراه�م:  -
)، ص ٢٠١٠(القاهرة: مكت�ة عین شمس،  ،التأصیل العلمي والممارسة العمل�ة –أصول المراجعة  علي إبراه�م طل�ة وآخرون، -

٣٣٧. 
 .٢٦٣)، ص١٩٩٢(القاهرة: مكت�ة عین شمس، أصول المراجعة،)  محمد توفیق محمد، ٢(
 
 .٢٤٠)، ص٢٠٠٢(القاهرة: المؤسسة العر��ة، المراجعة في ظل عالم متغیر،لطفي، ) أمین السید احمد ٣(
 .١٠٢)، ص٢٠٠٧(القاهرة: بدون ناشر،  أساس�ات المراجعة،) عزة أحمد فتحي بركات، ٤(
 .٩)، ص ١٩٨٠، (القاهرة: دار النهضة العر��ة، دراسات في المراجعة) ع�سى أبو طبل، ٥(
 ٠ ١٢، ص٢٠٠٦، د�سمبر ٢٧، العدد مجلة المحاسبات المراجعة، )  محمد فخر ندا، أدلة إث�٦(
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   .�قوم �فحصها

ومتعـددة فـي الحصـول علـى األدلـة منهـا المصـادقات سـالیب متنوعـة أأن المراجع �ستخدم  -
   .التحلیل�ة واإلجراءات

  .للمراجع وتقدیره الشخصيساسا على الحكم أأن الحكم على األدلة یتوقف  -

 الخــارجيكمــا �ســتخدمها المراجــع  ،ث�ــات لعمل�ــة المراجعــةإ�ســتخدم أدلــة  الــداخليالمراجــع  -
   .المنشأةور�ما �صورة أكبر نظرا لتواجده �استمرار في 

   .یجب أن �حتفظ المراجع �صورة من أدلة اإلث�ات التي �حصل علیها ضمن أوراق العمل -

 مصداق�ة أدلة اإلث�ات:-١/٣
 ما یلي: علىتتوقف مصداق�ة أدلة اإلث�ات 

 خارجي مصدر من علیها الحصول یتم حینما مصداق�ة أدلة اإلث�ات أكثر تكون  -
 .مستقل

 تكون  عندما مصداق�ة أكثر داخل�اً  علیها حصولال تم أدلة اإلث�ات التي تكون  -
 فعالة. بها الصلة ذات الرقا�ة عناصر

 أدلة اإلث�ات التي من مصداق�ة أكثر م�اشرة علیها المراقب حصل أدلة اإلث�ات التي -
 م�اشرة. غیر �صورة علیها الحصول تم

 أو ق�اور  التوثیق كان سواء موثقة تكون  عندما مصداق�ة أدلة اإلث�ات أكثر تكون  -
 أخري. وسیلة �أي أو اال�كترون�

أدلة اإلث�ات  من مصداق�ة أكثر األصل�ة المستندات توفرها أدلة اإلث�ات التي تعتبر -
 .النسخ أو الصور توفرها التي

  :أهم�ة أدلة اإلث�ات ١/٤
 الحســـا�ات مراقـــب �ســـتخدم عنـــدما"  علـــي: ٥٠٠نـــص مع�ـــار المراجعـــة المصـــري رقـــم     

 أدلـة علـى الحصـول عل�ه فین�غي المراجعة، ألداء إجراءات المنشأة عدتهاأ التي المعلومات
 ."١ المعلومات واكتمال بدقة تتعلق مراجعة

ففــي نها�ــة عمل�ــة المراجعــة �صــدر المراجــع تقر�ــره الــذي یوضــح ف�ــه رأ�ــه فــي القــوائم المال�ــة 
أدلـة اإلث�ـات الكاف�ـة التـي وفي سبیل إصدار هذا التقدیر یجمع المراجع  ،التي أعدتها إدارة المنشاة

 .٦، ص مرجع سبق ذكره) المعاییر المصر�ة للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد األخرى، ١(
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قــد تــدعي اإلدارة أن القــوائم  ،وعلــي ســبیل المثــال ،لــإلدارة Assertionتؤ�ــد كــل ادعــاء أو مــزعم 
وهـــذا االدعـــاء ینطـــوي علـــي  ،المال�ـــة تـــم إعـــدادها ط�قـــا للم�ـــادئ المحاســـب�ة المقبولـــة قبـــوال عامـــا

فـان المراجـع یجـب أن �حصـل ، ومـن ثـم األول یتعلق �العرض والثاني یتعلـق �اإلفصـاح: جانبین
كما أنه یجب أن یجمع أدلـة تؤ�ـد ادعـاء و  علي أدلة كاف�ة ومالئمة تؤ�د صحة هذا االدعاء نسب�ا،

اإلدارة �ــأن الحســا�ات تــم تبو�بهــا �شــكل صــح�ح وأن اإلفصــاح المالئــم قــد تــم فــي ضــوء الم�ــادئ 
ة تتعلـق �ادعـاءات اإلدارة المحاسب�ة، و�وجه عام فان إجراءات المراجعة تصمم للحصول علي أدلـ

قــــد تكــــون ادعــــاءات اإلدارة ضــــمن�ة أو صــــر�حة تتعلــــق �مجموعــــة و  الــــواردة فــــي القــــوائم المال�ــــة،
 اســــتخدام المراقــــب علــــى "  ین�غــــيعلــــي :  ٥٠٠لــــذلك نــــص مع�ــــار المراجعــــة رقــــم  ،العمل�ــــات
 مـن �مكنـه تفصیلي نحو على واإلفصاح والعرض الحسا�ات وأرصدة المعامالت لفئات التأكیدات

 ." اإلضاف�ة المراجعة إجراءات وأداء وتصم�م والمؤثر الهام التحر�ف مخاطر تقی�م
 :)١(ما یليف�اإلدارة  وتتمثل ادعاءات

فـي ادعـاء وجـود  و�تمثـل ذلـك :Existence or Occurrence الوجـود أو الحـدوث .١
ان�ــة)، المیز  (تــار�خالخاصــة �الوحــدة فــي تــار�خ معــین  تأو حــدوث األصــول وااللتزامــا

 وأن العمل�ات واألحداث المقیدة في الدفاتر قد حدثت �الفعل وتخص الوحدة.
ــال .٢ و�تمثــل فــي ادعــاء اإلدارة أن كــل العمل�ــات واألحــداث  :Completeness االكتم

 التي یجب قیدها في الدفتر قد تم قیدها دون نقصان.
دارة أن لها و�تمثل في ادعاء اإل :Rights and Obligations والحقوق االلتزامات  .٣

كمـا أن االلتزامـات الموجـودة  المـالي،األصول الظـاهرة فـي المركـز  علىحقوق ملك�ة 
 المنشأة. علىبجانب الخصوم �المیزان�ة تمثل التزامات 

هــذا االدعــاء �عنــي أن  :Valuation and Allocation التخصــ�صالتقــو�م أو  .٤
ات الظـاهرة �ـالقوائم المال�ـة األصول وااللتزامات وحقوق الملك�ة واإلیـرادات والمصـروف

 قد تم تخص�صها أو تقو�مها �المقادیر المال�ة المالئمة.
هــذا االدعــاء �عنــي أن  :Presentation and Disclosure واإلفصــاحالعــرض  .٥

 .)٢( مكونات القوائم المال�ة قد تم تبو�بها وعرضها واإلفصاح عنها �طر�قة مالئمة

 التي تلك مع متسقة غیر ما مصدر من علیها لحصولا تم أدلة اإلث�ات التي تكون  وعندما
 ضرور�ة یراها التى اإلضاف�ة المراجعة إجراءات أداء المراقب فعلى غیره من علیها الحصول تم

 التعارض. هذا لحل

 .۰٥، ص )۲۰۰٥، (اإلسكندریة: الدار الجامعیة، أوكسليوخدمات التأكد بعد قانون ساربینز المراجعة أمین السید أحمد لطفي،  )۱(
 ١٨٤-١٨٢)، ص ص٢٠٠٧، (القاهرة: المكت�ة العصر�ة، المراجعة مدخل معاصر ) حاتم محمد الش�شیني، أساس�ات٢(
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 النحو التالي:  وذلك علىیتضح أهم�ة أدلة اإلث�ات ومما سبق  

من ثم فعلى المراجع جمع أدلة كاف�ة و  ،المراجع في تكو�ن رأ�ه على القوائم المال�ة تساعد -
 .(نظیف) متحفظومناس�ة خاصة" في حاالت إصدار تقر�ر غیر 

 المراجعة.مدیر المراجعة أن فر�ق العمل قام بدوره في عمل�ة للشر�ك و ل بینت -

 الرقابي.العمل أداء ز�ادة جودة تؤدي إلى  -

علـى أدلـة ال �مكـن أو حصـوله ، فشل المراجع فـي الحصـول علـى أدلـة مناسـ�ة وكاف�ـةإن  -
والتقصـیر فـي أداء  �اإلهمـالعرضـة لالتهـام  المراجعالوثوق بها أو االعتماد علیها تجعل 

 .عمل�ة المراجعة

 :)١( وهيعناصر أر�عة  عمیله فیتعین أن تتوافر تجاهم مسئول�ة المراجع ی�تقیتم  ولكي

 .بواجب محدد أن �كون المراجع مكلفاً  -

 الواجب.ا وأن �فشل المراجع في أداء هذ -

 الفشل.وأن �صاب عمیله �ضرر من وراء هذا  -

 نفسه.العمیل  إهمالالمراجع قد ترتب على  إهمال�كون  وأال -

لة المراجـع ائمسـأو تعـو�ض الغیـر عـن الضـرر أن یـتم  هالمراجـع أو تقصـیر  إهمـالو�نتج عن ثبـوت 
 .تأدی�اجنائ�ًا و/ أو 

 :)٢( اإلث�اتأسس تقی�م أدلة  -١/٥
المراقـب هـو أن �حصـل  والمطلـوب مـن ،إلث�ات ال تتساوي من حیـث درجـة إقناعهـااأدلة  إن     

و�التـالي  ،�مـا �مكنـه مـن تحقیـق أهـداف المراجعـة ،اإلث�ـاتأدلـة علي قدر كـاف وواف ومالئـم مـن 
الكـافي هـو الكم�ـة المناسـ�ة مـن عناصـر  والمقصـود �القـدرتكو�ن رأ�ـه المهنـي علـي أسـاس سـل�م، 

تحدید عـاملین  البد منولذلك  المهني،�القدر الوافي اإلث�ات المناسب لإلقناع كما �قصد  اإلث�ات،
 هما:أساسین 

 عدة عوامل أهمها ما یلي: علىو�توقف ذلك  اإلث�ات:كم�ة عناصر   -١/٥/١

�عتبـر نظـام الرقا�ـة الداخل�ـة السـل�م المحكـم  المطبـق:مدي كفا�ة نظام الرقا�ة الداخل�ة  -١
دقـة الب�انـات المسـجلة  و�التـالي علـيانتظام الـدفاتر والسـجالت  علىقر�نة في حد ذات 

 ١٩٣)، ص١٩٩٤(القاهرة: دار النهضة العر��ة، في المراجعة، دراسات)  جالل مطاوع، ١(
 .٣٦٢– ٣٥٣، ص ص مرجع سبق ذكره)  إبراه�م عثمان شاهین: ٢(

                                                 



المراجــع إلــي تقلیــل  الداخل�ــة یــدعوولــذلك فــان وجــود نظــام ســل�م للرقا�ــة  وصــحتها،بهــا 
وكلمــا صــادف ضــعفا فــي  القر�نــة،هــذه  علــىاإلث�ــات التــي یجمعهــا اســتنادا  أدلــةكم�ــة 

للتأكـد مـن أن هـذا الضـعف لـم ة اإلث�ات أدلة كلما احتاج إلي ز�ادة �نظام الرقا�ة الداخل
 �ستغل استغالال سیئا.

هنـاك  الكامنـة): (المخـاطرمدى الخطورة التي یتعرض لها العنصـر موضـوع الفحـص  -٢
 أنكمـا  بهـا،�عض العناصر تكون أكثر من غیرها تعرضا لوقوع األخطاء أو التالعب 

 وعلى والمخزون،ل ذلك النقد�ة امث النتائج النهائ�ة علىفیها قد یؤثر تأثیرا كبیرا  أالخط
 إلـىالتي �سـعي أدلة اإلث�ات یز�د من كم�ة  نمراقب الحسا�ات في مثل هذه الحاالت أ

اإلقنـاع المهنـي  إلـىتجم�عها لالستناد علیها فـي تكـو�ن رأ�ـه حتـى یـتمكن مـن الوصـول 
 والتالعب.عن مدي سالمة هذه العناصر �عد تغط�ة احتماالت الخطاء 

: قــد �صــادف المراجــع فــي عملــه �عــض القیــود أو العمل�ــات العمل�ــات الشــاذةو  القیــود -٣
الشاذة أو غیر المتوقعة التي قد تثیر التسـاؤل، و�سـتط�ع المراجـع تت�ـع هـذه القیـود عـن 

، حیـــث تحتـــاج هـــذه القیـــود إلـــي فحـــص خـــاص یـــؤثر تـــأثیرا ةطر�ـــق اإلجـــراءات التحلیل�ـــ
تشــــمل االخت�ــــارات كــــل القیــــود  أنواضــــحا علــــي كم�ــــة اإلث�ــــات، فمــــن ناح�ــــة یجــــب 

أدلـــة اإلث�ـــات والعمل�ـــات الشـــاذة، ومـــن ناح�ـــة أخـــري یجـــب الحصـــول علـــي القـــدر مـــن 
المهنــي عــن هــذه العمل�ــات، وهــو فــي هــذه الحالــة ســ�حتاج  رأ�ــهإلقنــاع المراجــع بتكــو�ن 
للتغلــب علــي عوامــل الشــك التــي قــد یثیرهــا العنصــر أدلــة اإلث�ــات إلــي قــدر إضــافي مــن 

 الشاذ.
النتــائج  علــى�عــض العناصــر �كــون لهــا تــأثیر كبیــر  : هنــاكللعنصــراألهم�ــة النســب�ة  -٤

و�ن�غـــي علـــى المراجـــع أن یز�ـــد مـــن كم�ـــة اخت�اراتـــه  ،النهائ�ـــة ألعمـــال المشـــروع كلـــه
، �النس�ة لهذه العناصر نظرا ألن أي خطأ فیها �كون له تأثیرا كبیرا علـى القـوائم المال�ـة

الالزمــة أدلــة اإلث�ــات ألهم�ــة النســب�ة تــؤثر تــأثیرا كبیــرا علــى و�ــذلك �مكــن القــول �ــأن ا
 اإلث�ات.  أدلة �حیث كلما زادت األهم�ة النسب�ة كلما اقتضى األمر ز�ادة كم�ة

یهـدف المراجـع  :الفحـصمدي كفا�ة عنصـر اإلث�ـات لتحقیـق األهـداف المطلو�ـة مـن  -٥
وقـائع معینــة، فــإذا كــان  مـن كــل عمل�ــة مـن عمل�ــات الفحــص التــي �قـوم بهــا إلــي إث�ــات

اإلث�ات الذي یتم الحصول عل�ة كاف�ا وشامال لكـل هـذه الوقـائع اكتفـي �ـه، إمـا إذا كـان 
العنصــر یثبــت جــزءا مــن الوقــائع فحســب فإننــا نصــ�ح فــي حاجــة إلــي عناصــر إث�ــات 

هو اقوي اإلث�اتات حج�ة غیـر و  إضاف�ة إلث�ات �ق�ة الوقائع، فالوجود الفعلي أو المادي
في حد ذاته إال لتحقیق جانب واحد من األهداف التي �سعي المراقـب إلـي إث�اتهـا كاف 
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ــا كــان علــي المراجــع  ،وهــو التحقــق مــن الوجــود �ســعي إلــي جمــع عناصــر  أنومــن هن
 أخري لإلث�ات تثبت الملك�ة والتقی�م .

تتـوافر فـي �عـض أنـواع اإلث�اتـات درجـة كبیـرة مـن الحج�ـة  اإلث�ات:مدي حج�ة عنصر  -٦
إث�اتــــات أخــــري  إلــــىحیــــث تكــــون كاف�ــــة وحــــدها لإلقنــــاع المهنــــي الكامــــل دون حاجــــة �

ومـــن أمثلـــة ذلـــك الشـــهادات واإلقـــرارات التـــي یـــتم الحصـــول علیهـــا مـــن الغیـــر  ،تـــدعمها
وفقـا للقواعـد السـل�مة السـابق إ�ضـاحها والتـي یـتم عـن  معـروف)بنك  (مثلالموثوق بهم 

طــــرفهم �األرصــــدة الموضــــحة �ســــجالتها  طر�قهــــا التأكــــد مــــن مطا�قــــة أرصــــدة المنشــــأة
فــي حــین ال تتــوافر �النســ�ة لــ�عض أنــواع اإلث�اتــات درجــة مــن الحج�ــة تكــون  وقوائمهــا.

 المشـروع،ومثال ذلـك المسـتندات التـي تنشـأ أصـال داخـل  لإلقناع المهني.كاف�ة وحدها 
   یتها.أدلة اإلث�ات و�ین حجالقول �ان هناك تأثیرا مت�ادال بین كم�ة  و�ذلك �مكن

   اإلث�ات:حج�ة عناصر   -١/٥/٢

 أدلــة اإلث�ــات وتقــدیر حجیتهــامــن أعقــد المســائل التــي تقابــل المراجــع فــي عملــه مســالة تقیــ�م     
الـذي �سـتند عل�ـة فـي التعبیـر عـن رأ�ـه  واألسـاس السـل�متـوفر لـه اإلقنـاع المهنـي  أن وقدرتها على

مـن صـعو�ة هـذه العمل�ـة  وعلـى الـرغم�صـددها المهني في المسائل المطلوب منه إبداء هذا الـرأي 
 ومنها:إال أنه �مكن أن نحدد �عض القواعد العامة لهذه العمل�ة 

أن الحقائق التي �حصل علیها المراجـع بنفسـه دون حاجـة إلـي أي دلیـل خـارجي هـي  .١
أقــوي الحقــائق فلــ�س هنــاك إقنــاع اقــوي مــن تأكــد المراجــع بنفســه مــن الوجــود الفعلــي 

 ،اعـد حسـابها بنفسـه أن دأو تأكـد مـن صـحة العمل�ـات الحسـاب�ة �عـ لألصل الملموس
مـــع ذلـــك فـــان هـــذه الحقـــائق ال توصـــل إلـــي أي إقنـــاع نهـــائي شـــامل إلث�ـــات صـــحة و 

القـــوائم المال�ـــة حیـــث أنهـــا ال تثبـــت ســـوي جـــزء مـــن و  العمل�ـــات الموضـــحة �الســـجالت
كــون فــي حج�ــة إلــي � ي�التــالو  فــالجرد الفعلــي ال یثبــت ســوي الوجــود الفعلــي ،العمل�ــة

والمرجعــة الحســاب�ة ال  ،التقیــ�مو  عناصــر إث�ــات أخــري تكملــة إلث�ــات عناصــر الملك�ــة
 ،القـــوائمو  الســـجالتو  تثبـــت ســـوي الســـالمة الحســـاب�ة للب�انـــات المســـجلة �المســـتندات

 ولكنها تثبت سالمة هذه الب�انات من الناح�ة الموضوع�ة.

ي �حصل علیها المراجع بنفسه مـن خـارج �حصل علیها الت واإلقرارات التيالشهادات  .٢
و�حـتفظ علیهـا مـن الغیـر  التـي �حصـلالمشروع أكثر حج�ة من المستندات الخارج�ة 

 والسجالت.تدع�ما لعمل�اته المسجلة �الدفاتر  بها

المستندات التي تنشأ خارج المشروع و�حتفظ بها داخله تدع�ما ل�عض عمل�ات تعتبر  .٣
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 المشروع.أصال داخل أكثر حج�ة من تلك التي نشأت 
المستندات التي داخل المشروع في ظل نظام سل�م للرقا�ة الداخل�ة تعتبر أكثر حج�ـة  .٤

 الداخل�ة.من تلك التي نشأت في ظل نظام ضعیف للرقا�ة 

 الحج�ة:عوامل تقی�م  -١/٥/٣ 
 اإلث�ات:مدي حج�ة  علىهناك عدة عوامل �مكن أن تؤثر  

المراجع علي اإلث�ات  لو و�عتبر حص: اجع بنفسهالمعلومات التي �حصل علیها المر  .١
 السلعي.اإلث�اتات حج�ة مثل ق�ام المراجع بجرد المخزون  أقوى بنفسه 

ــاد مصــدر المعلومــات .٢ : مثــل المصــادقات التــي �حصــل علیهــا المراجــع مــن الغیــر ح�
هـذه العناصـر تـوفر إث�اتـا  البنـوك،كالمـدینین أو الـدائنین أو  ،شـروعمالمتعاملین مـع ال

 كثر حج�ة من المعلومات التي �حصل علیها من داخل المشروع.أ

بنــك  مــن : فالمعلومــات التــي �حصــل علیهــا المــراجعینالثقــة فــي مصــدر المعلومــات .٣
 �قاله.تكون أكثر حج�ة من المعلومات التي �حصل علیها من 

: المســتندات التــي تنشــا داخــل المشــروع فــي ظــل نظــام فعال�ــة نظــام الرقا�ــة الداخل�ــة .٤
ا�ــة ســل�م تعتبــر أكثــر حج�ــة مــن تلــك التــي تنشــا فــي ظــل نظــام ضــعیف للرقا�ــة للرق

 الداخل�ة.

