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 (1المحاضرة رقم )

 قسم المحاسبة  -المعهد التقني بابل 

 المرحلة الثانية

 مادة التدقيق

 استاذ المادة: م. مرتضى محمد شاني
 

 )) مدخل إلى تدقيق الحسابات ((

 قادرا على : الطالب كونيبعد دراسة هذا الفصل ينبغي إن 

 المعرفة التامة بالتطور التاريخي للتدقيق . -1

 أهدافه .وما هي التدقيق ما المقصود ب -2

 .معرفة الفرق بين المحاسبة والتدقيق  -3

 نشأة التدقيق وتطوره

عرف التدقيق بشكل بدائي منذ إن بدء الفرد يزاول نشاطه ، لغرض إشباع حاجته وحاجات   

غيره وبرز إلى الوجود بعد ظهور المحاسبة إذ ال يمكن تصور وجود تدقيق للحسابات إال إذا 

 كان هناك حسابات ومن هنا