 وأح�انــا تكــون : فــي �عــض األح�ــان تكــون المعلومــة ســهلة التحدیــد درجــة الموضــوع�ة .٥
وفــي حالــة ضــعف الموضــوع�ة قــد �ضــطر  قلیلــة،الموضــوع�ة  أنصــع�ة التحدیــد أي 
 خبیر �كون مصدر ثقة. إلىالمراجع إلي اللجوء 

�كــون اإلث�ــات مــرت�ط ارت�اطــا م�اشــرا  أن: ین�غــي االرت�ــاط الم�اشــر بهــدف المراجعــة .٦
 �سعي المراجع إلي تحق�قه. يبهدف المراجعة الذ

الب�انــات  علــىیــتم الحصــول  أنالوقــت الــذي ین�غــي  و�شــمل ذلــك: التوقیــت الســل�م .٧
ت�طـة مر تكـون  أن وكـذلك ین�غـيفي الوقت المناسب الذي تقتض�ه طب�عـة المراجعـة 

 الزمن�ة التي یتم مراجعتها. �الفترة

 :أنواع أدلة اإلث�ات في المراجعة ١/٦

 :)١( هيثالثة أنواع أساس�ة  إلى�مكن تصنیف أدلة اإلث�ات في المراجعة �صفة عامة  

 یراجع في ذلك: ) ١(
 .٢٦٦ -٢٦٥)، ص ص٢٠٠٠(القاهرة: مكت�ة الش�اب، في المراجعة، د محمود عبد المجید، محمد توفیق، دراساتمحم -
 . ٢٥٣-٢٤٥، ص ص ٢٠٠٥(القاهرة: دار المر�خ)،  المراجعة مدخل متكامل،، ألفین أر�نز وج�مس لو�نز، ترجمة أحمد حجاج -
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 المنشأة:�معرفة  إعدادهاتم  إث�اتأدلة ١/٦/١

أساســها لقــوائم المال�ــة علــى ا إعــداداألدلــة دفــاتر وســجالت المنشــأة والتــى تــم  هــذهوتشــمل      
وكـذا المسـتندات المؤ�ـدة لـ�عض العمل�ـات مثـل  مسـاعدة)سجالت  دفاتر أستاذ، دفاتر یوم�ة،(

األدلـة  هذهكما تشمل  ،واألجوركشوف المرت�ات  صرف وتحصیل النقد�ة، الب�ع، أذون فواتیر 
 المنشأة. إدارةالتى �حصل علیها المراجع من  واإلقراراتالشهادات 

 :خارج�ة أطرافورادة للمنشأة من  إث�اتأدلة ١/٦/٢

 أوامــرخارج�ــة مثــل  أطــرافاألدلــة المســتندات التـى یــتم الحصــول علیهــا مـن  هــذهتشـمل       
حســاب البنــوك التــى  المــوردین، كشــوفمــن  الــواردةالشــراء  العمــالء، فــواتیرمــن  الــواردةالب�ــع 

   .تتعامل معها الوحدة

 :لمراجع �شكل مستقل�حصل علیها ا إث�اتأدلة  ١/٦/٣

مـــن المتعـــاملین مـــع المنشـــأة والتـــى  واإلقـــرارات الـــواردةاألدلـــة الشـــهادات  هـــذهوتشـــمل         
والتحقیــق مــن  بهــا،الحســاب�ة التــى �قــوم المراجــع  للمراجــع، العمل�ــاتتصــل مــنهم �شــكل م�اشــر 

 .مساعد�هشراف المراجع أو �حضور أحد إیتم تحت  والذيالملموسة  لألصول الفعليالوجود 

 :)١( هماقسمین  إلىكما �مكن أن تنقسم أدلة اإلث�ات التى تدعم وتؤكد القوائم المال�ة     

 .ب�انات محاسب�ة أساس�ة األول:القسم         

 .المعلومات المؤ�دة الثاني:القسم         

ارات خـالل اخت�ـارات المراجعـة والتـى تشـمل اخت�ـ و�حصل المراجع علـى أدلـة اإلث�ـات مـن    
أرصــدة القــوائم المال�ــة وهــي مــا  االلتــزام، اخت�ــاراتوفحــص نظــام المراجعــة الداخل�ــة واخت�ــارات 

 .�عرف �االخت�ارات األساس�ة

 :اإلث�اتإجراءات المراجعة للحصول على أدلة  ١/٧

وتعني إجراءات المراجعة التي یتم أداؤها بهدف تفهم المنشأة الخطر:  تقی�م إجراءات .١

 یراجع في ذلك:) ١(
 .٢٤١-٢٤٠ص ص ره،مرجع سبق ذكأمین السید احمد لطفي،  - 
 .١٢٦ – ١٢١)، ص ٢٠٠٥، (القاهرة: مطا�ع الدار الهندس�ة، مدخل في أساس�ات المراجعةأمل صالح دردیر،  -
 .١٩٣-١٩١)، ص ص ٢٠١٠(المنوف�ة: ناس للط�اعة،  ،دراسات في أصول المراجعةمحمد ز�دان إبراه�م،   -
)، ص ٢٠٠٥(القاهرة: مطا�ع الدار الهندس�ة،  ،رامج واخت�ارات المراجعةمقدمة في بكامل السید أحمد، عادل عبد الرحمن أحمد،   -

٨. 
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ذلك تقی�م نظام الرقا�ة الداخل�ة لتقی�م مخاطر التحر�ف الهام والمؤثر  و�یئتها �ما في
 على تأكیدات القوائم المال�ة.

وتعني ق�ام المراقب �اخت�ار مدي فعال�ة أنظمة الرقا�ة الداخل�ة الرقا�ة:  اخت�ارات .٢
المط�قة ومدي قدرتها على منع أو اكتشاف أو تصح�ح األخطاء والغش والتحر�فات 

 المؤثرة على تأكیدات القوائم المال�ة.الهامة و 

وتعني اخت�ارات التفاصیل لفئات المعامالت وأرصدة الحسا�ات إجراءات التحقیق:  .٣
واإلفصاحات وٕاجراءات التحلیل التحق�قي التي �قوم بها مراقب الحسا�ات بهدف 

 اكتشاف األخطاء والتحر�فات الهامة والمؤثرة علي سالمة القوائم المال�ة.

ــرار  - یجــب أن یتخــذ المراجــع قــرارات هامــة تتعلــق بتحدیــد ات المتعلقــة �أدلــة اإلث�ــات : الق
األنواع المالئمة والقدر المناسب مـن أدلـة اإلث�ـات الواجـب أن یجمعهـا كـي یتحقـق مـن أن 
كــل بنــد مــن بنــود القــوائم المال�ــة للعمیــل، والقــوائم المال�ــة ككــل، تعبــر �عدالــة عــن المركــز 

ـــة اإلث�ـــات وال المـــالي ونتـــائج األعمـــا ل، وعنـــدما یتـــوافر لـــدي المراجـــع قـــدر كبیـــر مـــن أدل
ــذلك یلجــأ المراجــع إلــي  �ســتط�ع أن �فحصــها لضــیق الوقــت المطلــوب والرتفــاع التكلفــة، ل
االعتمـــاد علـــي تقـــدیره الشخصـــي فـــي تحدیـــد حجـــم ونـــوع أدلـــة اإلث�ـــات، وقـــرارات المراجـــع 

 :)١(وهي نواعأر�عة أالمتعلقة �أدلة اإلث�ات �مكن تقس�مها إلي 

: تمثــل إجــراءات إجــراءات المراجعــة الواجــب اســتخدامها للحصــول علــى أدلــة اإلث�ــات .١
المراجعــــة تعل�مــــات وٕاجــــراءات تفصــــیل�ة تتعلــــق بتجم�ــــع نــــوع معــــین مــــن أدلــــة اإلث�ــــات 

 الواجب الحصول علیها في وقت ما أثناء إجراء عمل�ة المراجعة.

عنــد اخت�ــار  راء عمل�ــة مراجعــة مــا:إلجــ عحجــم العینــة الواجــب اخت�ارهــا مــن المجتمــ .٢
مراجعــة معینـــة، یجــب أن �حـــدد المراجـــع حجــم العینـــة الواجـــب اخت�ارهــا مـــن المجتمـــع، 

 وتختلف حجم العینة من عمل�ة مراجعة إلى أخري.

قــد یختــار المراجــع بنــود العینــة �اســتخدام عــدة البنــود الواجــب اخت�ارهــا مــن المجتمــع:  .٣
 طرق مختلفة.

تغطـــي عمل�ـــة المراجعـــة قـــوائم مال�ـــة ســـنو�ة فـــي الغالـــب، اجعـــة: توقیـــت إجـــراءات المر  .٤

 ) یراجع في ذلك:١(
- Holmes A.W. and Overmeyer W.S., Auditing Standards and Procedures, 8th Edition, 

Homewood Illinois: Richard Irwin, Inc.,1975, P. 141-142. 
- Smith R.A., The Relationship of Internal Control Evaluation and Audits Sample Size, The 

Accounting Review, April 1972 

                                                 



-۱۳- 
 

وتنتهـــي عمل�ـــة المراجعـــة �عـــد انتهـــاء الســـنة المال�ـــة �عـــدة أســـاب�ع أو أشـــهر، وقـــد تـــتم 
إجــراءات المراجعــة فــي بدا�ــة الســنة المال�ــة وأثنــاء الســنة المال�ــة و�عــد انتهائهــا، و�توقــف 

 ث�ات على عدة عوامل من أهمها:ثم جمع أدلة اإل نتوقیت إجراءات المراجعة وم

التوقیت المالئم للعمیل في الحصول على تقر�ـر المراجـع، فعنـد مراجعـة القـوائم  •
المال�ة السنو�ة یرغب العمیل في أن تنتهـي عمل�ـة المراجعـة فـي غضـون شـهر 

 إلى ثالثة أشهر �عد انتهاء السنة المال�ة.

 التوقیت الذي �عتقد المراجع انه مالئم.  •

 أن �حق�قة ستستخدم التي المراجعة إجراءات وتوقیت طب�عة تتأثر أن نه �مكنو�الحظ أ
 إل�كترون�ه صورة في فقط متاحة تكون  أن �مكن األخرى  المعلومات أو المحاسب�ة الب�انات �عض
 المراجعة أسالیب بواسطة المراجعة إجراءات �عض �أداء المراقب �قوم أن �مكن الحالة هذه وفى

 .�الكمبیوتر
 

 :أسالیب الحصول على أدلة اإلث�ات ١/٨

الفن�ة المستخدمة للحصول على أدلـة اإلث�ـات �ـاختالف نوع�ـة وطب�عـة  األسالیبتختلف          
وتوجد عالقة وث�قـة بـین  �قوم المراجع بتحق�قه، الذيالمراجعة أو األصل  العمل�ة محل الفحص أو

أهـم أدلـة  التـالي الجـدولو�وضـح  ،األدلـة ههـذأدلة اإلث�ات والوسائل التي تت�ـع فـي الحصـول علـى 
  :)١( الفن�ة األسالیبو اإلث�ات 

 الوسیلة الفن�ة للحصول على الدلیل الدلیل

   العمليالجرد    الفعليالوجود  

المســــتندات المختلفــــة المؤ�ــــد للعمل�ــــات المثبتــــة 
 �الدفاتر 

 المراجعة المستند�ة  

ـــــــدفات ـــــــدة �ال ـــــــات المقی ـــــــة الحســـــــاب�ة للعمل� ر الدق
  والسجالت 

 المراجعة الحساب�ة 

الكتاب�ـــة التـــى �حصــل علیهـــا المراجـــع  اإلقــرارات
 من الغیر 

 المصادقات 

 .١٤٨-١٤٦)، ص ص١٩٩٥(القاهرة: دار الثقافة العر��ة، م�ادئ المراجعة،) هالة الخولى، ١(
                                                 



-۱٤- 
 

 الوسیلة الفن�ة للحصول على الدلیل الدلیل

الشـــــهادات التـــــى �حصـــــل علیهـــــا المراجـــــع مـــــن 
  اإلدارة

   اإلدارة) إقراراتالمكات�ات الرسم�ة (

 االستفسار (االستقصاء)  دقة نظام الرقا�ة الداخل�ة 

 االنتقاد�ة.المراجعة  )  التال�ة (الالحقة األعمال

   الماليالتحلیل  المقارنات واالتجاهات والنسب المال�ة 

الفن�ة التى تسـتخدم فـي سـبیل الحصـول  األسالیبشرح ألهم أدلة اإلث�ات في المراجعة و  یليوف�ما 
 :)١(علیها

   Physical Examinationالجرد الفعلي:  -١/٨/١

األصل على الطب�عة وفقا لما هـو مقیـد �السـجالت والقـوائم الجرد الفعلي هو التأكد من وجود      
المال�ــة، وذلــك عــن طر�ــق العــد أو الــوزن أو الق�ــاس أو المعاینــة، وتعتبــر هــذه الطر�قــة مــن أقــوى 
طــرق اإلث�ــات، فلــ�س هنــاك إقناعــا أقــوى مــن وجــود األصــل الظــاهر فــي الســجالت والقــوائم المال�ــة 

 نراعي عند استخدام هذه الطر�قة ما یلي: في حوزة المشروع فعال، ولكن یجب أن

أن هذه الطر�قة ال تصلح إال لألصول الملموسة، وهـي مـن أنسـب الطـرق لفحـص النقد�ـة  .١
 �الصندوق والمخزون السلعي واألوراق المال�ة وأوراق الق�ض واألصول الثابتة.

المشـروع أن وجود األصل الملموس في حوزة المشروع ل�س إث�اتا كاف�ا وحـده علـى ملك�ـة  .٢
له إذ قد �كون هذا األصل �ضاعة تم ب�عها لو أصال مستأجرا من الغیـر السـتخدامه فتـرة 
معینــة ...كمــا أن الوجــود الفعلــي ال �فیــد وحــده فــي تقیــ�م األصــول الملموســة، ولــذلك فــان 
هذه الطر�قـة یجـب أن �كملهـا طـرق أخـري مثـل المراجعـة المسـتند�ة واإلجـراءات التحلیل�ـة 

ـــى یـــتم الوصـــول إلـــى اإلقنـــاع واالستفســـارا ت والمصـــادقات حســـب ظـــروف كـــل حالـــة حت
 المهني الكامل.

الصـــعو�ة العمل�ـــة فـــي ق�ـــام المراجـــع بنفســـه أو بواســـطة مســـاعد�ه �ـــالجرد الفعلـــي الشـــامل  .٣
لكافة األصول الملموسة التي قد تصل إلى أعداد كبیرة من األصناف المت�اینة والصـعو�ة 

ا كــان الجــرد �حتــوي علــى أنــواع مــن األصــول التــي �صــعب الفن�ــة التــي قــد تصــادفه إذا مــ

(1) Alvin A. Arenas, et al, 2008, Auditing and Assurance Services an Integrated Approach, 
Pearson Education, Inc, New Jersey, USA, p 177 - 182 
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 تمییزها أو تحدید نوعها أو درجة جودتها.

و�عتبر الجرد الفعلي من أهم عناصر اإلث�ات، لـذلك ین�غـي علـي المراجـع أن یهـتم �ـه اهتمامـا 
خاصا، وال �كفي أن یوضـح أن الجـرد تـم وفقـا لألصـول المرع�ـة أو أن �حصـل علـى شـهادة بـذلك 

إلدارة، و�عتمد المراجـع فـي ذلـك علـى أسـاس المراجعـة االخت�ار�ـة وعلـي نفـس األسـاس �مكـن من ا
لمراقب الحسـا�ات أن یتأكـد مـن الوجـود الفعلـي لألصـول الملموسـة، ولـذلك فـان مـن أنسـب القواعـد 

 )١(التي �مكن أن تت�ع في الجرد الفعلي :

طــورة النســب�ة مثــل النقد�ــة االشــتراك مــا أمكــن فــي لجــان جــرد األصــول ذات األهم�ــة والخ .١
وأوراق القــ�ض واالســتثمارات القابلــة للب�ــع الم�اشــر، وفــي حالــة عــدم الــتمكن مــن االشــتراك 
ـــة  ـــادة كم� ـــتم إجـــراء جـــرد اخت�ـــاري لهـــذه العناصـــر �حیـــث یراعـــي ز� فـــي الجـــرد الســـنوي ی

 االخت�ارات لتتناسب مع األهم�ة النسب�ة أو الخطورة النسب�ة للعنصر.

�ة اخت�ارات إلجـراء عمل�ـات جـرد اخت�ار�ـه �النسـ�ة ل�ق�ـة األصـول الملموسـة یتم تحدید كم .٢
یراعــي فــي تحدیــدها القواعــد العامــة لتحدیــد كم�ــة االخت�ــارات، وذلــك �عــد الحصــول علــى 
صــورة معتمــدة مــن كشــوف الجــرد التــي أجراهــا �معرفــة اإلدارة وٕاقــرار منهــا یوضــح أســس 

 إجرائها.

�صــعب تمییزهــا إال بواســطة خبیــر متخصــص یجــب أن  �النســ�ة لألصــول الملموســة التــي .٣
�حصـــل مراقـــب الحســـا�ات علـــى شـــهادة مـــن خبیـــر توضـــح تقـــدیره النـــوعي وتقی�مـــه لهـــذه 
األصول، في حین یجب علـى مراقـب الحسـا�ات أن یتأكـد مـن صـحة الناح�ـة الكم�ـة عـن 

 طر�ق العد أو الوزن أو الق�اس.

الملموسة یتم استكمال هذه القر�نة �عناصـر  �عد أن یتم التأكد من الوجود الفعلي لألصول .٤
ـــل المراجعـــة المســـتند�ة  ـــات أخـــري مكملـــة لهـــا عـــن طر�ـــق أســـالیب مراجعـــة أخـــري مث إث�

 والمصادقات. 

 )١( Confirmation المصادقات:  -١/٨/٢

" المصــــادقات و هنــــاك عــــدة اصــــطالحات تطلــــق علــــى هــــذه الطر�قــــة وهــــي: "المصــــادقات "     
 ادات واإلقرارات من خارج المنشاة.التحر�ر�ة "وطلب الشه

 ٣٢٨ص  مرجع سبق ذكره،إبراه�م عثمان شاهین،   )١(
الط�عة الثان�ة، مكت�ة الطالب (غزة:  المصادقات، أساس�ات اإلطار النظري في مراجعة الحسا�ات،یوسف محمود جر�وع،  ١)(

 . ١٧٣-١٧٢، ص ص )٢٠٠٣الجامعي، 
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و�موجب هذه الطر�قة یـتم الحصـول علـى إقـرارات وشـهادات مـن جهـات خـارج المنشـاة كنـوع 
 من المطا�قة للتأكد من صحة األرصدة الواردة �السجالت والقوائم والحسا�ات الختام�ة.

ــــر ا ــــه ال �عتب ــــر شــــیوعا إال ان ــــرغم مــــن أن مصــــطلح المصــــادقات هــــو األكث ــــي ال نســــب وعل
االصطالحات للتعبیر السل�م عن هذه الطر�قـة، إذ أن لفـظ مصـادقة قـد �فهـم منـه التصـدیق وتأییـد 

 ،الب�انـــات المســـجلة فـــي الـــدفاتر والســـجالت فحســـب، دون إ�ضـــاح وجـــود أي احتمـــال خـــالف ذلـــك
وذلك �الرغم من وجود احتمال عـدم التصـدیق علـي الرصـید الـذي �طلـب مـن الغیـر مطا�قتـه علـي 

كما أن هناك حاالت ال یرسل الرصید إلي الغیر وٕانما �طلب منهم إ�ضـاح رصـید المنشـاة  ،ب�اناته
لدیهم لمطا�قته �الرصید الموجود �المنشاة موضع المراجعة، لذلك �عتقد أن أفضل تعبیر �مكـن أن 
�طلــق علــي هــذه الطر�قــة هــو : "طلــب الشــهادات واإلقــرارات مــن الغیــر" وتعتبــر هــذه الطر�قــة مــن 

الــدائنین وأوراق القــ�ض والــدفع وأرصــدة حســا�ات البنــوك و  الطــرق لفحــص حســا�ات المــدینینانســب 
واألصـــول التـــي �حـــتفظ بهـــا لـــدي الغیـــر مثـــل المخـــزون فـــي �عـــض الحـــاالت، كمـــا تعتبـــر مكملـــة 
 للمراجعة المستند�ة ل�عض البنود وخاصة في حالة وجود شك في �عض العمل�ات أو مستنداتها .

 )١( Documentationلمستند�ة: المراجعة ا -١/٨/٣
المســتند هــو مصــدر القیــد فــي الــدفاتر والســجالت المحاســب�ة وهــو األســاس الــذي تن�ــع منــه      

جم�ع الب�انات الواردة �الدفاتر والسجالت والقوائم المال�ة، ولـذلك یجـب أن �كـون لكـل عمل�ـة مثبتـة 
المراجعــة المســتند�ة هــي فحــص و  ،الســجالت مســتند أو مجموعــة مــن المســتندات یــدعمهاو  �الــدفاتر

المستندات المقدمة لتعز�ز العمل�ات المثبتة �الدفاتر والسجالت والتأكد من سالمتها وصحة قیدها، 
وتعتمــد نجــاح العمل�ــة  ،ولــذلك فــان المراجعــة المســتند�ة تعتبــر جــوهر عمل�ــة مراجعــة القــوائم المال�ــة

تتنــوع المســتندات المؤ�ــدة للعمل�ــات المثبتــة و ، �أكملهــا علــي مــدي كفــاءة أداء هــذا الجــزء مــن العمــل
 صـــور إ�صـــاالت المقبوضـــاتو  فقـــد تتمثـــل فـــي الفـــواتیر المشـــتر�ات ،الســـجالت وتت�ـــاینو  �الـــدفاتر

و�مكـن أذون إضافة �المخازن..... و  قوائم المرت�ات واألجور ومحاضر فحص وتسل�م المشتر�اتو 
 :  )٢(سب مصدرها إلى نوعین رئ�سیینتقس�م أنواع المستندات المدعمة للب�انات المسجلة ح

: وهـي مسـتندات نشـأت خـارج المشـروع ووجهـت إل�ـه و�حـتفظ بهـا مستندات خارج�ة  .١
 المشروع تدع�ما للب�انات المثبتة �الدفاتر والسجالت.

: وهـي مسـتندات نشـأت داخـل المشـروع نفسـه واعتمـدت داخل�ـا وفقـا مستندات داخل�ـة .٢
�حــتفظ بهــا المشــروع لتــدع�م �عــض أنــواع العمل�ــات لنظــام الرقا�ــة الداخل�ــة المطبــق، و 

، (اإلسكندریة: الدار مراجعة القوائم المالیة باستخدام اإلجراءات التحلیلیة  واختبارات التفاصیلید أحمد لطفي ، أمین الس )۱(
 .۹۰-۸۸ ، ص ص)۲۰۰٤الجامعیة، 

(2) Shank J.K. & Murdock R. J., Comparability in the Application of Reporting Standards, The 
Accounting Review,1978, P.838. 
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التــي ال �ســتط�ع أن یــوفر لهــا تــدع�ما مســتند�ا خارج�ــا أو كتــدع�م إضــافي لعمل�ــات 
 متوفر لها تدع�م مستندي خارجي.

وهنــاك عــدة قواعــد یجــب أن یراعیهــا مراجــع الحســا�ات وأن تتــوفر فــي المســتندات لــدي ق�امــه  
 �المراجعة المستند�ة كما یلي:

أن �كـــون المســـتند مســـتوف�ا للنـــواحي الشـــكل�ة: و�قتضـــي ذلـــك التأكـــد مـــن تـــوافر عـــدة  .١
 :)١(عناصر فرع�ة منها

أن �كــون المســتند الصــادر مــن جهــة خــارج المشــروع والموجــه إل�ــه مســتندا أصــل�ا  •
خال�ا من الكشـط أو المسـح أو التغییـر محـدد التـار�خ وموقعـا مـن الجهـة الصـادر 

 منها.

لناشئ داخل المشروع محدد التـار�خ ومسـتوفي كافـة التوق�عـات أن �كون المستند ا •
ــــق فــــي  ــــة الداخل�ــــة المطب ــــا لنظــــام الرقا� ــــات المســــتند�ة ط�ق واالعتمــــادات والمرفق

 المشروع.

أن �كون المستند سل�ما مـن الناح�ـة الموضـوع�ة والقانون�ـة: و�قتضـي ذلـك التأكـد مـن  .٢
 توافر العناصر التال�ة:

لــى المشــروع نفســه ومتعلقــا �عمل�ــة قانون�ــة تــدخل فــي أن �كــون المســتند موجهــا إ •
 نطاق اختصاصه وطب�عة أعماله عن المدة المال�ة موضع المراجعة.

أن یـــتم التأكـــد مـــن أن جم�ـــع العمل�ـــات التـــي تمـــت خـــالل المـــدة المال�ـــة موضـــع  •
 المراجعة قد أدرجت �الدفاتر والسجالت.

 تمت فعال.أن یتم التأكد من أن المستند �مثل عمل�ة حق�ق�ة  •

 أن �كون المستند مدعما تدع�ما كاف�ا مقنعا للعمل�ة المثبتة �الدفاتر والسجالت. •

سالمة إدراج المستند �الدفاتر والسجالت: و�قتضي ذلك التأكد مـن أن المسـتند قـد تـم  .٣
 تسجیله �الدفاتر والسجالت تسج�ال سل�ما.

 )٢( Analytical Proceduresاإلجراءات التحلیل�ة:   -١/٨/٤

ـــة:  -١/٨/٤/١ ـــة اإلجـــراءات التحلیل� ـــة مجموعـــة مـــن طب�ع ـــل اإلجـــراءات التحلیل�  األســـالیبتمث

(1) Taylor D.H. and Glezen W.G., Op. Cit., p. 388 
(2) Hansen R. and Shafted t.l., Sampling for Integrated Auditing Objectives, the journal of 
Accountancy, January 1977, p.p. 149-153. 
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واالخت�ـــــارات التـــــي تجـــــري علـــــى المعلومـــــات المال�ـــــة (الكل�ـــــة) ومقارنـــــة العالقـــــات المختلفـــــة بـــــین 
عناصــرها، حیــث یتوقــع وجــود العالقــات بــنمط معــین واســتمرارها علــى هــذا الــنمط بــین فتــرة وأخــري 

 .)١(لم توجد تغیرات تؤدي إلى تغییر النمطوذلك إذا 

وهـي  Substantive Testsاالخت�ـارات الجوهر�ـة وتمثـل اإلجـراءات التحلیل�ـة نوعـا مـن أنـواع 
االخت�ارات التي تهـدف إلـى اخت�ـار صـحة القـ�م المال�ـة الـواردة �الـدفاتر والسـجالت والقـوائم المال�ـة 

 ومثال ذلك اخت�ار مدي صحة رصید حساب معین.

لقـــد أصـــ�حت المراجعـــة الخارج�ـــة اآلن مراجعـــة اخت�ار�ـــه تقـــوم علـــي أســـاس مراجعـــة عینـــة      
�فتــرض أنهــا تمثــل المجمــوع الكلــي المنتقــاة منــه اصــدق تمثیــل ثــم تعمــ�م النتــائج التــي تــم التوصــل 
 إلیها علي المجموع الكلي المنتقاة منه، ولكن استخدام العینة یؤدي إلـي احتمـاالت متفاوتـة للخطـأ،

 أســـالیب أفضـــل النتقـــاء العینـــةو  ومـــن ثـــم فقـــد بـــدأ االتجـــاه نحـــو اســـتخدام نمـــاذج متقدمـــة للمراجعـــة
ومــن ناح�ــة أخــري تزایــد االهتمــام �أســالیب المعاینــة اإلحصــائ�ة فــي تحدیــد حجــم  ،تحدیــد حجمهــاو 

 هـي مـا أطلـق علـي اسـمو  �الرغم من ذلك فانه مازال هناك احتماالت للخطـأ ،أسس انتقائهاو  العینة
 و�ؤدي التحدید الدقیق للعینة إلي اإلقالل من مخاطر المعاینة ،Audit Risk"مخاطر المراجعة "

لتجنـب ، و لعمل�ـة المراجعـة مخـاطر األداء الخـاطئلكنه ال یلغیها و�اإلضافة إلـي ذلـك فـان هنـاك و 
 هـــذه المخـــاطر بنوعیهـــا نلجـــأ إلـــي اإلجـــراءات التحلیل�ـــة لتعطـــي المراجـــع ثقـــة إضـــاف�ة فـــي صـــحة

ســالمة الــرأي الــذي توصــل إل�ــه أو لتشــیر إلــي احتمــاالت خطــأ ین�غــي العمــل علــي تالفیهــا ( أي و 
مخــاطر إضــاف�ة ) عــن طر�ــق توســ�ع كم�ــة االخت�ــارات فــي مجــال معــین حیــث تــوفر اإلجــراءات 

 .)٢(التحلیل�ة مؤشرا عاما أو مجموعة مؤشرات تدعم الثقة في صحة الرقم اإلجمالي

 )٣( ام اإلجراءات التحلیل�ة:مجاالت استخد -١/٨/٤/٢

تعتبر اإلجراءات التحلیل�ة نوع من اخت�ارات التحقق التي تؤدي إلـى الحصـول علـى مؤشـرات  
 إجمال�ة وتستخدم في ثالثة مجاالت:

 :عند تخط�ط عمل�ة المراجعة المجال األول:
اعد علــى تسـاعد فـي تحدیـد درجــة مخـاطر المراجعـة �النسـ�ة للمجــالت المختلفـة و�التـالي تسـ  

تحدیـــد كم�ـــة االخت�ـــارات وتوج�ـــه برنـــامج المراجعـــة للتركیـــز علـــى المجـــاالت ذات درجـــة المخـــاطر 
المرتفعة، وأن درجة مخاطر المراجعة المرتفعة عنـد مرحلـة التخطـ�ط تتمثـل عـادة فـي وجـود فـروق 

 .۲۹-۲۷، ص ص )۲۰۱۱/۲۰۱۲ مفتوح، ھا: مركز التعلیم الن(جامعة ب المراجعة المتقدمة،أحمد على إبراھیم،  ) ۱(
(2) Shank J. K. and Murdock R. K., Op. Cit., p.p. 832 – 835. 

، )٢٠٠١الط�عة األولى، مكت�ة الطالب الجامعي، (غزة: ، أساس�ات اإلطار العملي في مراجعة الحسا�ات) یوسف محمود جر�وع، ٣(
 .١٢-١١ص ص 
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صة جوهر�ة بین رصید حساب أو أرصدة حسا�ات مختلفة و�ین مؤشرات اإلجراءات التحلیل�ة الخا
بها، و�ؤدي ذلك إلى تزاید احتماالت الخطأ فـي الب�انـات والمعلومـات المحاسـب�ة المقدمـة للمراجعـة 

 والخاصة بهذه العناصر.

 :أثناء إجراء اخت�ارات التحقق الخاصة �التفاصیل المجال الثاني:

اجـع فعند انتهاء كل مرحلة من مراحل المراجعـة �مكـن مطا�قـة النتـائج التـي توصـل إلیهـا المر  
�مؤشرات اإلجراءات التحلیل�ة وذلك لتحدید ما إذا كانـت المراجعـة تسـیر فـي الطر�ـق السـل�م أو أن 
هناك مخاطر مراجعـة إضـاف�ة ظهـرت، وتمثـل مخـاطر المراجعـة اإلضـاف�ة هنـا فـي احتمـال وجـود 

 فروق بین النتائج التي توصل إلیها المراجع و�ین مؤشرات اإلجراءات التحلیل�ة.

 :عند التقی�م النهائي لنتائج المراجعة ثالث:المجال ال

فعنــد االنتهــاء مــن إجــراءات اخت�ــارات تفاصــیل التحقــق لعینــة المراجعــة المختــارة یــتم مقارنتهــا  
�مؤشـــرات اإلجـــراءات التحلیل�ـــة لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت النتـــائج النهائ�ـــة منطق�ـــة ومتمشـــ�ة مـــع هـــذه 

 المؤشرات.

�مكـن تبو�ـب أسـالیب اإلجـراءات التحلیل�ـة المسـتخدمة یل�ة: أسالیب اإلجراءات التحل -١/٨/٤/٣
 :١وفقا لما یلي ثالثة مجموعات رئ�س�ةفي الوقت الحالي إلى 

 :المجموعة األولي

تقـدیره و  وفقا لهذا النـوع فـان المراجـع �سـتخدم نظرتـه الفاحصـة المبن�ـة علـي خبرتـه الشخصـ�ة 
كـذلك �عـد انتهائهـا للحكـم علـي مـدي و  اجعـةو�طبق هذا األسلوب عادة عنـد تخطـ�ط المر  ،الحكمي

ووفقـا لهـذا  ،كما �مكن تطب�قه كذلك خالل مراحل عمل�ة المراجعة المختلفـة ،معقول�ة النتائج الكل�ة
األســـلوب �قــــوم المراجــــع عــــادة �اســـتعراض أرصــــدة میــــزان المراجعــــة لمعرفـــة مــــدي منطق�ــــة أرقــــام 

 التــأثیرات المختلفــة لألوضــاع االقتصــاد�ة�ن�غــي أن �أخــذ فــي الحســ�ان و  األرصــدة الموضــحة �ــه،
وكذلك نجد أن المراجع �فحص االختالفات الجوهر�ة  ،أوضاع الصناعة التي تنتمي إلیها المنشاةو 

 أرصــدة الســنوات الســا�قة لمعرفــة مــدي تمشــیها مــع مســتو�ات الطاقــة اإلنتاج�ــةو  بــین أرصــدة الســنة
 التشغیل�ة للمنشاة.و 

 المجموعة الثان�ة:

التحلیــل و  تشــمل �صــفة أساســ�ة تحلیــل االتجاهــاتو  الكم�ــة الم�ســطة ( التقلید�ــة ) باألســالی 
كمــا �شــمل هــذا النــوع مــن التحلــ�الت مقارنــات بــین  ،�اســتخدام النســب المال�ــة والمحاســ�ة المعروفــة

 ٣٤٨ - ٣٤٤ص  ص، مرجع سبق ذكره)  إبراه�م عثمان شاهین، ١(
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وأكثـر  ،��انات موازناتها التخط�ط�ـةو  الب�انات التار�خ�ةو  ب�انات الصناعة التي تنتمي إلیها المنشأة
 Fluxأنــواع هــذه المجموعــات اســتخداما فــي الوال�ــات المتحــدة األمر�ك�ــة أســلوب تحلیــل التغیــرات 

Analysis   شــیر مجمــع المحاســبین األمر�كــي إلــي أنــه "ین�غــي علــي المراجــع أن �حــدد مقــدار و�
ثم یجمـع كـل هـذه  ،التغیرات المتوقعة لكل حساب وأن �ستفسر عن أس�اب التغیرات غیر المتوقعة

�ر�ط بینها ل�صل إلي رأي حول مدي معقول�ة األرصدة." وقـد �متـد التحلیـل إلـى تحلیـل و  اتاتاإلث�
االتجاهــات عــن فتــرات أطــول بــدال مــن مقارنتهــا �الســنة الماضــ�ة فقــط ولكــن �فتــرات قــد تصــل إلــى 

 ثالث أو خمس أو عشر سنوات.

 المجموعة الثالثة:

توج�ــه أنظــار المراجــع عــن طر�ــق الحكــم  الكم�ــة المتقدمــة تفیــد الطــرق الســا�قة فــي األســالیب
علي مدي معقول�ة الرصید، غیر أنها ال تقدم مق�اسا دق�قا بوحدة النقد یبین مـثال مـدي قـرب أرقـام 

عــن  % ١٠المب�عــات الموضــحة �الســجالت مــن التقــدیرات المتوقعــة إذا كانــت قــد تغیــرت بنســ�ة 
هي أسالیب تعتمد أساسا علي الب�انـات و  األسالیبومن هنا ظهر النوع الثالث من  ،العام الماضي

أســـــلوب تحلیـــــل االنحـــــدار  األســـــالیبأبـــــرز هـــــذه و  اســـــتخدامها فـــــي التنبـــــؤ �األرصـــــدةو  الماضـــــ�ة
Regression Analysis  الـذي �سـتخدم فـي تحدیـد رقمـي واضـح لتوقعـات المـراجعین مـع إیجـاد
 . Precisionكذلك مق�اسا للدقة و  Confidenceمق�اس للثقة ( المأمون�ة) 

 )١( Inquiry Client االستفسارات وطلب الشهادات من داخل المنشاة:  -١/٨/٥

�عتبر أسلوب االستفسارات أسلو�ا مهن�ا �ستمد وجوده من حـق المراجـع الخـارجي المتعـارف       
عل�ــــه فــــي طلــــب الب�انــــات واإل�ضــــاحات التــــي یراهــــا كاف�ــــة إلنجــــاز مهمتــــه. فقــــد �حتــــاج المراجــــع 

لــه إلــى �عــض اإل�ضــاحات مــن داخــل المنشــاة عــن �عــض الــنظم والعمل�ــات أو الخــارجي أثنــاء عم
اإلجراءات التـي تحتـاج إلـى تفسـیر خـاص، وإل�ضـاح هـذه النقـاط فانـه �قـوم بتوج�ـه �عـض األسـئلة 
أو االستفسارات إلى إدارة المنشاة أو إلى �عض العاملین بها، و�طلق على هذه الطر�قة عـادة اسـم 

 :)٢(و�مكن أن تتخذ هذه االستفسارات أحد شكلین    uiryInq" استفسارات" 

: وتقوم على أساس توج�ه األسـئلة الشـفو�ة إلـى أكثـر مـوظفي المنشـاة استفسارات شفو�ة •
 درا�ة �العمل�ة أو اإلجراء أو النظام المراد االستفسار عنه.

(1) Arenas A.A. and Loeppeck j. K, Testing the Elements Which Will be Under Auditing, Auditing 
an Integrated Approach ,2002, p.p. 245. 

، )٢٠٠٠عة والنشر، الط�عة األولى، دار وائل للط�ا(عمان: ، علم تدقیق الحسا�ات الناح�ة النظر�ة والعمل�ة، عبد هللا خالد أمین )٢(
 .١٣٨-١٣٧ص ص
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ة إلـى : ومقتضاها أن یوجـه مراقـب الحسـا�ات طل�ـا كتاب�ـا إلـى المنشـااستفسارات تحر�ر�ة •
 �عض العاملین بها للحصول على الب�انات واإل�ضاحات التي �حتاج إلیها في عمله.

 Recalculationsالمراجعة الحساب�ة:  -١/٨/٦
و�قصــد بهــا اخت�ــار مــدي دقــة العمل�ــات الحســاب�ة التــي أجراهــا العمیــل وذلــك علــى عینــة مــن      

 ئم المال�ة، وتشمل:للب�انات المسجلة �الدفاتر والسجالت والحسا�ات والقوا
 المراجعة الحساب�ة للمستندات �قصد التأكد من صحة العمل�ات الحساب�ة المبینة بها. •

 المراجعة الحساب�ة لفواتیر الب�ع وفواتیر شراء المخزون. •

المراجعــة الحســاب�ة للب�انــات المحاســب�ة التــي تجهــز ألغــراض إعــداد الحســا�ات الختام�ــة  •
 المشكوك فیها، المصروفات المقدمة والمستحقة.مثل االستهالك ومخصص الدیون 

المراجعـــــة الحســـــاب�ة لقـــــوائم الجـــــرد وللب�انـــــات المختلفـــــة التـــــي تقـــــدمها إدارة المنشـــــأة إلـــــي  •
 المحاسب القانوني.

 Reperformanceمراجعة أداء العمل�ات:  -١/٨/٧

ن مراجعــة أداء بینمــا المراجعــة الحســاب�ة تتعلــق �التأكــد مــن ســالمة العمل�ــات الحســاب�ة، فــا    
 العمل�ات �مثل مجموعة أخري من اإلجراءات مثل:

 المقارنة بین سعر الب�ع في فواتیر الب�ع الصادرة و�ین قائمة األسعار المعتمدة. .١

 إعادة حساب أعمار أوراق الق�ض وحسا�ات المدینین. .٢

ــلالتأكــد مــن ســالمة الترحیــل الب�انــات فــي الــدفاتر،  .٣  : التأكــد مــن تســجیل عمل�ــة ب�ــعمث
أجلــة فــي حســاب العمیــل دون غیــره مــن العمــالء وأن تســدیدات العمــالء قــد ســجلت فــي 
ـــ�س فـــي حســـاب آخـــر �الخطـــأ، وأن مجمـــوع یوم�ـــة المب�عـــات  حســـا�اتهم الشخصـــ�ة ول

 �طابق دفتر األستاذ العام.

 Observationالمالحظة:  -١/٨/٨

لــــى معلومــــات، مثــــل وتعنــــي أن �شــــاهد المراجــــع بنفســــه أشــــ�اء تحــــدث و�راقبهــــا للحصــــول ع     
 .)١(حضور الجرد ومالحظة عمل لجان الجرد دون المشاركة الفعل�ة ف�ه

دور المراجع الخارجي في تقی�م أدلة اإلث�ات إلبداء الرأي على القوائم المال�ة وفقا لمعاییر المراجعة هاني فرحان الزا�غ، )  ١(
م�ة، غزة، ، دراسة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالدراسة تطب�ق�ة على أداء مكاتب وشركات المراجعة في فلسطین -الدول�ة
 .٨٧، ص ٢٠٠٦
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 :)١(اإلدارةالشهادات التى �حصل علیها المراجع من  ١/٨/٩

هـــي  اإلدارة) إقـــراراتالمنشـــأة ( إدارةالمالئـــم هـــو المكات�ـــات الرســـم�ة مـــع  الفنـــي األســـلوب       
المراجــع أن �حــتفظ �صــورة مــن  و�جــب علــى الشــهادات، هــذهالوســیلة المناســ�ة فــي الحصــول علــى 

 المراجعة.�ملف  اإلقرارات)المكات�ات ( هذه

 الداخل�ة:دقة نظام الرقا�ة  ١/٨/١٠

الفن�ـة المالئمـة والتـى تسـتخدم عنـد  األسـالیباالستفسار أو االستقصاء أحد  أسلوب�عتبر         
و�قـــوم المراجـــع فـــي ظـــل هـــذا ، اإلدار�ـــةأو المحاســـب�ة  األنظمـــة الداخل�ـــة أوفحـــص نظـــام الرقا�ـــة 

مـــــوظفي المنشـــــأة أو لجنـــــة المراجعـــــة وقـــــد تكـــــون  إلـــــى واألســـــئلةاالستفســـــارات  بتوج�ـــــه األســـــلوب
�كـــون مـــن المفیـــد عمـــل قـــوائم  مكتو�ـــة، وقـــدشـــفو�ة أو مكتو�ـــة واألفضـــل أن تكـــون  االستفســـارات

   استقصاء.

  :التال�ة (الالحقة) األعمال ١/٨/١١
و�قصــد �المراجعــة  األعمــال لهــذهالمالئــم  الفنــي األســلوبالمراجعــة االنتقاد�ــة هــو  أســلوب        

مـا  إلـىعنا�ة خاصة  توج�هاالنتقاد�ة "الفحص السر�ع الخاطف للدفاتر والسجالت والحسا�ات مع 
  عاد�ة.الدفاتر أو الحسا�ات من مسائل غیر  هذهتحو�ه 

   :المقارنات واالتجاهات والنسب المال�ة ١/٨/١٢
المناســب و�ــتم مــن خــالل اســتخدام المقارنــات والنســب  الفنــي األســلوبهــو  المــاليالتحلیــل         

  .)٢( النشاط) السیولة، نسبنسب  الر�ح�ة، (نسبالمال�ة مثل 

 :)٣( التت�ع ١/٨/١٣

�ــالتت�ع " متا�عــة العمل�ــات بهــدف التأكــد  اإلث�ــات، و�قصــدالتت�ــع وســیلة أخــرى مــن وســائل       
الخاصــة �فتــرة  المــاليت مــن صــحة الب�انــات المحاســب�ة التــى تتضــمنها قــوائم الــدخل والمركــز والتثبــ

 مال�ة معینة 

 

 .٢٠٠-١٩٩، ص ص١٩٩٨، الط�عة األولى، االتحاد الدولي للمحاسبین والمجمع العر�ي للمحاسبین القانونیین، إقرارات اإلدارة) ١(
(2) White Ashwin Paul and Fried, Analysis of Financial Statements, Second Edition, 1997, P.P. 

183-192. 
 .٢٨١)، ص١٩٩١(القاهرة: طوفي مصر للط�اعة، الداخل�ة،أساس�ات المراجعة والمراق�ة عشماوي،  ) إبراه�م على٣(
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نها�ـــة  إال �عـــد –مـــن الناح�ـــة العمل�ـــة  –المصـــروفات المســـتحقة التـــى التصـــل مســـتنداتها  مثـــال: 
   منها.الفترة المال�ة التى استفادت 

 )١( التشغیل إعادة ١/٨/٤١

الرقا�ــة  أســالیبام المراجــع بنفســه بتشــغیل جانــب معــین مــن العمل�ــات المال�ــة أو یتمثــل فــي ق�ــ     
نفـــس النتـــائج التـــى توصـــل الیهـــا المكلـــف أصـــًال بـــذلك خـــالل  إلـــىالتوصـــل  إمكان�ـــةللتحقـــق مـــن 

   االقتصاد�ة.التشغیل المعتاد في المنظمة 

لومــــات واخت�ــــار ونقــــل العمل�ــــات الحســــاب�ة للمع إعــــادة إجــــراءالتشــــغیل  إعــــادةو�ــــتم فــــي ظــــل      
 اإلهــالكحســاب مصــروف  إعــادةالتشــغیل " إعــادةعلــى  المحاســبي، أمثلــةالمعلومــات عبــر النظــام 

  “.لألصول الثابتة 

  :الصعو�ات في الحصول على أدلة اإلث�ات المناس�ة ١/٩

 توجد صعو�ات عدیدة ومتنوعة منها ما یلي:        

  :الجرد العملي ١/٩/١
 ت سواء قبل عمل�ة الجرد أو أثناء الجرد أو �عد الجرد ومن هذه الصعو�ات:توجد صعو�ا        

ـــل بتســـل�م  عـــدم وجـــود تعل�مـــات مـــن - ـــام العمی ـــإجراءات الجـــرد أو ق� ـــل العمیـــل خاصـــة ب قب
منهــا عــدم (إجــراءات الجــرد فــي وقــت متــأخر ممــا �صــعب معــه االســتعداد لعمل�ــة الجــرد 

   )ن ثرة في رصید المخزو إعطاء عنا�ة خاصة ل�عض البنود المهمة والمؤ 
 .سجل لألصول الملموسة دفي �عض المنشأت قد ال یوج -
 وجود المخزون في أماكن مت�اعدة.  -
وجــود أنــواع متخصصــة مــن المخــزون ممــا �صــعب معهــا أجــراء تقیــ�م لهــا وأ�ضــا الحاجــة  -

 الستخدام خبیر. 
كــون هنــاك قـد یوجــد العدیـد مــن أنــواع المخـزون التــى �صــعب علـى المراجــع تحدیــدها فقـد ت -

  .أالف من المفردات واألنواع
   .قد �كون من الصعو�ة إمكان�ة إ�قاف تداول المخزون أثناء عمل�ة الجرد -

 یراجع في ذلك: ١
 .٧٨) ، ص٢٠٠٦(المنصورة: بدون ناشر،  أصول المراجعة،جمعة شهاب الدین، محمد الد�اسطى،  - 

-Mautz R.K., the Nature and Reliability of Audit Evidence، the journal of Accountancy، May 1998, 
p.p. 193-194. 

 

                                                 



 :المصادقات١/٩/٢

عدم ق�ام العمالء �الرد على المصادقات حتى �عد ق�ام المراجع �أرسـالها مـن قبـل المنشـأة  -
 مرة ثان�ة. 

ة فـــي المصـــادقات �اإلضـــافة إلـــى االعتـــراض مـــن �عـــض العمـــالء علـــى األرصـــدة المدونـــ -
 التسو�ف من قبل عمیل المراجعة لحل تلك المشكالت.

   .قله نس�ة الردود على المصادقات -

 :المكات�ات الرسم�ة (إقرارات اإلدارة) ١/٩/٣

 خوف اإلدارة من التوق�ع على هذه اإلقرارات.  -

مراجـع أو عـدم مـع ال صعو�ة الحصول على هذه المكات�ـات أمـا �سـبب عـدم تعـاون اإلدارة -
   .تأكد اإلدارة من �عض األمور

قد �سئ المراجع فهم هذه المكات�ات و�حدث ذلك عندما تكون هذه المكات�ـات شـفه�ة غیـر  -
 مكتو�ة. 

  :االستفسار أو االستقصاء ١/٩/٤

 عدم وضوح األسئلة الموجهة إلى الموظفین. -

 تحتاج قوائم االستقصاء إلى وقت كبیر في أعدادها.   -

 و�ات مرت�طة �أسلوب المراجعة الحساب�ة:صع ١/٩/٥

الق�ـام �مراجعـة حسـاب�ة كاملـة لكافـة المسـتندات والـدفاتر علـى مراقـب الحسـا�ات  عدم قـدرة -
وتتوقف كم�ة االخت�ارات فیها على مـدى دقـة  �العیناتیلجأ لنظام المراجعة الحساب�ة  لذا 

 نظام الرقا�ة الداخل�ة �المنشأة.

 أسلوب المراجعة المستند�ة:صعو�ات مرت�طة �  ١/٩/٦

 قد تتعمد إدارة المنشأة إخفاء �عض المستندات أو عدم إث�ات ما بها من ب�انات �الدفاتر. -

من المتعذر إن لم �كن من المستحیل على مراقب الحسا�ات الق�ام �مراجعـة كاملـة لجم�ـع  -
المسـتندات المؤ�ـدة  المستندات المؤ�دة للعمل�ات المثبتة �الدفاتر لتعدد تلك العمل�ات وكثـرة

 لها لذلك یلجأ إلى المراجعة المستند�ة االخت�ار�ة.

 قد �قابل المراقب عند مراجعته للدفاتر والسجالت عمل�ات غیر مؤ�دة �أي مستندات. -
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 صعو�ات مرت�طة �أسلوب المراجعة االنتقاد�ة: ١/٩/٧

ــ - ق �صــحة أو قــد �حــدث خــالف فــي �عــض األح�ــان بــین المراقــب وٕادارة المنشــأة ف�مــا یتعل
عــدم صــحة التوج�ــه المحاســبي لــ�عض العمل�ــات نتیجــة عــدم وجــود اتفــاق بــین المحاســبین 

 على كثیر من المفاه�م والم�ادئ المحاسب�ة.

   :صعو�ات أخرى  ١/٩/٨

 صعو�ة الحصول على أدلة كاف�ة ومناس�ة تكون أساسًا ألبداء الرأي.  -

 صعو�ة الحصول على أدلة �مكن االعتماد علیها.  -

 إمكان�ة سوء تفسیر الدلیل من قبل المراجع. مدى  -

 خبرة المراجع قد تكون عائقًا في الحصول على األدلة المناس�ة.  -
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 الثاني بحثامل

=نظم املختلفةفعالية أدلة اإلثبات يف ظل ال

 :مقدمة-٢/١
لتي أدى استخدام النظم اإلل�ة في الوحدات االقتصاد�ة إلى حدوث �عض التغیرات ا     

 وكذلك مسارالداخل�ة  وضوا�ط الرقا�ةانعكست أثارها على طب�عة مقومات النظام المحاسبي 
الواجب على المراجع إت�اعها عند فحصه لهذه  وٕاجراءات المراجعة و�التالي أسالیب ،المراجعة

التي لم تكن موجودة من  متغیراتالنظم، وعلى هذا فان المراجع أص�ح یواجه �مجموعة من ال
سوف  و  المطلو�ة،المراجعة �الجودة  وضع وتنفیذ برنامجیتغلب علیها حتى �مكنه  وعل�ه أن ،قبل

 .على النحو التالي هذه النظممن �عضا خصائص أدلة اإلث�ات ثم یتناول ال�احث  یتناول

 خصائص أدلة اإلث�ات: -٢/٢

خصــائص منهــا أن ن جــودة العمــل الرقــابي تــزداد كلمــا تــوافر فــي أدلــة اإلث�ــات مجموعــة مــن الإ 
المجموعـة مـن الخصـائص مهمـة للمراجـع  هتكون تلك األدلة مناس�ة وكاف�ة ومالئمة، ومـن ثـم فهـذ

 :)١(هذه الخصائص ف�ما یلي لثوتتم ،في أداء عمله

 المالءمة: ٢/٢/١

 المالءمة تعنى أن �كون دلیل اإلث�ات مرت�طًا �الهدف الذي �سعى المراجع إلى تحق�قه.        

 كان�ة االعتماد علیها مإ ٢/٢/٢

أو محـل ثقـة مـن قبـل  ،أن �كون الدلیل قو�ًا في حجیته اإلث�ات إمكان�ة االعتماد على دلیل       
 الدلیل على مجموعة من العوامل هي: ىالمراجع، وتتوقف إمكان�ة االعتماد عل

ــدلیل - ألدلــة تعتبــر األدلــة الخارج�ــة أكثــر قابل�ــة لالعتمــاد علیهــا مــن ا :اســتقالل مصــدر ال
 الداخل�ة.

كان نظام الرقا�ة الداخل�ة فعاال وخال�ا من نقـاط  اكلم :درجة فعال�ة نظام الرقا�ة الداخل�ة -
الضعف كلما كان أكثر قابل�ة لالعتماد علیهـا عمـا إذا كـان نظـام الرقا�ـة الداخل�ـة ضـع�فا 

 و�ه نقاط ضعف كثیرة.

هـا المراجـع بنفسـه أو بواسـطة األدلـة التـى �حصـل علی رتعتبـ :ك�ف�ة الحصول على الدلیل -

(1)  International Standards of Auditing, Management Representation letter, First Edition, 1998, p. 
243. 
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أحد مندو��ه أقوى في إمكان�ـة االعتمـاد علیهـا مـن األدلـة التـى �عتمـد فـي الحصـول علیهـا 
 من الغیر.  

ــدلیل - ــدم ال ــذي �ق ــا�ًال لالعتمــاد عل�ــة إال إذا كــان  :مــؤهالت الطــرف ال ــدلیل لــن �كــون ق ال
م الحصــول بواســطة ن الــدلیل الــذي یــتإالطــرف الــذي �قدمــه مــؤهًال لعمــل ذلــك، وأ�ضــا فــ

إذا كـان المراجـع تنقصـه المـؤهالت الالزمـة  هالمراجع نفسه قد ال �كون قا�ًال لالعتماد عل�
   .لتقی�م الدلیل

ــدلیل - ــة ال التأو�ــل أو التفســیر مــن قبــل المراجــع  ل: األدلــة الموضــوع�ة التــى ال تحتمــطب�ع
 تكون أكثر قابل�ة لالعتماد علیها عن األدلة الشخص�ة. 

  :فا�ةالك ٢/٢/٣
تعتبر الكفا�ة مق�اسًا لكم�ة األدلة التـى �قـوم المراجـع بجمعهـا وتوجـد عـده عوامـل تـؤثر فـي        

 كفا�ة األدلة وتتمثل هذه العوامل ف�ما یلي:

زادت األهم�ـة النسـب�ة للعنصـر الـذي �قـوم  اكلمـ :األهم�ة النسب�ة للعنصر محـل الفحـص -
ل على أكبر كم�ة من أدلة اإلث�ـات تؤ�ـد المراجع �فحصه كلما كان من الضروري الحصو 

   .صحة العنصر أو خطأه والعكس صح�ح

التـى  زادت درجـة المخـاطر اكلمـ :درجة الخطر التى یتعرض لهـا العنصـر محـل الفحـص -
یتعــرض لهــا العنصــر محــل الفحــص كلمــا تحــتم علــى المراجــع أن �ســعى للحصــول علــى 

 كس صح�ح. أكبر كم�ة من األدلة لتدع�م رأ�ه في العنصر والع

كـان نظـام الرقا�ـة الداخل�ـة  اكلمـ :درجة فعال�ة نظام الرقا�ة الداخل�ـة الموجـودة �المنشـأة -
الموجودة �المنشأة فعاًال وخال�ًا من نقاط الضعف كلما قلل المراجع من كم�ة أدلة اإلث�ـات 

 لتدع�م رأ�ه والعكس صح�ح. 

 : )١(التوقیت المناسب ٢/٢/٤
 مناسب إلى أمر�ن:�شیر التوقیت ال         

اخت�ــار توقیــت الحصــول علــى دلیــل اإلث�ــات أمــرًا مهمــًا،  : إنالحصــول علــى الــدلیل توقــ -
فقد �كون الدلیل مالئمًا و�مكن االعتماد عل�ه إال أن عدم تخیر الوقت المناسب للحصـول 

   .عل�ه قد یجعله غیر مقنع

(1) The coopers and Lybrand (1992), Accounting Estimates, Manual Auditing, Fifth Edition, 
1992, p.p. 463-470 
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إذا تـم الحصـول  اقتناعـاأكثر المراجع  ر�عتب :الفترة الزمن�ة التى تغطیها عمل�ة المراجعة -
إذا  اقتناعـاعلى الدلیل �القرب من تار�خ إعداد المركز المالي، وأ�ضا �عتبر المراجع أكثر 

 .كانت العینة تغطى الفترة الزمن�ة الخاضعة للمراجعة

و�جب على المراجع تقی�م مـدى تطـابق النتـائج التـى �حصـل علیهـا مـن األنـواع المختلفـة ألدلـة     
مـع تلـك  ق، فإذا ما تبین أن أحد أدلة اإلث�ات التي حصل علیهـا مـن أحـد المصـادر ال تتفـاإلث�ات

التــى تــم الحصــول علیهــا مــن مصــادر أخــرى فیجــب عل�ــه أن �قــوم بتنفیــذ أعمــال مراجعــة إضــاف�ة 
 للتحري عن أس�اب االختالف. 

أخــرى وٕاذا كانــت مصــادر الحصــول علــى األدلــة بخصــوص موضــوع معــین تتفــق مــع مصــادر     
 حصل علیها المراجع كلما زادت الثقة لدى المراجع ومن ثم جودة العمل الرقابي. 

وفي النها�ة یجب على المراجع أن یوازن بین الجهد والمال المبـذول فـي سـبیل الحصـول علـى     
   .الدلیل و�ین الفائدة المرجوة من هذا الدلیل

 ل�كتروني):اآللي (التشغیل اإل  بأدلة اإلث�ات في ظل الحاس ٢/٣
 )١(تعر�ف الحاسب اآللي٢/٣/١

�عرف الحاسب اآللي �أنه "جهاز إل�كتروني قادر على تخز�ن ومعالجة واسترجاع الب�انات �طر�قـة 
 إل�كترون�ه ".

 :)٢(مزا�ا استخدام الحاسب اآللي٢/٣/٢

خطـط، هناك منافع ومزا�ا واضحة الستخدام الحاسب اآللي منهـا: وجـود نسـخ إل�كترون�ـة ل        
ـــدال مـــن  ـــر ب ـــق المراجعـــة للتفكی ـــرامج، وجـــداول، وٕاجـــراءات المراجعـــة، مـــع إعطـــاء الفرصـــة لفر� و�
االهتمــام �ــاإلجراءات، �اإلضــافة إلــى االحتفــاظ �الملفــات فــي شــكل وســائط إل�كترون�ــة، مــع تــوافر 

انـب المعلومات الخاصة �المواض�ع المرت�طة �المراجعة، وتوفیر الب�انات لفحص المراجعـة، إلـى ج
 التزام فر�ق المراجعة بإجراءات شركة المراجعة ومعاییر المراجعة المصر�ة والدول�ة.

 )٣(أثر استخدام الحاسب اآللي على المراجعة  ٢/٣/٣
الهــدف  ف�ــالرغم مــن عــدم تغیــر، ل�ــةتــأثرت المحاســ�ة والمراجعــة �ظهــور وتطــور الحاســ�ات اآل    

ر طب�عـــة وطر�قـــة تشـــغیل الب�انـــات وتحو�لهـــا إلـــى إال أنـــه قـــد أدى إلـــى تغییـــ ،األساســـي للمحاســـ�ة

 .١٠ص ،)١مادة ( ،)٢٠٠٥(القاهرة: الوقائع المصر�ة،  ،٢٠٠٤لسنة  ١٥الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع االلكتروني رقم  )١(
 .٨ص ،، الفصل الثاني عشرمرجع سبق ذكرهجمع�ة المحاسبین والمراجعین،  )٢(
 .٨ص ،)٢٠٠٦الجامعي الحدیث،  (اإلسكندر�ة: المكتب المراجعة،دراسات متقدمة في  ،محمد الفیومي وآخرون  )٣(
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مســـار المراجعــــة مـــن المســـار المرئـــي إلــــى مســـار مراجعـــة الحاســـب، وت�ــــادل  وتغییـــرمعلومـــات، 
 .الب�انات إلكترون�ًا وغ�اب الدورة المستند�ة

وتــــتلخص التغییــــرات التــــي تواجــــه المراجــــع عنــــد مراجعتــــه للــــنظم المحاســــب�ة التــــي تســــتخدم 
 ما یلي: الحاسب اآللي ف�

المراجـع أن الیوم�ـات والسـجالت الوسـ�طة لـم تعـد عنصـرًا  دسیج �النس�ة ألدلة المراجعة: -
 أساس�ًا في التدفق الرسمي للمعلومات.

: یجــد المراجــع أن الســجالت محفوظــة علــى وســائط ال �مكــن قراءتهــا �النســ�ة للســجالت -
 ها المراجع. م�اشرة ولكن �مكن ط�اعتها في فترات روتین�ة أو في فترات �حدد

یجــد المراجــع أن الحســا�ات لــن تحتــوي علــى الحركــة  �النســ�ة للقیــد فــي دفــاتر األســتاذ: -
 السا�قة بل على األرصدة، و�مكن أن �ستدعى حركة الحسا�ات إذا طلب ذلك.

 یجد المراجع تركیزًا وتحدیدًا للعالقات بین اإلدارات.  �النس�ة لنظام الرقا�ة الداخل�ة: -

ـــرامج ونظـــم التشـــغیل  األســـالیب ٢/٣/٤ ـــات للتحقـــق مـــن ب ـــة اإلث� ـــى أدل ـــة للحصـــول عل الفن�
 اإلل�كتروني:

 في ظل التشغیل اإللكتروني للب�انات، تتم المراجعة بإحدى طر�قتین هما:
نظام التشغیل اإللكتروني للب�انات عن طر�ق  ةراجع�م �قوم المراجع المراجعة حول الحاسب: -

ت فقط و�تجاهل النواحي التفصیل�ة الدق�قة لك�ف�ة التركیز على فحص المدخالت والمخرجا
 تشغیل الحاسب للعمل�ات.

الفحص الم�اشر لنظم الرقا�ة المبرمجة ��قوم المراقب  المراجعة من خالل الحاسب: -
والمستخدمة في تشغیل التطب�قات المحاسب�ة، أي �عتمد المراقب على المدخالت والتشغیل 

         والمخرجات.
الفن�ة  األسالیبالحسا�ات في مراجعته لنظم التشغیل اإللكترون�ة إلى �عض  و�حتاج مراقب

التي توفر له أدلة إث�ات تحقق له عامل الثقة في تشغیل ونقل واالحتفاظ �الب�انات والمعامالت 
 :  )١(المستخدمة ف�ما یلي األسالیبمن خالل برامج ونظم التشغیل اإلل�كترون�ة، وتتمثل أهم 

 یراجع في ذلك:) ١(
دراسة مقارنة بین أدلة اإلث�ات العاد�ة وأدلة اإلث�ات اإلل�كترون�ة،  -األخضر ع�اشي، أدلة اإلث�ات في عمل�ة المراجعة اإلل�كترون�ة -

 .١١-١، ص ص٢٠١٧الجزائر، العدد الثامن،  واإلدار�ة،مجلة الدراسات المال�ة والمحاسب�ة 
الرقا�ة على نظم الت�ادل االلكتروني وانعكاساتها على أسالیب الفحص الضر�بي لصفات  أساس�اتمصطفي، عبد العز�ز السید  -

 .٤٣٤ -٤٣٣ص ،٢٠٠٢مؤتمر اإلسكندر�ة: جامعة اإلسكندر�ة، االلكترون�ة،التجارة 
المجلة نظم التشغیل اإللكتروني للب�انات،  ظل تقی�م برامج المراجعة العامة كوسیلة لجمع أدلة اإلث�ات فىعبده حسین شطا،  -

 .١٢٠-١١٦، ص ص ١٩٩٠، العدد السادس، المصر�ة للدراسات التجار�ة
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ــ - هــذا األســلوب للتأكــد مــن اكتمــال تشــغیل الب�انــات،  م: �ســتخدار المتكامــلأســلوب االخت�
وســالمة نتــائج التشــغیل، والتحقــق مــن وجــود قواعــد رقاب�ــة علــى صــحة المــدخالت، حیــث 
�قوم المراجع بتغذ�ة النظام اإلل�كتروني �عمل�ات وهم�ـة ثـم مقارنـة النتـائج المسـتخرجة مـع 

 النتائج المحدد مس�قًا.  

خـرائط التـدفق لب�ـان كافـة التفاصـیل  �اسـتخدام المراجـع �قـوم أسلوب برامج خرائط التدفق: -
المتعلقــــة بــــإجراءات الرقا�ــــة المبرمجــــة داخــــل بــــرامج التشــــغیل اإللكترونــــي وتحدیــــد مــــدى 

 كفایتها.

: �قـــوم المراجـــع �اســـتخدام بـــرامج تمكنـــه مـــن أســـلوب بـــرامج اســـتخراج وتحلیـــل الب�انـــات -
ت مـــن قاعـــدة ب�انـــات الشـــركة ثـــم �قـــوم بتشـــغیل هـــذه الب�انـــات علـــى الحصـــول علـــى ب�انـــا

 برنامج خاص �المراجعة ومقارنة النتائج في الحالتین.

: �قوم المراجع �اخت�ار جزء مـن ب�انـات الشـركة األصـل�ة تسـمى أسلوب التت�ع والمالحظة -
د كــل نقطــة ب�انـات اخت�ار�ــه، ووضــع عالمــة ممیـزة لتلــك الب�انــات لتت�ــع نتـائج التشــغیل عنــ

 من نقاط التشغیل.

: �قــوم المراجــع بتحلیــل أوامــر البرنــامج للتحقــق مــن وجــود أســلوب تحلیــل أوامــر البرنــامج -
 اإلجراءات الرقاب�ة داخل البرنامج، والتي تضمن دقة التشغیل للبرنامج نفسه.

أن  �أسـلوب الـتحكم فـي التشـغیل: �قصـد أسلوب التحكم في التشغیل أو إعـادة التشـغیل -
اجـــــع �ســـــتخدم برنـــــامج الـــــتحكم فـــــي تشـــــغیل البـــــرامج التطب�ق�ـــــة للرقا�ـــــة علـــــى فعال�ـــــة المر 

ف�عنــى ق�ــام  أســلوب الــتحكم فــي إعــادة التشــغیلالمــدخالت والتشــغیل والمخرجــات، أمــا 
المراجــع بإعــادة تشــغیل الب�انــات الســابق تشــغیلها مــرة أخــرى، ومقارنــة النتــائج للتحقــق مــن 

 صحة التشغیل المبدئي. 

یـتم تصـم�م بـرامج لهـا صـفة اإلشـراف علـى عمل�ـات التشـغیل  تشـغیل المتـزامن:أسلوب ال -
اإللكترونـــي للب�انـــات ووظ�فتهـــا ضـــ�ط العمل�ـــات غیـــر العاد�ـــة وط�ـــع تقـــار�ر عنهـــا وعـــن 

 الب�انات الخاصة بها.

مقارنــة، للتأكــد مــن وجــود جــاهزة لل�قـوم المراجــع �اســتخدام بــرامج  أســلوب بــرامج المقارنــة: -
 .)١(�انات المكررة على أكثر من ملف داخل البرنامج األصلي التشغیليتطابق في الب

 

 .٤٣٦-٤٣٥ص  صذكره، مرجع سبق عبد العز�ز السید مصطفي،  ) ١(
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 : اإلل�كترون�ةالتجارة  أدلة اإلث�ات في ٢/٤

 :)١(اإلل�كترون�ةتعر�ف التجارة  ٢/٤/١

الق�ام �عمل�ات عبر اإلنترنـت و�عـد ذلـك تـتم ال�كترون�ـا بـدًال  اإلل�كترون�ةالتجارة "تعنى            
 ق ".من استخدام الور 

 :   اإلل�كترون�ةمخاطر أدلة اإلث�ات في ظل التجارة  ٢/٤/٢ 

للعدیـد مـن  اإلل�كترون�ـةتتعرض الب�انات والمعلومات في ظل نظم المعلومـات المحاسـب�ة          
 :)٢(ما یليالمخاطر منها 

: حیـث تصـ�ح الب�انـات المحاسـب�ة غیـر مرئ�ـة، ومـن ثـم �مكـن سـجالت ماد�ـة عدم وجود -
 إضافة أو حذف أي ب�انات دون ترك أي أثر أو دلیل على حدوث ذلك.تغییر أو 

�ســـند المراجعـــة "مجموعـــة بـــرامج التشـــغیل والب�انـــات  د: �قصـــعـــدم وجـــود ســـند للمراجعـــة -
والتوثیق المنطقي الذي �مكن المراجع من تت�ع العمل�ة من مصدرها حتى نتائجها النهائ�ـة 

 المصدر.  أو العكس �معنى البدء �النتائج للوصول إلى

�التالعـب فـي بـرامج الحاسـب أو ملفـات  شالغـ سهولة جرائم الغـش وصـعو�ة اكتشـافها: -
 الب�انات أو نظم التشغیل.  

تلــــك المخــــاطر فــــي تــــدمیر الب�انــــات والمعلومــــات وحــــذفها  ل: وتتمثــــفیروســــات الحاســــب -
وتخر�ـــب بـــرامج ونظـــم التشـــغیل، كـــذلك إفســـاد األســـطوانات المســـجل علیهـــا تلـــك البـــرامج 

 النظم. و 

فتتمثـل  ةعمـدتغیـر الم ر: المخـاط�النظـامالمخاطر المتعمدة وغیر المتعمدة من العاملین  -
 العاملین.في نقص وخبرة وكفاءة 

 مثل:)٣(ل�كترونيفي ظل التشغیل اإل المنشآتوهناك مخاطر جدیدة تواجه 

  االستخدام.خطر حما�ة البن�ة التحت�ة المعلومات�ة من سوء  -

)، الفصل الثامن، ٢٠٠٣ن ناشر،مراجعة القوائم المال�ة (المستوى النهائي)، (القاهرة: بدو  جمع�ة المحاسبین والمراجعین المصر�ة، )۱(
 .١٢-١٠ص ص

)، ص ١٩٩٩اإلسكندر�ة: دار الجامعة الجدیدة،، (اإللكترونيأساس�ات المراجعة في ظل بیئة نظم التشغیل سمیر كامل محمد،  )۲(
 ١٦-٢ص 

العدد  ،التجار�ة�حوث مجلة الاألثار الحتم�ة للتجارة اإللكتروني على نموذج مراجعة الحسا�ات  على، دراسةعبد الوهاب نصر  )۳(
 ٣٦، ص٢٠٠٣كل�ة التجارة جامعة اإلسكندر�ة، األر�عون،، المجلد األول
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 اإلنترنت.على موقع الشركة على خطر الدخول الضار  -

   سل�مة.خطر االعتماد على برامج جاهزة غیر  -

   الب�انات.خطر فقد  -

   للب�انات.التشغیل الخاطئ  -

 : اإلل�كترون�ةأدوات التجارة  ٢/٤/٣

 : )١(هي اإلل�كترون�ةهناك العدید من أدوات التجارة        

التـــرو�ج عبـــر  ،اإلل�كترون�ـــةت األدوات الخاصـــة �عـــرض الســـلع والخـــدمات مثـــل الكتالوجـــا -
 المراكز التجار�ة.  اإلنترنت،

 والجمارك. للشحن Barcodes، EDIاألدوات الخاصة بتسل�م السلع مثل للترق�م  -

   .اإلل�كترون�ةاألدوات الخاصة بخدمة قبل و�عد الب�ع مثل كتی�ات الص�انة  -

ت�ــــادل الب�انــــات  ل،لألمــــوا اإلل�كترون�ــــةاألدوات الخاصــــة بــــنظم الــــدفع مثــــل التحــــو�الت  -
   .اإلل�كترون�ة

أن هذه األدوات ل�ست ثابتة بل هل في تغیر مستمر مع التطورات المسـتقبل�ة  ومن الجدیر �الذكر
 .اإلل�كترون�ةالتجارة التي تطرأ على مفهوم 

 :  اإلل�كترون�ةك�ف�ة حما�ة أدلة اإلث�ات في ظل التجارة  ٢/٤/٤

فــان  اإلل�كترون�ــةلهــا أدلــة اإلث�ــات فــي ظــل التجــارة  نظــرا للمخــاطر الســا�قة التــي تتعــرض   
المراجــــع �حاجــــة إلــــى تأكیــــد علــــى حما�ــــة تلــــك األدلــــة كــــي تتــــوافر الثقــــة فیهــــا، ومــــن أهــــم أدوات 

 :)٢( اإلل�كترون�ةوٕاجراءات الرقا�ة الداخل�ة على أمن نظام المعلومات المحاسب�ة في ظل التجارة 

والتـدر�ب  د الس�اسـات واإلجـراءات اإلدار�ـة،: تشـمل تحدیـوضع س�اسـة ألمـن المعلومـات -
 ومسؤول�ة كل منهم ف�ما یخص أمن المعلومات. أدوارفراد لتحدید لة األائومس

الفحـــص الـــدوري لنظـــام و البـــرامج المضـــادة،  وذلـــك �اســـتخدام الحما�ـــة مـــن الفیروســـات:  -
 الحاسب.

 .٨٦٤-٨٦٣ص ،)٢٠٠٥(اإلسكندر�ة: الدار الجامع�ة،  المراجعة الدول�ة وعولمة أسواق رأس المال،أمین السید أحمد لطفي،  ) ۱(
حدیثة في الرقا�ة الداخل�ة على أمن نظم المعلومات االلكترون�ة ودور االتجاهات ال ،عبد المقصود دب�ان، ولید السید كشك السید )۲(

 .٥٢٩-٥١٧ص ،٢٠٠٢مؤتمر اإلسكندر�ة: كل�ة التجارة جامعة اإلسكندر�ة، الدول�ة،المعاییر 
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 .احت�اط�ةإعداد نسخ   -

 التشفیر.  -

 فصل المهام.  -

ــةالاســتخدام الحــوائط   - عــن مجموعــة بــرامج مترا�طــة تقــع علــى حــدود شــ�كة  ة: ع�ــار نار�
 الحاسب الخاصة �الشركة لحما�ة نظام الشركة من مستخدمي الش�كات األخرى.

 .الخطرتحلیل   -

الفن�ة للحصول على أدلـة اإلث�ـات للتحقـق مـن الب�انـات والمعـامالت فـي ظـل  األسالیب ٢/٤/٥
 )١(اإلل�كترون�ةالتجارة 

یــتم اســتخدام هــذا األســلوب للتحقــق مــن األصــول الثابتــة و�عــض  لفعلــي:أســلوب الجــرد ا -
اســــتخدام النقــــود  (یـــتماألصـــول المتداولــــة كـــالمخزون واألوراق المال�ــــة والتجار�ـــة والنقد�ــــة 

   التقلید�ة).عن التجارة  مختلف في عمل�ات السداد والتحصیل �شكل اإلل�كترون�ة

 اإلل�كترون�ــةعــن طر�ــق إرســال المصــادقات و�ــتم ذلــك  :اإلل�كترون�ــةأســلوب المصــادقات  -
للتحقـــق مـــن أرصـــدة  إیجاب�ـــةســـواء كانـــت مصـــادقات ســـلب�ة أو  اإلل�كترون�ـــةعبـــر الـــنظم 

 المخزون لدى الغیر. �عض العمالء، النقد�ة �البنوك، الدائنون،

و�ــتم ذلــك مــن خــالل توج�ــه المراجــع مجموعــة مــن  أســلوب االستفســارات والمالحظــات: -
 ولین والعاملین �المنشأة.التساؤالت للمسئ

 اإلل�كترون�ـةأهم�ـة هـذا األسـلوب ف�ظـل مراجعـة التجـارة  دتـزدا التحلیلـي:أسلوب الفحـص  -
 نظرًا الختفاء المستندات الماد�ة، و�تم هذا األسلوب من خالل أجراء المقارنات.

ذلـــك مـــن خـــالل ر�ـــط القـــ�م المال�ـــة المســـجلة فـــي  : �ســـتخدماالنتقاد�ـــةأســـلوب المراجعـــة  -
�ـــالق�م الـــواردة �التقـــار�ر والقـــوائم المال�ـــة بهـــدف اكتشـــاف أمـــور غیـــر  اإلل�كترون�ـــةملفـــات ال

 عاد�ة.

یتطلــب هــذا األســلوب خبــرة فن�ــة عال�ــة حیــث  :ل�كترونــياإل  المســتنديأســلوب الفحــص  -
الناتجـــــة عـــــن اختفـــــاء  اإلل�كترون�ـــــةفـــــي ظـــــل التجـــــارة  المســـــتنديتـــــأتى مشـــــكلة اإلث�ـــــات 
 �مكن تعدیلها أو تحر�فها. إل�كترون�هتندات المستندات وتحو�لها لمس

، العدد ةمجلة كل�ة التجارة لل�حوث التجار� ،عاصم محمد أحمد سرور أدلة اإلث�ات في ظل مراجعة أنشطة التجارة االلكترون�ة )۱(
 .٢٥٦-٢٥٤ص ، ص٢٠٠٥التجارة،  كل�ة، األول
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 ل�كترونـياإل المسـتنديو�تم التغلب على هذه المشكلة من خـالل اسـتخدام وسـائل لتحقیـق الفحـص 
 ومنها:

   العامة.برامج المراجعة  -

 برامج المراجعة الخاصة.       -

   الصغیرة. اإلل�كترون�ةبرامج الحسا�ات  -

 

 في اإلث�ات:  ل�كترونيحج�ة التوق�ع اإل  ٢/٤/٦

 : )١(تعار�ف منها  ل�كترونيورد �قانون التوق�ع اإل         

   ل�كترونيتعر�ف التوق�ع اإل  -

و�تخــذ شــكل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو غیــر ذلــك  إل�كترونــي"مــا یوضــع علــى محــرر          
 و�كون له طا�ع منفرد بتحدید شخص الموقع و�میزه عن غیره "

   ن�ةاإلل�كترو تعر�ف الكتا�ة  -

أو  إل�كترون�ـه"كل حـروف أو أرقـام أو رمـوز أو أى عالمـات أخـرى تثبـت علـى دعامـات          
 رقم�ة أو ضوئ�ة أو أي وسیلة أخرى مشابهة وتعطى داللة قابلة لإلدراك "

  )٢(في اإلث�ات ط�قًا للقانون المصري: ل�كترونيحج�ة التوق�ع اإل  ٢/٤/٧

لحج�ة التي یتمتع بها كـل مـن التوق�ـع التقلیـدي والكتا�ـة أن المشرع أضفي نفس الحما�ة وا    
التقلید�ــة فــي قــانون اإلث�ــات فــي المــواد المدن�ــة والتجار�ــة علــى أنــه أوقــف إصــ�اغ تلــك الحما�ــة 

أو التوق�ــع  اإلل�كترون�ــةأن تســتوفي تلــك الكتا�ــة  –أال وهــو –علــى شــرط نــص عل�ــه صــراحة 
 وهي: یها في هذا القانون الضوا�ط والشروط المنصوص عل ل�كترونياإل

 غیره.�الموقع وحده دون  ل�كترونيارت�اط التوق�ع اإل -

  اإلل�كتروني.س�طرة الموقع وحده دون غیره على الوس�ط  -

 �عد وضعه على أي محرر.  ل�كترونيقابل�ة اكتشاف أي تعدیل أو تبدیل في التوق�ع اإل -

 .١) ص١) مادة (٢٠٠٤(القاهرة: الوقائع المصر�ة،  ،٢٠٠٤لسنة  ١٥قانون التوق�ع االلكتروني رقم  )١(
(اإلسكندر�ة: دار الفكر  ،التوق�ع االلكتروني وحجیته في اإلث�ات، منیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي )٢(

 ٠ ١٢١-١١٩ص ص ،)٢٠٠٥الجامعي،
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تعتبــر وث�قــة رســم�ة  إل�كترونــيوتوق�ــع  إل�كترون�ــه�مــا تحو�ــه مــن كتا�ــة  اإلل�كترون�ــةالوث�قــة 

نفــس  اإلل�كترون�ــةللوث�قــة  الوث�قــة، و�كــون متــى صــدرت مــن جهــة مــرخص لهــا إصــدار تلــك 
 التقلید�ة.الما�ة المقررة للوث�قة الرسم�ة العاد�ة التي حررت ووقعت �الطرق 

  االلتزام البیئي مراجعةفي أدلة اإلث�ات  ٢/٥

 االلتزام البیئيمراجعة تعر�ف  ٢/٥/١

هي فحص تفاعل المنشأة وتأثیرها على البیئة، و�قوم بها موظفي المنشأة ، أو هي عمل�ة    
المنشأة ككل أو �عض مستو�اتها ملتزمة �المتطل�ات التشر�ع�ة والس�اسات  تحدید ما إذا كانت

 .)١(الداخل�ة البیئ�ة

 :)٢(بهدفهذا التقی�م  أداءو�تم  

 اإلدارة.البیئ�ة للمنظمة مع المعاییر المقررة عن طر�ق مجلس  اإلدارةتحدید تطابق نظام  -  

 البیئ�ة. اومتطل�اته أهدافهاق تق�م االلتزام �الس�اسة البیئ�ة للمنظمة وتحقی -  

 للمنظمة. البیئي األداءالتحسین فى  إجراءتسهیل  -  

 )٣( مجاالت وأنواع مراجعة االلتزام البیئي ٢/٥/٢

 یتم عرض مجاالت وأنواع مراجعة االلتزام البیئي ف�ما یلي:

 مراجعة االلتزام البیئي. -

 مراجعة األداء البیئي وخفض التلوث. -

 مراجعة الفاقد. -

 راجعة المخاطر.م -

 مراجعة نظام اإلدارة البیئ�ة. -

، العدد مجلة الفكر المحاسبيدراسة انتقاد�ة،  العملي:) على إبراه�م طل�ة، مراجعة االلتزام البیئي بین المنظور العلمي والواقع ١(
 .٤٢، ص ١٩٩٨الثاني، 

 .٥٦٤-٥٢٨، صمرجع سبق ذكره)  أمین السید أحمد لطفي، ٢(
 .٥٢-٩٤ص ص  مرجع سبق ذكره،على إبراه�م طل�ة،  )٣(
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 المراجعة أدلةالفن�ة للحصول على  األسالیب ٢/٥/٣

 :)١(ما یلي مراجعة االلتزام البیئي في  اإلث�ات أدلةللحصول على  الفن�ة األسالیبتشمل 

 رةاإلداكانت تتمشى مع معاییر نظام  إذاوالظروف المرت�طة بتقی�م ما  األنشطةمالحظة  -   
 البیئ�ة المقررة للشركة.

 المسئولین. ناالستفسار م -  

الحصول على المعلومات من المصادر الخارج�ة مثال مقای�س التحقق المستخدمة عن  -  
 طر�قة الشركات المماثلة.

 اخت�ار السجالت والمستندات مثال سجالت االن�عاثات. -  

لنشاط ومنتج معین فى أحد الفترات  بیئياألثر المثال معدل التغیر فى  التحلیليالفحص  -  
 مقارنة �الفترة التال�ة.

 
 حوكمة الشركات:أدلة اإلث�ات في ظل  ٢/٦

 )٢( "تعر�ف " حوكمة الشركات ٢/٦/١

"هي مجموعة من الوسائل التي �مكن للمجتمع أن �طمئن عن طر�قها إلى أن شركات          
 ون والمقرضون أن یودعوا أموالهم بها بثقة وطمأنینة"األموال تدار إدارة سل�مة �ما �مكن المستثمر 

و�تم ذلك عن طر�ق نظام فعال للرقا�ة والتوج�ه والتنظ�م �ما �سمح �التكیف مع المؤثرات       
 (األحكاموالمؤثرات الخارج�ة  الداخل�ة)،الداخل�ة (نظم اإلدارة والرقا�ة الداخل�ة والمراجعة 

للشركات وأسواق األوراق المال�ة ودور مراقب الحسا�ات) لتحقیق والتشر�عات والتوص�ات المنظمة 
 .األهداف المحدد

   )٣(م�ادئ الحوكمة ٢/٦/٢

 التال�ة: تتضمن م�ادئ الحوكمة الم�ادئ          

حق المشاركة الفعالة في الجمع�ات العامة  حق نقل األسهم، ل: مثالمساهمینحقوق  -
 .حق التصو�ت واخت�ار مجلس اإلدارة

 .٥٤٤-٥٣٨صص ، مرجع سبق ذكره) أمین السید أحمد لطفي، ١(
 .۲الفصل الثالث، ص  مرجع سبق ذكره،جمعیة المحاسبین والمراجعین،  )۲(
 .۱۳-۱۲، ص ص۲۰۰۳دیسمبر -، أكتوبر۲۰العدد ،مجلة المحاسبطارق یوسف، حوكمة الشركات،  محمد )۳(
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المساواة بین حملة األسهم داخل كل فئة في  ىوتعن للمساهمین:معاملة المتكافئة ال -
وكذا حمایتهم من أي عمل�ات استحواذ أو دمج مشكوك فیها أو من االتجار في  الحقوق،

 ٠المعلومات الداخل�ة 

�أصحاب  د: و�قص�الشركاتدور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة  -
وتشمل احترام حقوقهم  والعمالء،السندات والعمال والبنوك والموردین  المصالح حملة

وكذلك آل�ات تعز�ز مشاركتهم في  الحقوق،القانون�ة والتعو�ض عن أي انتهاك لهذه 
  ٠الرقا�ة على الشركة 

: وتعنى أن القوائم المال�ة معدة ومراجعة وفقا لمعاییر المحاس�ة اإلفصاح والشفاف�ة -
  ٠الالزمة  اإلفصاحات�ة والدول�ة مع تضمنها كافة والمراجعة المصر 

: وتتضمن تحدید ه�كل مجلس اإلدارة وك�ف�ة اخت�ار أعضائه مسئول�ات مجلس اإلدارة -
ومهامه األساس�ة ودوره في اإلشراف على اإلدارة التنفیذ�ة والتأكد من تطبیق القوانین 

 ٠والقواعد 
 
 مراجعةال أدلةالفن�ة للحصول على  األسالیب ٢/٦/٣

قامت الشركة  الذيیجب أن �حصل المراجع على الدلیل المناسب لتدع�م ب�ان االلتزام    
 :)١(التال�ة فى الحصول على الدلیل المناسب  اإلجراءاتوتستخدم  ،بإعداده

الترش�حات، مجلس اإلدارة واللجان المختصة (المراجعة،  اجتماعاتفحص محاضر  -
 ها).وغیر وٕادارة المخاطر  والمكافأت،

 المجلس.لجان  للمجلس أوإعدادها والتى تم  المؤ�دةفحص المستندات  -

 اإلدارة.مجلس  أعضاءمن  االستفسار -

 األخرى).اللجان  (أوحضور اجتماعات لجنة المراجعة  -

الشفو�ة أو المكتو�ة التى أجرتها اإلدارة  اإل�ضاحاتالحصول على خطاب تمثیل عن  -
 المراجعة.خالل عمل�ة 

 مراجع فى حوكمة الشركات دور ال ٢/٦/٤

و�تمثل دور المراجع  الجیدة،دورًا محور�ًا فى حوكمة الشركة  الخارجيیلعب المراجع        

 . ۷الثالث، صالفصل  ره،ذكمرجع سبق  ،والمراجعینجمعیة المحاسبین  )۱(
                                                 



-۳۸- 
 

 : )١(یليف�ما  الخارجي

 األخرى.مراجعة القوائم المال�ة والتقار�ر  -

 الداخل�ة.الرقا�ة  إجراءاتالتصدیق على قوائم  -

 فحص قوائم حوكمة الشركة والتصدیق علیها -

 .۱۷۳ص ،)۲۰۰۷(اإلسكندریة: الدار الجامعیة ،  دراسات متقدمة فى المراجعة وخدمات التأكد،، أمین السید أحمد لطفي )۱(
                                                 



-۳۹- 
 

 الثالث بحثملا

  مع أدلة اإلثبات األجهزة العليا للرقابة تعامل

 عملية تحاال

 مقدمة -٣/١

المعدل  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤رقم للقانون  المركزي للمحاس�ات المصري  یخضع الجهاز
هیئة وهو  ،�شأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاس�ات ١٩٩٨لسنة  ١٥٧�القانون رقم 

عامة تت�ع رئ�س الجمهور�ة وتهدف أساسًا إلى تحقیق الرقا�ة  مستقلة ذات شخص�ة اعت�ار�ة
على أموال الدولة وأموال األشخاص العامة األخرى وغیرها من األشخاص المنصوص علیها في 
هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب في الق�ام �مهامه في هذه الرقا�ة، وتحق�قًا للرقا�ة على 

: الرقا�ة المال�ة (�شقیها المحاسبي هي ة أنواع من الرقا�ةثالثالجهاز أموال الدولة �مارس 
 والقانوني)، الرقا�ة على األداء ومتا�عة تنفیذ الخطة، والرقا�ة القانون�ة.

محاید الفني الرأي الوحتى �قوم الجهاز المركزي للمحاس�ات �مهام المراجعة الخارج�ة وٕابداء 
 مكنه من ذلك.ت التيلد�ه أدلة اإلث�ات والقرائن  عن مدى داللة القوائم المال�ة یجب أن یتوافر

وسوف یتناول ال�احث أدلة اإلث�ات في قانون الجهاز المركزي للمحاس�ات، ثم �ستعرض 
 �عض الحاالت العمل�ة ل�عض األجهزة الرقاب�ة األخرى.

  :أدلة اإلث�ات في قانون الجهاز المركزي للمحاس�ات ٣/٢

المعدل �القانون رقم ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من القانون رقم  مواد ال�اب األول من خالل نصوص
 المركزي للمحاس�ات ختصاصات الجهازا والتي توضح) ٥ادة رقم (الم ١٩٩٨لسنة  ١٥٧

السلطات  تالجهاز المركزي للمحاس�اقد تم منح  هیتضح أن، والجهات الخاضعة لرقابته
الق�ام ب�عض  وله في ذلك ،یتهوالصالح�ات واالختصاصات الكاف�ة التي تمكنه من تنفیذ مسئول

اإلجراءات التي تمكنه من الحصول على قدر كاف من أدلة اإلث�ات یرتكز عل�ه في التعبیر عن 
ورد �قانون الجهاز المركزي للمحاس�ات ف�ما یخص أدلة اإلث�ات ما ، وقد رأ�ه في القوائم المال�ة

 : )١(یلي

جعــة واألشــراف عل�ــه والتأكــد مــن أن اعتمــاد إجــراءات الجــرد �الوحــدة محــل الفحــص والمرا -
الجــرد والتقــو�م قــد تــم وفقــا لهــذه اإلجــراءات واألصــول المرع�ــة، و�تعــین اإلشــارة إلــى كــل 

 .)٥، مادة رقم (١٩٩٨لسنة  ١٥٧المعدل �القانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤) قانون الجهاز المركزي للمحاس�ات رقم ١(
                                                 



 تغییر �طرأ على أسس وطرق التقو�م والجرد. 

التحقق من مدى مالءمة النظام المحاسبي وأنظمـة الضـ�ط والرقا�ـة الداخل�ـة للوحـدة محـل  -
ـــزام المراجعـــة والتأكـــد مـــن ســـالم ـــدفاتر وعـــدم االلت ة توج�ـــه العمل�ـــات الحســـاب�ة والقیـــود �ال

�المراجعة المسـتند�ة والدفتر�ـة وحـدها بـل یجـب التحقـق مـن سـالمة التصـرفات ذاتهـا ومـن 
ات�ـــــاع الـــــنظم والقواعـــــد العامـــــة المقـــــررة والتثبـــــت مـــــن وجـــــود األصـــــول الظـــــاهرة �الـــــدفاتر 

أصـــال �ســـعر التكلفـــة وأنـــه یجـــرى والســـجالت ومـــن حق�قـــة ق�متهـــا وأنهـــا كانـــت قـــد ســـجلت 
إهالكهـــا �القـــدر المناســـب وكـــذلك التحقـــق مـــن صـــحة اإلیـــرادات والمصـــرفات وااللتزامـــات 

   .وجدیتها

االشــتراك فــي عمل�ــات الجــرد بخــزائن ومخــازن الوحــدات محــل المراجعــة كلمــا أمكــن ذلــك،  -
أو كل�ـًا بهـذه  كما یجب بین الحین واآلخر أن یجرى مراقبـو الحسـا�ات جـردًا مفاجئـًا جزئ�ـاً 

   .الجهات على أن �شار إلى نتائج هذا الجرد في تقار�ر المراجعة

ة مع أدلة جهزة العل�ا للرقا�األ تعامل �عضعمل�ة عن  تتناول ال�احث لحاالیوسوف 
  اإلث�ات.

 :رقا�ة مال�ة -عمل�ة من الجهاز المركزي للمحاس�ات المصري  ةحال-٣/٣
 ة     �حالة عمل

 ة �الملیون جن�ة)م(الق�                                                                
 ٣٠/٦/٢٠١٦ ٣٠/٦/٢٠١٧ 

 ٨٩٠٠٠ ١٢٨٠٠٠ األصول الثابتة
 ٤٩٠٠٠ ٧٠٠٠ مشروعات تحت التنفیذ
 ١١٢٥٠٠ ٩٠٧٠٠ استثمارات طو�لة األجل

 ٢٥٠٥٠٠  ٢٢٥٧٠٠ مجموع األصول طو�لة األجل
 ٦٥١٢٠٠ ١٦٨٠٠٠ مخزون 

 ٦٠٠٥٠٠ ٧٤٠٠٠٠ الءعم
 ٢٤٠٠٠ ٢٩٠٠٠ حسا�ات مدینة

 ٢٣٦٠٠ ٤٩٢٥٠٠ النقد�ة �البنوك والصندوق 
 ١٣٨٥٠٠٠          ١٤٢٩٤٠٠  مجمع األصول المتداولة

 ١٥٤٩٨٠٠    ١٦٥٥٢٠٠   إجمالي األصول

-٤۰- 
 



 ١٢٣٣٠٠ ١٢٣٣٠٠ رأس المال
 ٢١٤٩٠٠ ٣١٨٩٠٠ االحت�اط�ات

 ٣٣٨٢٠٠                 ٤٢٢٠٠ مجموع حقوق الملك�ة
 ٥٧٤٠٠ ٣٢٤٠٠ قروض طو�لة األجل من شركات
 ٥٧٤٠٠ ٣٢٤٠٠ مجموع االلتزامات طو�لة األجل 

 ٣٣٨٨٠٠ ٣٥٨٥٠٠ مخصصات
 ٣٣٠٠٠٠ ٢٥٨٣٠٠ بنوك دائنة

 ٢٦٠٦٠٠ ٥٦٣٨٠٠ موردین
 ١٢٣٩٥٠٠ ١١٨٠٦٠٠   مجموع االلتزامات المتداولة

 ١٥٤٩٨٠٠ ١٦٥٥٢٠٠ إجمالي االلتزامات وحقوق الملك�ة
 

 اإلجا�ة
على اإلجراءات وأدلة اإلث�ات �صورة عامة دون التعرض للتفاصیل وذلك  إلجا�ةقتصر ات" سوف 

أ�ضا یـتم التركیـز علـى �عـض  براز أدلة اإلث�ات ول�س إجراءات المراجعة،إألن الهدف من الحالة 
   .البنود ول�س جم�عها

 األصول الثابتة

 دلیل اإلث�ات المراجعة اتإجراء

 الجرد العملي   على عینة من األصول  ىد فعلجر  -١
 المراجعة الحساب�ة   فحص عینة من حساب اإلهالك  -٢
 المراجعة المستند�ة   اخت�ار عینة من المستندات المتاحة (مثل مستندات الملك�ة)  -٣
 المكات�ات الرسم�ة  فحص محاضر مجلس اإلدارة للتأكد من اعتماد مستندات الملك�ة   -٤ 

 
 

 العمالء

 دلیل اإلث�ات إجراء المراجعة

 المصادقات  رسال مصادقات للعمالء إ -١
 المراجعة المستند�ة  فحص كل حساب من حسا�ات العمالء  -٢
 االستفسار  استفسر من اإلدارة عن أعمار الدیون -٣
 �ة المراجعة الحساب مراجعة مخصص الدیون المشكوك في تحصلیها، والدیون المعدومة  -٤

-٤۱- 
 



 التحلیل المالي  مقارنة معدل فترة التحصیل �العام  -٥
 المراجعة االنتقاد�ة  فحص إجراءات القطع للمب�عات نها�ة العام -٦

 
 الموردین 

 دلیل اإلث�ات إجراء المراجعة

 المصادقات  إرسال مصادقات للموردین -١
 المراجعة المستند�ة فحص المعامالت ذات الق�م الكبیرة -٢
 المراجعة االنتقاد�ة  فحص إجراءات القطع مع المشتر�ات نها�ة العام -٣
 التحلیل المالي  مقارنة متوسط فترة السداد للموردین مع العام السابق -٤
 االستفسار  فحص نظام الرقا�ة الداخل�ة على المشتر�ات  -٥
 
 : أداءرقا�ة  -عمل�ة من الجهاز المركزي للمحاس�ات المصري  ةحال -٣/٤

جانب الرقا�ة المال�ة بنوع أخر من الرقا�ة هو الرقا�ة  إلىیهتم الجهاز المركزي للمحاس�ات 
الرقا�ة على األداء بتقو�م  للجهاز، وتهتمالعامة على األداء حتى یتحقق مفهوم الرقا�ة الشاملة 

سب مع أهداف موارد الوحدة وتحقیق أهدافها �ما یتنا إدارةمدى االقتصاد والكفا�ة والفعال�ة في 
 أهمها:الموازنة العامة للدولة وترتكز عمل�ة الرقا�ة على األداء على مجموعة من األسس العامة 

 تحدید أهداف الوحدة. •
 وضع الخطط لتحقیق األهداف. •
 تحدید مراكز المسئول�ة.                         •
 تحدید معاییر أداء النشاط. •
 الفعلي.داء حصر الب�انات المتعلقة �األ •
 توافر جهاز الرقا�ة على التنفیذ. •

 لتقو�م األداء وهي: أساس�ةوتوجد ثالثة مجاالت 
 مراق�ة الخطة ومتا�عة تنفیذها. -أ

 تقو�م نتائج األعمال مقارنة �المستهدف.   -ب
 الرقا�ة على كفا�ة األداء. -ج

 و�تم تقو�م األداء �االعتماد على أر�عة معاییر أساس�ة:
 .مع�ار االقتصاد-أ

-٤۲- 
 



 مع�ار الكفاءة. –ب 
 مع�ار الفعال�ة. –ج 
 مع�ار البیئة. –د 

 اإلث�ات التي �مكن استخدامها في تقو�م أداء الوحدات ومن هذه األدلة: أدلةوتتعدد 
 المقارنات الفتر�ة أو المكان�ة. -أ

 المقارنة مع مؤشرات نمط�ة.  -ب
 .والعائدالتكلفة  أسلوباستخدام  -ج

زي للمحاس�ات بجمهور�ة مصر العر��ة خطوات عدیدة خالل ولقد خطى الجهاز المرك
السنوات األخیرة سواء في مجال تطو�ر نظم ومعاییر المحاس�ة والمراجعة وغیرها من المعاییر 
المهن�ة المط�قة في مصر، أو في مجال مراق�ة الجودة على أعمال المراجعة، واستهدف الجهاز 

تغیرات االقتصاد المصري، ومواك�ة تطورات معاییر من ذلك تحقیق عدة أهداف منها مسایرة م
والشفاف�ة للقوائم المال�ة، وتطبیق محاور  اإلفصاحالمراجعة (التدقیق) الدول�ة، وتحقیق المز�د من 

الحوكمة، و�وضح قانون الجهاز اختصاصات الجهاز في الق�ام �عمل�ة الرقا�ة وف�ما یلي حالة 
 عمل�ة عن ذلك:

 يم األداء إلحدى الشركات الصناعيةتقرير املتابعة وتقو

بجانب الصناعات الملحقة كصناعة الخبز والمكرونة  القمح،یتمثل نشاط الشركة فى طحن 
 وتعبئة وتوز�ع الدقیق وتخز�ن القمح 

تم إعداد هذا التقر�ر فى ضوء ب�انات نماذج المتا�عة وتقو�م األداء المستوفاة �معرفة الشركة  
والحسا�ات  ٢٠/**٣٠/٦لمعتمدة لها وكذا القوائم المال�ة األساس�ة فى والموازنة التخط�ط�ة ا

التحلیل�ة للسنة المال�ة المنته�ة فى ذات التار�خ �اإلضافة إلى ما أمكن الحصول عل�ه من ب�انات 
  .وذلك قبل األخذ فى االعت�ار أثر ما قد یترتب عل�ه من مالحظات وٕا�ضاحات،

  :٢٠** الماليمتا�عة وتقو�م األداء عن العام أهــم نتائج ال یليوف�ما      

 (تحقیق الفاعل�ة) التخط�طیــــة:مــدى تحقیق األهــداف الرئ�س�ة للموازنــــة  أوال:
 ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  أذرة) (قمح،لنشاط الطحن  الكميــ   لم تتمكن الشركة من تحقیق الهدف  

ألف طن �انخفاض ق�مته  ٥٦٦ ألف طن حیث بلغت الكم�ة الفعل�ة نحو ٧٥٤وال�الغ نحو
كما لم تتمكن الشركة من تحقیق كم�ة  المستهدف،عن  % ٢٤,٩ألف طن بنس�ة  ١٨٨

ألف طن  ١١٦وال�الغ نحو  )% ٧٢استخراج ( دقیق فاخرالقمح المستهدف طحنها إلنتاج 

-٤۳- 
 



عن  % ٥٤,٣ألف طن بنس�ة  ٦٣ألف طن �انخفاض  ٥٣حیث بلغت الكم�ة الفعل�ة نحـو 
  ٠المستهدف 

 وال�الغ نحو ٢٠٠٩/٢٠١٠ــ لم تتمكن الشركة من تحقیق مجمل الر�ح المستهدف عام  
ملیون جن�ه �انخفاض ق�مته  ٤١,٠٠٦نحو  الفعليجن�ه حیث بلغ المحقق  ملیون  ٥٦,٧٥٦
   .% ٢٧,٨ملیون جن�ه بنس�ة  ١٥,٧٥٠

 حووال�الغ ن ٢٠٠٩/٢٠١٠الر�ح المستهدف عام  صافيلم تتمكن الشركة من تحقیق -
ملیون جن�ه �انخفاض ق�مته  ١٨,١٧٨نحو  الفعليملیون جن�ه حیث بلغ المحقق  ٣٢,٠٢٠
  ٠ % ٤٣,٢ملیون جن�ه بنس�ة  ١٣,٨٤٢

 الكفاءة) األعمـــــــال (تحقیقنتــــــائج  ثان�ا:
ملیون جن�ه مقابل  ١٨,١٧٨إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠الر�ح للشركة عام  صافيانخفض  

 ،% ٤٣,١جن�ه بنس�ة  ملیون  ١٣,٧٦٨�ق�مة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ملیون جن�ه عام  ٣١,٩٤٦
 لذلك:تفصیل  یليو�رجع ذلك إلى انخفاض اقتصاد�ات النشاط     وف�ما 

     النشــــــــاط:نتائــج اقتصـــاد�ات ــ ١

  الـــر�ــــــــــــــح:مجمــــل  ١/١

یون جن�ه مقابل مل ٤١,٠٠٦إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠انخفض مجمل الر�ح للشركة عام  
 ،% ١٨,٩ملیون جن�ه بنس�ة  ٩,٥٣٠�ق�مة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ملیون جن�ه عام  ٥٠,٥٣٦

وذلك كمحصلة النخفاض إیرادات النشاط �ق�مة ونس�ة أكبر من االنخفاض فى تكلفة إیرادات 
  واإلعانات.ز�ادة المنح  إلىالنشاط �اإلضافة 

  النشـــــــاط:صــافى أر�ــاح ١/٢

ملیون جن�ه مقابل  ٢٦,٧٧٣إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠أر�اح النشاط عام  صافيض انخف    
 .% ٣١,٣ملیون جن�ه بنس�ة  ١٢,١٩٦�ق�مة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ملیون جن�ه عام  ٣٨,٩٦٩

  اإلنتاجیــــــــة:العوامــل الخاصــة �الكفــاءة -٢

  إنتاج�ة):كمــــــ�ات اإلنتــــــــــــــــاج (كفاءة  ــ ٢/١

ألف  ٥٦٦إلى نحــــــو  ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  (قمح ــ أذرة)الكم�ة المطحونة  إجماليانخفض          
    .% ١٤,٥ألف طن بنس�ة  ٩٦بنحو  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ألف طن عام  ٦٦٢طن مقابل 
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  اإلنتاجیـــــة:ومؤشــرات  (الناتــج)، اإلجمال�ةالق�مـة المضافـة  ــ ٢/٢

ملیون  ٨٢,٨٥٣إلى نحـــو ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  (الناتج) ةاإلجمال�زادت الق�مة المضافة   
جن�ه بنس�ة  ألف ٥٣٠�ق�مة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ملیون جن�ه عام  ٨٢,٣٢٣جن�ه مقابل 

٠,٦%. 

ألف جن�ه  ٢٢,٣إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠زادت إنتاج�ة العامل �استخدام الناتج عام    
 .% ٣,٧بنس�ة جن�ه  ٨٠٠�ق�مة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ألف جن�ه عام  ٢١,٥مقابل 

   اإلنتـــــــاج:معــدالت  ــ ٢/٣

للقمح المطحون إلنتاج دقیق  ثانو�ة)ومنتجات  (دقیقارتفعت معدالت اإلنتاج اإلجمال�ة   
 عام % ١٠٤,٨مقابل  % ١٠٥,٢إلى  ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  )% ٨٢(بلدى استخراج 

إلى  )% ٧٢(خراج كما ارتفعت معدالت اإلنتاج اإلجمال�ة للدقیق الفاخر است ٢٠٠٨/٢٠٠٩
  ٠ % ١٠٤,٩مقابل  % ١٠٥,٦

وأن ارتفاع  ،% ١٠١,٧نحو  منهما یبلغلكل  المع�اري وجدیر �الذكر أن المعدل     
المعدالت الفعل�ة عن المع�ار�ة یؤثر على جودة ونوع�ة الدقیق المنتج وانخفاضها یؤثر على 

 ٠إیــرادات الشركة 

 االقتصاد): األنشــــطة (التكالیف والمصــروفات على مســـتوى -٣

    الطحـــــــن:ــنشـــــــاط  ٣/١

عام  حدیثة) لندراتعشر مطحنًا  أثنى(الشركة زاد متوسط تكلفة طحن الطن �مطاحن   
�ق�مة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩جنیهًا عام  ٩٥,١جنیهًا مقابل  ١١٥,٥إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠
ألف طن  ٩٦الكم�ة المطحونة بها بنحوو�رجع ذلك إلى انخفاض  ،%٢١,٥جنیهًا بنس�ة  ٢٠,٤
   ٠ % ١٤,٥بنس�ة 

   الخـــــــبز:نشــــاط  ــ ٣/٢

عام  جرام)كیلو  ١٠٠ (زنةزاد متوسط تكلفة تصن�ع جوال الدقیق خبز بلدى  
�ق�مة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩جنیهًا عام  ١٨٣,٧جنیهًا مقابل  ٢٥٤,٣إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠
 .% ٣٨,٤جنیهًا بنس�ة  ٧٠,٦

  المكرونــــــة:نشـــــاط  ــ ٣/٣

انخفضت التكالیف والمصروفات للطن الم�اع من المكرونة لحساب الشركة عام  
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بنحو  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ألف جن�ه عام  ٣,٤٣٧ألف جن�ه مقابل  ٣,٢٣٦إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠
 .% ٥,٨جنیها بنس�ة  ٢٠١

 كفاءة مال�ة): الر�ح�ة (ومؤشــرات  األنشــطة،ر�حــ�ة -٤

  األنشــــــــــطة:ر�حــــ�ة   ــ ٤/١

  الطحـــــــن:نشــــــاط  ٤/١/١

ملیون جن�ه  ١٢,٣٦٢إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠انخفضت ر�ح�ة نشاط الطحن عام  
ملیون جن�ه بنســـ�ة  ٢,٦٦٢�ق�مة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ملیون جن�ه عام  ١٥,٠٢٤مقابل 
١٧,٧%. 

  الخـــــــبز: نشــــــــاط ٤/١/٢

ألف  ٨٩٦ألف جن�ه مقابل  ٩٥٣إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠نشاط الخبز عام  زادت خسارة 
       ٠ % ٦,٤ألف جن�ه بنس�ة  ٥٧�ق�مة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩جن�ه عام 

  المكرونــــــــة:نشـــــــاط  ٤/١/٣

ملیون جن�ه مقابل  ٢,٩١٦إلى نحو  ٢٠٠٩/٢٠١٠انخفضت خسارة نشاط المكرونة عام  
  .% ١٦,٦ألف جن�ه بنس�ة  ٥٨٢�قیـــمة بلغت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ملیون جن�ه عام  ٣,٤٩٨

   الر�حیـــــــة:مــؤشـــــرات  ــ ٤/٢

عما كانت عل�ه عام  ٢٠٠٩/٢٠١٠انخفضت جم�ع مؤشرات الر�ح�ة عام      
  یلي:وذلك كما  ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  ٠ %٤٨,٣قرشًا بنس�ة  ٥٨قرشًا مقابــل  ٣٠انخفاض ر�ح�ة الجن�ه / أجر إلى نحو  ــ   

 ٠ % ٧,١ مقابـــل % ٤,٦الر�ح إلى إجمالي اإلیرادات إلى  صافيانخفاض نس�ة  ــ   

  ٠ % ٢٠,٢مقابل  % ١٠,٣انخفاض معدل العائد على إجمالي االستثمار إلى  ــ   

  ٠ % ٢٠,٣مقابل  % ١٠,٤انخفاض معدل العائد على حقوق الملك�ة إلى  ــ   

  ٠ % ٤٣,٣جنیها مقابل ثالثة جنیهات بنس�ة  ١,٧انخفاض ر�ح�ة السهم إلى نحو  ــ   

 تمو�ل�ة):  التمو�ـــــــل (كفاءةه�كــــل -٥

ملیون جن�ه مقابل  ١٧٦,٤٠٨إلى نحو  ٣٠/٦/٢٠١٠زادت ق�مة إجمالي االستثمار في   
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 ،%١١,٥ملیون جن�ه بنس�ة  ١٨,٢٠٧�ق�مة بلغت  ٣٠/٦/٢٠٠٩ملیون جن�ه في  ١٥٨,٢٠١
وعلى االلتزامات  % ٩٩,٤بنس�ة  الملك�ة) (حقوق و�له على مواردها الذات�ة وتعتمد الشركة في تم
 في تار�خي المقارنة. % ٠,٦طو�لة األجل بنس�ة 

ومن خالل العرض السابق لتقر�ر اإلدارة المعد �الجهاز المركزي للمحاس�ات إلحدى    
د فى تقی�م األداء وذلك الكفاءة والفعال�ة واالقتصا تطبیق معاییرالشركات الصناع�ة یتضح مدى 

 : (أدلة اإلث�ات) المؤشراتمن خالل 
المدرجة �الموازنة  األهدافالتقر�ر من خالل تناول مدى تحقیق  والتي تتناولهاالفعال�ة -١

 �الشركة،التخط�ط�ة لكل من الجانب الكمي من حیث كم�ات االنتاج لألنشطة المختلفة 
 مل الر�ح   ونتائج األعمال.مج تحقیق هدفالجانب المالي من خالل مدى 

ومدى قدرة  األعمالالكفاءة والتي تناولها التقر�ر من خالل عرض وتحلیل نواحي نتائج -٢
الشركة على تحقیق النتائج المرجوة وذلك �استخدام المقارنة بین عامي المقارنة ومدى 

ونتائج  ،الر�ح�ةوذلك بتناول جوانب  المختلفة. األعمال تحقق في نتائجالتطور الذي 
 التمو�ل.ه�كل  األعمال،

یتبین  والذياالقتصاد وتناوله التقر�ر من خالل عرض وتحلیل التكالیف والمصروفات -٣
المختلفة �الشركة ومدى قدرة اإلدارة في  األنشطةفي تكلفة  اإلسرافمعه الترشید أو 

تكلفة ممكنة في  �أقلوتوفیر المواد الخام و�ق�ة عناصر اإلنتاج  اإلنتاج�ةإدارة العمل�ة 
 للمنتج.حدود الجودة المالئمة 

 :حالة عمل�ة من دیوان المحاس�ة �المملكة األردن�ة الهاشم�ة  -٣/٥

على  المقبوضات) وك�ف�ة الحصول الحساب(حالة عمل�ة تتعلق بتدقیق حساب الصندوق 
 الحساب. أدلة اإلث�ات الالزمة والكاف�ة إلبداء رأي محاید ودقیق على هذا

 فیها. دقیق حساب الصندوق �مر في عدة مراحل ولكل مرحلة أدلتها الخاصةإن ت 

عند البدء بتدقیق حساب الصندوق یتم إجراء الجرد المفاجئ للصندوق وذلك من بدا�ة  -أوال: 
 الشهر وحتى تار�خ الجرد وحسب النموذج المعتمد لذلك وكما یلي:

 دیوان المحاس�ة

 محضر الفحص الفجائي للصنادیق

 ...............................اق�ةالمر 
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 ........................رقم المحضر

 ..............................اسم الموظف الذي جرى فحص صندوقة:
 الوظ�فة........ 

 ...................../المركز........................المؤسسة:.. /الوزارة / الدائرة
 .....................:یوم الفحص 

 ................ساعة:...../..../.....      التار�خ
 ..................:الفحص

  دینار فلس
 رصید دفتر  

 المدور في بدا�ة الشهر  الصندوق   

 الفحص المقبوضات من بدا�ة الشهر حتى ساعة إجمالي  

 الفحص من بدا�ة الشهر حتى ساعة (اإلیداعات)المدفوعات  إجمالي  

 الدفتري) (الرصید  

 :ب�ان النقد الموجود في الصندوق ساعة الفحص

  دینار فلس

 النقد�ة  

 التحاو�ل  

 الدفتري) (الرصید  

 .............................           غیر مطابق..........................   مطابق یدلرصا
 فقط وقدره....................................

 نعم        الصرح االحتفاظ �ه           جود الصندوق الفعلي هو في حدود المبلغ الممو  -١
 مالحظات -٢

 .........................................................................:المدقق
........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
 جواب وٕا�ضاح أمین الصندوق: -٣
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........................................................................................ 
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 ............................توق�ع أمین الصندوق 

 ...........................الكفالة ق�مة الموظف مكفول، رقم الكفالة................... -٤

 :........................مسجلة لدي كاتب عدل

 ق�مة الكفالة المقدمة:          مناس�ة      غیر مناس�ة  -٥

  ......تاب.......الك ........رقم.................أمین الصندوق مكلف رسم�ا �المهمة  -٦

 :.......................تار�خه

 اسم المدقق.......................... -٧

 توق�عه...............................

 المراق�ة: مالحظات رئ�س  -٨

......................................................................................... 
......................................................................................... 

......................................................................................... 
 اسم رئ�س المراق�ة..........................

 توق�عه....................................

 :...../..../.....      التار�خ

 :عمل�ة الجرد المفاجئ هي إلجراءاإلث�ات المعتمدة  أدلة
 النقد الموجود في الصندوق. .١

 دفتر الصندوق.  .٢

 وصول الق�ض. .٣

 .البنكالمقبوضات في  إیداعف�ش  .٤

 التال�ة.الجرد وكانت النتیجة أن الرصید مطابق ننتقل للمرحلة  إكمال �عد
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  لداخل�ةفحص نظام الرقا�ة ا ثان�ا:  
) �حتوي على مجموعة من است�انةهذا الفحص من خالل نموذج معتمد ( إجراءحیث یتم 

لفحص النظام منها  أخرى تحدد مدى االعتماد على هذا النظام علما �أن هناك وسائل  األسئلة
 .لمحاسبيا التقر�ر الوصفي والخرائط التنظ�م�ة والملخص التذكیري وفحص النظام

 ال ینطبق ال نعم لرقابياإلجراء ا الوزن  م

    هل یتم ق�ض األموال العامة �عد تحقق إجراءات ق�ضها  ١

    هل یتم الق�ض من قبل أمین الصندوق �الصفة الوظ�ف�ة  ٢

    هل یتم عرض أمر الق�ض على المدقق الداخلي لتوق�عه  ٣

    هل یتم تسل�م النسخة األولى من وصل الق�ض للدافع  ٤

حو�ل النسخة الثان�ة من الوصل إلى ماسك دفتر الیوم�ة العامة هل یتم ت  ٥

 التسجیل لغا�ات

   

    هل یتم تور�د األموال المقبوضة یوم�ا للبنك  ٦

هل �قوم الرئ�س الم�اشر ألمین الصندوق التحقق من اإلیداع وف�شة اإلیداع   ٧

 مختومة بخاتم البنك

   

    من األغراض الرسم�ة هل یتم استخدام اإلیرادات ألي غرض  ٨

    هل یتم ق�ض اإلیرادات �موجب وصول مقبوضات معتمده  ٩

    هل یتم تزو�د أمین الصندوق �قاصة حدید�ة مثبتة �اإلسمنت  ١٠

    هل أمین الصندوق مكفول وفقا لنظام الكفاالت وتعل�ماته  ١١

    هل ال یتم الجمع بین وظ�فة أمین الصندوق ومعتمد الصرف  ١٢

    هل یتم تدقیق الش�كات قبل ق�ضها واست�فائها للشروط  ١٣

لهذا الفحص هي القوانین واألنظمة والتعل�مات المط�قة في الوزارة أو  اإلث�اتأدلة 

 صندوقها. الدائرة التي یتم فحص

 �عد فحص نظام الرقا�ة الداخل�ة وتحدید درجة االعتماد عل�ة یتم البدء �عمل�ة التدقیقثالثا: 
 اإلحصائ�ة.العینات  �أسلوبوذلك من خالل تحدید عینة التدقیق 

 :یتمعینة التدقیق  جاستخرا�عد  -را�عا:  
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معتمدة ومستلمة �صورة أصول�ة  أنهامن وصول المقبوضات المستخدمة من حیث  التأكد -١
ومسجلة في السجل الخاص بها (سجل الرخص والوصوالت) ومستخدمة حسب 

 التسلسل.
وتنز�ل الق�مة على  الق�ض مع دفتر الصندوق والتأكد من صحة تسجیلمطا�قة وصول  -٢

  .الدفتر
 الدفتر. على المثبتةمن صحة المجام�ع  والتأكدتجم�ع ق�مة المقبوضات  -٣
 .اإلیداعمن مجموع الم�الغ المحولة للبنك ومطا�قتها مع ف�ش  التأكد -٤
 صحتها.من  والتأكدمع كشف البنك  اإلیداعمطا�قة ف�ش  -٥
 البنك. في كشف اإلیداعاتالدفتري مع رصید  اإلیداعاترصید مطا�قة  -٦
 تدقیق مذكرة تسو�ة البنك والتأكد من صحة األرصدة ومطا�قتها. -٧
 للتأكدالدائرة  لدى عكسي ل�عض وصول الق�ض مع اصل المعامالت المحفوظة تدقیق  -٨

 التحقق.من صحتها وصحة ق�مة 

  من:اإلث�ات لهذه الخطوات تتكون  أدلة

  المصدر.لمستندات استالم وصول المقبوضات من  �اإلضافةرخص والوصوالت سجل ال -١

 الصندوق. دفتر -٢

 البنك. إیداع ف�ش -٣

  البنك. كشف -٤

 المعلقة. الش�كات کشف -٥

 البنك. تسو�ة مذكرة -٦

 العكسي التدقیق عینة حسب العمالء ملفات �عض -٧

ومرفقا �التقر�ر  التدقیق أثناءالتقر�ر متضمنا المالحظات التي ظهرت  إعدادیتم  وأخیرا
هذا التقر�ر �مرفقاته  و�وجهلكل مالحظة سلب�ة أو مخالفة یتم اكتشافها  اإلث�ات وأدلة معززات

 المكتشفة.المخالفات  تصو�بللجهة الخاضعة للتدقیق من اجل 

 بدولة اإلمارات العر��ة المتحدة:حالة عمل�ة من دیوان المحاس�ة  -٣/٦
وجود تالعب في الطوا�ع المال�ة (أداة تحصیل الرسوم ) سبق وأن تكشف لدیوان المحاس�ة  

الملصقة على معامالت �طاقات العمل وطل�ات التصدیق على عقود العمل المنجزة وذلك خالل 
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، حیث قام أمناء العهد بنزع الطوا�ع السابق استخدامها من على المعامالت القد�مة  ۱۹۹۷عام 
ت الجدیدة واختالس الرسوم المحصلة ألنفسهم دون مرة ثان�ة على المعامال استخدامهاوٕاعادة 

تور�دها إلى خز�نة الدولة فضال عن عدم ق�امهم بتحصیل رسوم عن �عض هذه المعامالت 
وتحصیل رسوم �النقص عن �عضها األخر مما ترتب على ذلك من ض�اع إیرادات مستحقة 

 درهما . ٧٥٥٢٤٠ للدولة قدرها

 �شأنه،المسؤول�ة  یدفي هذا الموضوع ومن ثم تحد هذا وفي سبیل توفیر دلیل اإلث�ات
توطئة لمعرفة المتسببین عن هذه المخالفات واتخاذ الالزم �شأنهم فقد قام دیوان المحاس�ة �أخذ 
�صمات أختام أمناء العهد المذكور�ن وٕارسالها مع تلك المعامالت التي تم اكتشافها إلى المختبر 

العهد المذكور�ن على األختام الموجودة على كل معاملة من  أختام أمناء لمضاهاةالجنائي وذلك 
 .القض�ةتلك المعامالت على حدة وذلك لتوفیر دلیل اإلث�ات في 

هذا وقد أرسل المختبر الجنائي للدیوان تقر�ره في هذا الشأن والذي انتهى ف�ه إلى أن هناك 
 )٩٤٢٧(استخدامها وعددها  العدید من الطوا�ع المال�ة الملصقة على المعامالت كان قد سبق

 درهما. ٧٥٥٢٤٠العهد المذكور�ن �ق�مة إجمال�ة قدرها  أمناءعلیها �صمات أختام  اطا�ع

 ۱۹۹۸) السنة ١٤٦هذا وقد �اشر الدیوان التحقیق في الموضوع وقیده �القض�ة رقم (
بتقر�ر المختبر  مخالفات مال�ة وتم مواجهة المخالفین المذكور�ن بتلك المخالفات المال�ة و�ما ورد

 .عنهاالجنائي المنوه �ه وتم تحدید مسؤول�ة المخالفین 

العهد المذكور�ن من وقائع تشكل فضال عن كونها مخالفات  أمناءإلى  بما نسولما كان 
مال�ة جرائم جزائ�ة تتمثل في اإلضرار عمدا �مصلحة الدولة المال�ة وذلك �حجب إیراد كان 

حت أحكام الفصلین الخامس والسادس من ال�اب األول من الكتاب سیدخل خز�نة الدولة وتندرج ت
 .۱۹۸۷) لسنة ٣الثاني من قانون العقو�ات الصادر �القانون رقم (

دیوان المحاس�ة والتي  بإنشاءم ١٩٧٦) لسنة٧من القانون رقم ( )٢٦( وٕاعماال لحكم المادة
ذا أسفر التحقیق عن وجود جر�مة توجب على الدیوان إحالة أوراق التحقیق إلى الن�ا�ة العامة إ

 .جزائ�ة

لذا قام دیوان المحاس�ة بإحالة أوراق الموضوع إلى الن�ا�ة العامة والتي أحالته بدورها إلى 
 المختصة.المحكمة الجزائ�ة 
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 جهاز الرقا�ة العامة �سلطنة عمان:عمل�ة من  تحاال -٣/٧
من قبل  تالم األجهزة) جهاز حاسب آلي عن اس٨٢سفر فحص مستندات شراء عدد (أ -١

مطا�قة األجهزة للمواصفات الفن�ة  إلىوانتهاء لجنة الفحص  -الخاضعة للرقا�ة  -الجهة 
وصرف كامل المبلغ للشركة الموردة، وللتأكد من الوجود المادي لألجهزة  %١٠٠بنس�ة 

المشار الیها قام فر�ق الفحص �عمل�ة جرد أجهزة الحاسب اآللي، وقد تبین االحتفاظ 
األجهزة �معمل الحاسب اآللي لمدة تز�د على الشهر�ن منذ استالمها، ولدى توج�ه �

االستفسار إلى المختص �الجهة عن أس�اب ذلك أفاد �أن ذلك یرجع إلى عدم مطا�قة 
للمواصفات الفن�ة المطلو�ة وهو ما یتعارض مع ما انتهت ال�ه لجنة الفحص،  األجهزة

معاینة معتمد من قبل الجهة محل الفحص تضمن وقد قام فر�ق الفحص بتحر�ر محضر 
 على حالة األجهزة. إث�اتما أفاد �ه المختص �الجهة كدلیل 

عن وجود  سفرت ز�ارة فر�ق الفحص للمخازن التا�عة إلحدى الجهات الخاضعة للرقا�ةأ -٢
عدد من أسطوانات غاز برومید المیثیل خارج المخزن المخصص الحفظ تلك 

عن أس�اب ذلك أفاد �أن  أمین المخزن  إلى�ه استفسار (مكتوب) االسطوانات، ولدى توج
 أسطواناتالمؤسسة المكلفة بإعادة تعبئة االسطوانات قامت بإخراجها لنقل الغاز في 

أخرى. وقد أبدى فر�ق الفحص مالحظته �أن �قاء تلك االسطوانات خارج المخزن 
لمخازن للخطر وتم تأیید �عرضها لالنفجار من جراء تأثرها �حرارة الشمس وتعر�ض ا

یتمثل في التقر�ر الذي أعدته اللجنة الفن�ة المكلفة  إث�اتالمالحظة �مستند کتابي كدلیل 
المخاطر التي �مكن أن تنتج عن �قاء تلك  إلى�متا�عة عمل�ة نقل الغاز حیث أشار 

 االسطوانات خارج المخزن.

تعرض سقف  لجهة محل الفحصتبین لفر�ق الفحص لدى ق�امهم �معاینة المخزن العام ل -٣
وقد قام فر�ق  ،المخزن للتصدع والتشقق مما ترتب عل�ه تأثر محتو�اته �م�اه األمطار

على  إث�اتالفحص بتحر�ر محضر معاینة معتمدا من قبل الجهة محل الفحص كدلیل 
 عدم توفر المواصفات الفن�ة المطلو�ة للمخزن.

 :�ة واإلدار�ة بدولة فلسطیندیوان الرقا�ة المالعمل�ة من  تحاال -٣/٨ 
من خالل تدقیق مؤسسة من المؤسسات الخاضعة لرقا�ة دیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة في دولة 

 فلسطین تم تكو�ن رأي رقابي بوجود سوء تصرف وٕادارة للمال العام نتیجة المالحظات التال�ة:
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 المالحظات

ثمار �موجب حجة حصر ارث ق�ام إدارة المؤسسة �شراء قطعة األرض بهدف االست  -١
 غیر قانون�ة فیها كتمان �المعني القانوني لعدم ذكر كامل الورثة.

 :أدلة اإلث�ات هي

 .من قبل قاضي �عمل في نفس المؤسسة إنجازهاحجة حصر اإلرث التي تم   -أ

 .شهادة شهود من خارج المؤسسة /محضر لجنة التحقیق الخاص بذلك -ب

 من السعر الحق�قي شراء قطعة ارض للمؤسسة �سعر اعلى  -٢

 هي: اإلث�ات أدلة

 .�المقارنة مع تار�خ وق�مة الشراء وتار�خهتقر�ر لجنة التخمین الحق�قي  -أ

 .شهادة الشهود بتزو�ر تخمین غیر حق�قي من قبل القائمین على الشراء -ب

 محضر مجلس اإلدارة في الشراء حیث تم الشراء دون توافر النصاب القانوني -ج

ین المعمول بها في المؤسسة فان مدیر عام المؤسسة یتقاضى �موجب األنظمة والقوان -٣
رات�ا ومصار�ف أخرى تشمل مهمات السفر الخارج�ة من خز�نة المؤسسة الخاصة دون 

ولكن وجد أثناء التدقیق ازدواج�ة صرف بدل  ،تحمیل وزارة المال�ة أ�ة نفقات خاصة �ه
 .المال�ة المهمات للمدیر العام من خز�نة المؤسسة وخز�نة وزارة

 هي: أدلة اإلث�ات

 .والتي تخص المؤسسة والمعززات المرفقةسندات الصرف  -أ

 .المال�ة سندات الصرف الخاصة بوزارة -ب

 .شهادة الشهود -ج

 

أهم�ة �الغة في لها أدلة اإلث�ات  أن ،في ضوء ما تم عرضه ري ال�احثیفي النها�ة و 
الحسا�ات في إبداء رأ�ه الفني فهي األساس الذي �عتمد عل�ه مراقب  ،مجال العمل الرقابي

جهة محل المحاید عن مدى داللة القوائم المال�ة موضوع الفحص في التعبیر عن نتیجة أعمال ال
 المالي. اوعن مركزه المراجعة
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 أهم النتائج والتوص�ات

 أوٌال: أهم النتائج:

 �مكن استعراض أهم نتائج ال�حث ف�ما یلي: 

ولكنها اتفقت على أنها أ�ة معلومات أو  ،ة اإلث�اتت�اینت التعار�ف حول ماه�ة أدل -١
 .رأ�ه عن القوائم المال�ة إبداءب�انات �حصل علیها المراجع تمكنه من 

األساس الذي �عتمد عل�ه مراقب الحسا�ات في إبداء رأ�ه الفني تعتبر أدلة اإلث�ات هي  -٢
نتیجة أعمال  المحاید عن مدى داللة القوائم المال�ة موضوع الفحص في التعبیر عن

 المالي.  اوعن مركزه جهةال

محل  �معرفة المنشأة أدلة إث�ات تم إعدادها �صفة عامة هى:و  أدلة اإلث�ات تتعدد أنواع -٣
للمنشأة من اطراف خارج�ة، أدلة إث�ات �حصل علیها  المراجعة، أدلة إث�ات ورادة

 .المراجع بنفسه

 المصادقات، ،ليفعالنها الجرد (طرق) للحصول على أدلة اإلث�ات م توجد عدة أسالیب -٤
المراجعة المستند�ة، اإلجراءات التحلیل�ة، االستفسارات، المراجعة الحساب�ة، مراجعة أداء 
العمل�ات، المالحظة، إقرارات اإلدارة، دقة نظام الرقا�ة الداخل�ة، األعمال الالحقة، 

 .المقارنات، إعادة التشغیل، والتت�ع 

الصعو�ات  هذهأدلة اإلث�ات الكاف�ة والمناس�ة ومن  توجد صعو�ات فى الحصول على -٥
الحصول على  وأ�ضا،  الرأي إبداءعدم الحصول على أدلة �مكن االعتماد علیها فى 

 .متعارضة إث�اتأدلة 

دلیل ي إذا ما توافرت ف الرقابيتزداد أهم�ة دلیل اإلث�ات ومن ثم ز�ادة جودة العمل  -٦
ارت�اط الدلیل �الهدف الذى �سعى  وتعنيمة من الخصائص : المالء اإلث�ات مجموعة
أى تكون األدلة قو�ة فى وتعني االعتماد على أدلة اإلث�ات  ، إمكان�ةالمراجع لتحق�قه

 لتوقیت المناسب .ا، و أدلة اإلث�ات كاف�ة وتعني أنالكفا�ة ، حجیتها ومحل ثقة المراجع

�عض التغیرات التي  أدى استخدام النظم اإلل�ة في الوحدات االقتصاد�ة إلى حدوث -٧
انعكست أثارها على طب�عة مقومات النظام المحاسبي وضوا�ط الرقا�ة الداخل�ة وكذلك 
مسار المراجعة، و�التالي أسالیب وٕاجراءات المراجعة الواجب على المراجع إت�اعها عند 

 والنظم فحصه لهذه النظم، وعلى هذا فان المراجع أص�ح یواجه �مجموعة من المتغیرات
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ي لم تكن موجودة من قبل، وعل�ه أن یتغلب علیها حتى �مكنه وضع وتنفیذ برنامج الت
، ومراجعة االلتزام البیئي، اإلل�كترون�ةالمراجعة �الجودة المطلو�ة ومنها التجارة 

 .والحوكمة
كوسیلة لمواك�ة  كتروني�اإللقانون التوق�ع  بإصدارجمهور�ة مصر العر��ة قامت  -٨

التكنولوج�ة و�عتبر هذا القانون �مثا�ة حل لمشكالت التجارة التغیرات االقتصاد�ة و 
 .اآلليااللكترون�ة والحاسب 

 ،كثیر من الشركات العالم�ة إخفاقأن حوكمة الشركات ظهرت �صورة كبیرة �عد  -٩
ولذلك أهتم ال�حث بهذا التطور  ،وأصدرت جمهور�ة مصر العر��ة دلیل لحوكمة الشركات

اجب توافرها فى ظل حوكمة الشركات ، كما القى ال�حث من ناح�ة أدلة اإلث�ات الو 
 .الضوء على األدلة المناس�ة فى ظل المراجعة البیئ�ة

المعدل �القانون رقم  ١٩٨٨لسنة١٤٤للمحاس�ات رقم  المركزي اهتم قانون الجهاز  -١٠
ذلك مثل  من القانون لتؤكد �أدلة اإلث�ات وجاءت المادة الخامسة١٩٩٨لسنة  ١٥٧

التحقق من مدى مالءمة النظام المحاسبي وأنظمة الض�ط ، و الجرد اتإجراءاعتماد 
 والرقا�ة الداخل�ة للوحدة محل المراجعة
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 التوص�ات: -٢

 في ضوء النتائج السا�قة �قترح ال�احث التوص�ات التال�ة:   

الذى توصل  الرأيأدلة إث�ات كاف�ة ومناس�ة حتى تؤكد  حصل علىأن �على المراجع  .١
 ل�ه عن القوائم المال�ة .إ

توثیق أدلة اإلث�ات التى یتم تجمعیها ضمن أوراق العمل ،وكذا توثیق النتائج  ضرورة .٢
 األدلة . همن هذ المراجع التى توصل إلیها

تحدید التوقیت المناسب للحصول على أدلة و اإلعداد الجید لبرنامج المراجعة ضرورة  .٣
 .كاف�ة ومناس�ة اإلث�ات

من هذا  المرجوةبین الجهد المبذول فى الحصول على الدلیل والفائدة  الموازنة ضرورة .٤
 الدلیل .

 المناس�ة للحصول على دلیل اإلث�ات . (الطر�قة) األسلوبیجب على المراجع اخت�ار  .٥

�معزل عن العالم ،وثم فعل�ه  كون � یجب على المراجع مواك�ة التطورات فى المراجعة وال .٦
 وأ�ضا مصر�ة ودول�ة، محاس�ة ومراجعة ن معاییرهو جدید م االطالع على كل ما

 التغیرات االقتصاد�ة وأثرها على عمل�ة المراجعة . تا�عةم

بنظم  اإللمامكما یجب عل�ه  المراجعة االلكترون�ة، �أسالیب اإللمامعلى المراجع  .٧
 .التشغیل وٕامكان�اتومكوناته  اآلليالحاسب 

الحصول على أدلة اإلث�ات  وأسالیبة الحوكم التعرف على قوانینیجب على المراجع  .٨
 الخاصة بها.

 وأسالیبید �البیئة فعلى المراجع التعرف على المراجعة البیئ�ة الالهتمام المتز  ونظراً  .٩
 .الحصول على أدلة اإلث�ات فى ظلها

�صفة مستمرة ودور�ة �كل ما هو جدید من تجارب  األعلى للرقا�ة إمداد مراقبي الجهاز .١٠
المراجعة التطور في علم عل�ا للرقا�ة األخرى في الدول األخرى �شأن وخبرات األجهزة ال

 .والمحاس�ة
على المراجع الحصول على فهم كافي للنظام المحاسبي ولنظام الرقا�ة الداخل�ة لعمل�ة  .١١

كما یجب عل�ه استخدام اجتهاده المهني عند  ، المراجعة وتطو�ر طر�قة فعالة لتنفیذها
وأن یدرك �أنه مهما كان نظام الرقا�ة الداخل�ة قو�ا وفعاال  ،تصم�م إجراءات المراجعة
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فإنه ال �ستط�ع أن �منع حدوث أخطاء جوهر�ة �القوائم المال�ة ، وٕانما �قلل من احتمال 
 حدوثها.

على المراجع الخارجي أن �حصل على أدلة إث�ات كاف�ة ومالئمة ف�ما إذا كان التقدیر  .١٢
كما یجب على  ،اح عنه �شكل مناسب عند الحاجةالمحاسبي معقوال ، وأن یتم اإلفص

 :المراجع تبني أحد األسالیب التال�ة أو مجموعة منها عند مراجعة التقدیر المحاسبي

 أ. فحص واخت�ار الس�اق الذي أستخدم من قبل اإلدارة إلعداد التقدیر.

 ب. استخدام تقدیر مستقل ألغراض المقارنة مع التقدیر المعد من قبل اإلدارة.

 ج. فحص األحداث الالحقة المؤ�دة للتقدیر المعمول �ه.
 

علــى المراجــع الخــارجي إنجــاز اإلجــراءات الُمصــممة للحصــول علــى أدلــة إث�ــات كاف�ــة  .١٣
ومالئمــة تؤ�ــد �ــأن كافــة األحــداث لغا�ــة تــار�خ تقر�ــر المراجــع والتــي قــد تتطلــب إجــراء 

عنهـا فـي القـوائم المال�ـة ،  التعدیل والتسو�ة في الدفاتر والسجالت أو مطلوب اإلفصاح
 قد تم تنفیذها من قبل المراجع . 

 

یجـــب علـــى المراجـــع الخـــارجي عنـــد تخطـــ�ط وٕانجـــاز إجـــراءات المراجعـــة ، وعنـــد تقـــو�م  .١٤
نتائجها مراعاة مالءمة فرض االستمرار�ة والـذي علـى أساسـه تـم إعـداد القـوائم المال�ـة ، 

مرار�ة علــى المراجــع أن یجمــع وعنــدما �حصــل شــك فــي مــدى قــدرة المنشــأة علــى االســت
 أدلة إث�ات كاف�ة ومالئمة . 

 

على المراجع الخارجي الحصول على إقرارات من إدارة المنشأة حول مسئول�اتها عن دقة  .١٥
واكتمــال المعلومــات التــي تحو�هــا القــوائم المال�ــة ، كمــا یجــب عل�ــه الحصــول علــى دلیــل 

ــــوائم  ــــك الق ــــأن تل ــــاعتراف اإلدارة عــــن مســــئولیتها � ــــة وصــــادقة � ــــة عادل معروضــــة �طر�ق
و�تماشــى مــع اإلطــار المناســب للتقــار�ر المال�ــة ، وفــي حالــة رفــض اإلدارة تقــد�م اإلقــرار 
الــذي �عتقـــد المراجـــع أنـــه ضــروري ، فـــإن ذلـــك �شـــكل تحدیــدًا لنطـــاق عمل�ـــة المراجعـــة ، 

 وعلى المراجع في هذه الحالة إبداء رأ�ًا متحفظًا أو �متنع عن إبداء الرأي . 

 

 

-٥۸- 
 



 المراجع قائمة
 الكتب �اللغة العر��ة-١

 ).٢٠٠٧، (القاهرة: دار الكتب، الط�عة السادسة، أصول المراجعةإبراه�م عثمان شاهین،  -١

( القاهرة : طوفي مصر  أساس�ات المراجعة و المراق�ة الداخل�ة ،إبراه�م على عشماوي،  -٢
 .)١٩٩١ للط�اعة،

 .)۲۰۱۱/۲۰۱۲ التعلیم المفتوح، ھا: مركزنمعة ب(جا المراجعة المتقدمة،على إبراھیم،  أحمد -٣

 ).١٩٩٥(القاهرة: دار النهضة العر��ة،مراجعة القوائم المال�ة ،  أحمد یوسف،  -٤

(القاهرة: دار المراجعة مدخل متكامل، ألفین أر�نز وج�مس لو�نز، ترجمة أحمد حجاج،  -٥
 .)٢٠٠٥المر�خ، 

 ).٢٠٠٥اهرة: مطا�ع الدار الهندس�ة، ، (القمدخل في أساس�ات المراجعةأمل صالح دردیر،  -٦

 ).٢٠٠٢(القاهرة: المؤسسة العر��ة، المراجعة في ظل عالم متغیر، مین السید احمد لطفي، أ -٧

 واخت�ارات  اإلجراءات التحلیل�ة �استخداممراجعة القوائم المال�ة ،  أمین السید أحمد لطفي -٨
 .)٤٢٠٠ (اإلسكندر�ة: الدار الجامع�ة،، التفاصیل

(اإلسكندر�ة: الدار  المراجعة الدول�ة وعولمة أسواق رأس المال،لسید أحمد لطفي، أمین ا -٩
 ).٢٠٠٥الجامع�ة، 

، المراجعة وخدمات التأكد �عد قانون سار�ینز أوكسليأمین السید أحمد لطفي،  -١٠
 ).٢٠٠٥(اإلسكندر�ة: الدار الجامع�ة، 

،  (اإلسكندر�ة: الدار لتأكددراسات متقدمة فى المراجعة وخدمات اأمین السید أحمد لطفي،  -١١
 .)٢٠٠٧الجامع�ة ،

 .)١٩٩٤(القاهرة: دار النهضة العر��ة، دراسات في المراجعة ، جالل مطاوع،  -١٢

(المنصورة: بدون ناشر،  أصول المراجعة، سطى، اجمعة شهاب الدین، محمد الد� -١٣
٢٠٠٦(. 

ة العصر�ة، ، (القاهرة: المكت�المراجعة مدخل معاصر حاتم محمد الش�شیني، أساس�ات -١٤
٢٠٠٧(. 

الط�عة (عمان: ،  علم تدقیق الحسا�ات الناح�ة النظر�ة والعمل�ة، عبد هللا خالد أمین -١٥
 . )٢٠٠٠، األولى، دار وائل للط�اعة والنشر
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، أساس�ات المراجعة في ظل بیئة نظم التشغیل اإللكترونيسمیر كامل محمد،  -١٦
 .)١٩٩٩اإلسكندر�ة: دار الجامعة الجدیدة،(

 .)١٩٧٠، (القاهرة: دار النهضة، نظر�ة اإلث�ات في المراجعةإبراه�م:  شوقي ر�اض -١٧

 ).٢٠٠٧(القاهرة: بدون ناشر،  أساس�ات المراجعة ،  عزة أحمد فتحي بركات،  -١٨

 ).١٩٨٠، (القاهرة: دار النهضة العر��ة، دراسات في المراجعةع�سى أبو طبل،  -١٩

، رامج واخت�ارات المراجعةمقدمة في بعادل عبد الرحمن أحمد،  كامل السید أحمد، -٢٠
 ).٢٠٠٥(القاهرة: مطا�ع الدار الهندس�ة ، 

(اإلسكندر�ة: المكتب الجامعي دراسات متقدمة في المراجعة ، محمد الفیومي وآخرون ، -٢١
 ).٢٠٠٦الحدیث، 

 ).١٩٩٢(القاهرة: مكت�ة عین شمس، أصول المراجعة ، محمد توفیق محمد،  -٢٢

(القاهرة:  ألصول العلم�ة والممارسة العمل�ة،ا –أصول المراجعة ، محمد توفیق محمد -٢٣
 ).٢٠١٢مكت�ة عین شمس ، 

 ).٢٠١٠، (المنوف�ة: ناس للط�اعة ، دراسات في أصول المراجعةمحمد ز�دان إبراه�م ، -٢٤

(القاهرة: مكت�ة  دراسات في المراجعة ،محمد محمود عبد المجید، محمد توفیق،   -٢٥
 ).٢٠٠٠الش�اب،

(القاهرة: دار صفا للط�اعة والنشر،  ،صول المراجعة: أمحمد نصر الهواري وآخرون  -٢٦
١٩٨٦(. 

 .)١٩٩٠(القاهرة: دار الثقافة العر��ة، المراجعة وفحص الحسا�ات، منصور حامد،  -٢٧

 التوق�ع االلكتروني وحجیته في اإلث�ات،منیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي،  -٢٨
 .)٢٠٠٥(اإلسكندر�ة: دار الفكر الجامعي،

 .)١٩٩٥(القاهرة: دار الثقافة العر��ة، م�ادئ المراجعة ، ى، هالة الخول -٢٩

الط�عة (غزة: ، أساس�ات اإلطار العملي في مراجعة الحسا�اتیوسف محمود جر�وع ،  -٣٠
 .)٢٠٠١األولى، مكت�ة الطالب الجامعي، 

(غزة:  المصادقات، أساس�ات اإلطار النظري في مراجعة الحسا�ات،یوسف محمود جر�وع،  -٣١
 . )٢٠٠٣ان�ة ، مكت�ة الطالب الجامعي، الط�عة الث
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 الدور�ات العلم�ة-٢
دراسة مقارنة بین أدلة  -األخضر ع�اشي، أدلة اإلث�ات في عمل�ة المراجعة اإلل�كترون�ة -١

، مجلة الدراسات المال�ة والمحاسب�ة واإلدار�ة اإلث�ات العاد�ة وأدلة اإلث�ات اإلل�كترون�ة، 
 .٢٠١٧الجزائر، العدد الثامن، 

مجلة اصم محمد أحمد سرور أدلة اإلث�ات في ظل مراجعة أنشطة التجارة االلكترون�ة، ع -٢
 .٢٠٠٥، العدد األول،  كل�ة التجارة، كل�ة التجارة لل�حوث التجار�ة

 عبد الوهاب نصر على،  دراسة األثار الحتم�ة للتجارة اإللكتروني على نموذج مراجعة -٣
األول، المجلد األر�عون، كل�ة التجارة جامعة  ، العددمجلة ال�حوث التجار�ة ،لحسا�اتا

 .٢٠٠٣اإلسكندر�ة،

نظم  عبده حسین شطا، تقی�م برامج المراجعة العامة كوسیلة لجمع أدلة اإلث�ات فى ظل -٤
 .١٩٩٠، العدد السادس، المجلة المصر�ة للدراسات التجار�ةالتشغیل اإللكتروني للب�انات، 

البیئي بین المنظور العلمي والواقع العملي : دراسة على إبراه�م طل�ة، مراجعة االلتزام  -٥
 .١٩٩٨، العدد الثاني، مجلة الفكر المحاسبيانتقاد�ة، 

 ٢٠٠٣د�سمبر -، أكتو�ر٢٠العددمجلة المحاسب، محمد طارق یوسف، حوكمة الشركات،  -٦

 .٢٠٠٦، د�سمبر ٢٧، العدد مجلة المحاسبمحمد فخر ندا،  أدلة إث�ات المراجعة ،  -٧

 العلم�ة الرسائل-٣

دور المراجع الخارجي في تقی�م أدلة اإلث�ات إلبداء الرأي على القوائم هاني فرحان الزا�غ،  -۱
دراسة تطب�ق�ة على أداء مكاتب وشركات المراجعة  -المال�ة وفقا لمعاییر المراجعة الدول�ة

 .٢٠٠٦، دراسة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالم�ة، غزة، في فلسطین

 ت العلم�ة والندواتالمؤتمرا-٤
االتجاهات الحدیثة في الرقا�ة الداخل�ة على  ،السید عبد المقصود دب�ان، ولید السید كشك -١

، مؤتمر اإلسكندر�ة: كل�ة التجارة أمن نظم المعلومات االلكترون�ة ودور المعاییر الدول�ة 
 .٢٠٠٢جامعة اإلسكندر�ة،

ظم الت�ادل االلكتروني وانعكاساتها أساس�ات الرقا�ة على ن عبد العز�ز السید مصطفي،  -٢
مؤتمر اإلسكندر�ة: جامعة  على أسالیب الفحص الضر�بي لصفات التجارة االلكترون�ة،

 .٢٠٠٢اإلسكندر�ة،
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  مصادر أخرى -٥

،  االتحاد الدولي للمحاسبین والمجمع العر�ي للمحاسبین القانونیین، إقرارات اإلدارة .١
 .١٩٩٨الط�عة األولى، 

، لشئون البیئة، إدارة التخط�ط والمشروعات البیئ�ة محافظة ال�حر األحمر اإلدارة العامة .٢

 ۲۰١٤إبر�ل 

مراجعة القوائم المال�ة (المستوى النهائي)،  جمع�ة المحاسبین والمراجعین المصر�ة، .٣
 )، الفصل الثامن.٢٠٠٣(القاهرة: بدون ناشر،

) ٢٠٠٤ائع المصر�ة، (القاهرة: الوق ،٢٠٠٤لسنة  ١٥قانون التوق�ع االلكتروني رقم  .٤
 .)١مادة (

�شأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاس�ات المعدل  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤القانون رقم  .٥

الهیئة العامة للمطا�ع األمیر�ة، (الط�عة األولى،  ،١٩٩٨لسنة  ١٥٧�القانون رقم 

 .١٩٩٩القاهرة)، 

(القاهرة: الوقائع  ،٢٠٠٤لسنة  ١٥الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع االلكتروني رقم  .٦
 ).١)، مادة (٢٠٠٥المصر�ة، 

: الصادرة �قرار رئ�س المعاییر المصر�ة للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد األخرى  .٧
 ٥٠٠، مع�ار المراجعة المصري رقم ٢٠٠٨لسنه  ١٣٣الجهاز المركزي للمحاس�ات رقم 

 .٢٠٠٩أدلة المراجعة، الط�عة األولي 

دور األجهزة العل�ا للرقا�ة هزة العل�ا للرقا�ة، التنم�ة المستدامة: المنظمة الدول�ة لألج .٨

 .٢٠٠٤، )٥٣١٠المال�ة والمحاس�ة، مع�ار رقم (
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 ملخص البحث

 تعامل الجهاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثبات

إن الهدف األساسي للمراجعة هو إبداء رأى فني محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم 
وأدلة اإلثبات الحصول على أدلة اإلثبات التي تمكنه من ذلك، بالمراجع  يقومالمالية للمنشأة، و 

تمثل أساسا  معقوال  ومناسبا  إلبداء رأى فني محايد وليس أساسا  مطلقا  إلبداء الرأي، ويحصل 
م واختبارات المراجع على أدلة اإلثبات من خالل اختبارات المراجعة والتى تشمل اختبارات االلتزا

 .التحقق

في كيفية تعامل الجهاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثبات، والحصول  لبحثامشكلة وتتلخص 
على األدلة الكافية والمقنعة التي تمكنه من إبداء الرأي الفني المحايد على صحة وعدالة القوائم 

 .المالية

اإلثبات، فهي دراسة تحليلية لمفهوم من المكانة الهامة والرئيسية ألدلة  الدراسةأهمية وتنبع  
، األجهزة العليا للرقابة مع أدلة اإلثبات كيفية تعاملأهمية وتوضيح ، وأنواع وخصائص أـدلة اإلثبات

 .دلةتلك األفي الحصول على  هاالصعوبات التي تواجهو 

األجهزة بيان الدور الذي تلعبه في يتمثل  هدف البحثالبحث فإن  وأهميةفي ضوء مشكلة   
توضيح األساليب المختلفة لحصول األجهزة و ، العليا للرقابة في مجال التعامل مع أدلة اإلثبات

يضاح أثرها على جودة العمل الرقابي  .العليا للرقابة على أدلة اإلثبات، وا 

: المبحث األول :ما يليك ة مباحثثالث إلى البحث تم تقسيم الدراسةهدف من أجل تحقيق 
فعالية أدلة اإلثبات في ظل النظم : المبحث الثاني، ألدلة اإلثبات في المراجعة اإلطار العام

 .حاالت عملية –تعامل األجهزة العليا للرقابة مع أدلة اإلثبات المبحث الثالث: ، المختلفة

 عليه يعتمد الذي األساس هي اإلثبات أدلة تعتبرالتالية:  النتائجإلى  الباحث وقد توصل  
 المركزي  الجهاز قانون  اهتمولقد ، المالية القوائم داللة مدى عن المحايد الفني رأيه إبداء في المراجع

 اإلثبات أدلة أنواع تتعددو ، ذلك لتؤكد القانون  من الخامسة المادة وجاءت اإلثبات بأدلة للمحاسبات
 اطراف من للمنشأة ورادة إثبات أدلة المراجعة، محل المنشأة بمعرفة إعدادها تم إثبات أدلة: هيف

 اإلثبات أدلة على للحصول أساليب عدة توجدو ، بنفسه المراجع عليها يحصل إثبات أدلة خارجية،
 أدلة على الحصول فى صعوبات توجدو  التحليلية، اإلجراءات المصادقات، الفعلي، الجرد منها

 دليل في توافرت إذا الرقابي العمل جودة تزداد، و متعارضة إثبات أدلة على الحصول :هامن اإلثبات
 بمجموعة يواجه المراجع ، ولقد أصبحالكفايةيها، و عل االعتماد إمكانية المالءمة، خصائص اإلثبات
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 االلتزام ومراجعة اإلليكترونية، التجارة ومنها قبل من موجودة تكن لم التي والنظم المتغيرات من
 .والحوكمة البيئي،

 أنو  المراجعة لبرنامج الجيد اإلعداد المراجع علىيجب  التالية: التوصياتيقترح الباحث و    
 للحصول المناسب األسلوب اختيارو ، هاتوثيق ضرورةمع  ومناسبة كافية إثبات أدلة على يحصل

 المراجعة لعملية الداخلية الرقابة ولنظام المحاسبي للنظام كافي همويكون ف ،اإلثبات دليل على
 يكون  وال المراجعة فى التطورات مواكبة المراجع على يجبكما  ،لتنفيذها فعالة طريقة وتطوير
مكانيات ومكوناته اآللي الحاسب بنظمو  االلكترونية، المراجعة بأساليب، وأن يلم العالم عن بمعزل  وا 

 أدلة على الحصول وأساليب البيئية المراجعةو  الحوكمة قوانين على التعرف، كما يجب التشغيل
مداد، و امبه الخاصة اإلثبات   .األخرى  األجهزة وخبرات تجارب من جديد هو ما بكل الجهاز مراقبي ا 

 
 


	إن الهدف الأساسي للمراجعة هو إبداء رأى فني محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة، ولكي يتمكن المراجع من إبداء رأيه الفني المحايد فلابد له من الحصول على أدلة الإثبات التي تمكنه من ذلك، ومن ثم فعملية جمع أدلة الإثبات عملية جوهرية بل يمكن اعتبا...
	ويجب على المراجع الحصول على أدلة الإثبات المختلفة التى تؤيد البيانات المسجلة فى الدفاتر والتحقق من سلامة الأساليب الفنية التى استخدمت فى الحصول على تلك الأدلة، ولقد اهتمت معايير المراجعة المصرية والدولية بأدلة الإثبات حيث حث المعيار المصري والدولي رقم...
	وأدلة الإثبات تمثل أساساً معقولاً ومناسباً لإبداء رأى فني محايد وليس أساساً مطلقاً لإبداء الرأي، ويحصل المراجع على أدلة الإثبات من خلال اختبارات المراجعة والتى تشمل اختبارات الالتزام واختبارات التحقق.
	وتتميز الاتجاهات المعاصرة فى المراجعة بالتنوع والتعدد النابع من التطور الكبير الذي حدث فى أساليب المراجعة نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية فى البيئة المحيطة، ونظراً للدور المحوري للمراجعين تجاه المجتمع فقد توسع المراجعين فى تقديم أدل...
	ولقد أدى التطور التكنولوجي الهائل والسريع إلى وجود العديد من التحديات إمام المراجعين، ونظراً لكثرة هذه التحديات فقد تم التركيز على بعض النظم المختلفة وهي التجارة الالكترونية، الحاسب الآلي، حوكمة الشركات، المراجعة البيئية.
	- الإثبات في المراجعة "يعرف بأنه إقامة الدليل على صدق وسلامة ووضوح البيانات التى تحويها القوائم المالية، أو كذبها وعدم دقتها" (5F ).
	- فعرفها أحد الكتاب بأنها (6F )" أدلة الإثبات هي المعلومات والحقائق التى يستند اليها المراجع في تكوين رأيه عن مدى دلالة وصحة الأرقام التى تتضمنها القوائم المالية المنشورة للوحدة محل المراجعة في ضوء القواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها".
	وعرفها أخر على أنها 7F(8F ) " هي أية معلومات يحصل عليها المراجع في سبيل تمكينه من استنتاج رأى في مسألة معينة واقتناعه بالإفصاح عن هذا الرأي".
	كما عرفها أخر بأنها (9F ) " أدلة الإثبات هي كل ما من شأنه أن يؤثر على حكم وتقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة ما عرض من معلومات مالية للحقائق الاقتصادية".
	وفي تعريف أخر "هو ما يقدم للاستناد إليه في إثبات حقيقة أمر مدعي به". أو هو "الوسيلة والإجراءات والشكل المادي الذي يحوز قوة إقناعيه في إثبات الحقيقة الواقعية والحقيقة المحاسبية لمراقب الحسابات"(10F ).
	- من واقع المعيار رقم (2310) الصادر عن معهد المراجعين الداخليين (IIA) (11F )" يجب على المراجع الداخلي الحصول على أدلة إثبات لعملية المراجعة عن طريق المستندات والمصادقات والإجراءات التحليلية بما في ذلك النسب المالية".
	1/4 أهمية أدلة الإثبات:
	ومما سبق يتضح أهمية أدلة الإثبات وذلك على النحو التالي:
	1/8/9 الشهادات التى يحصل عليها المراجع من الإدارة(35F ):

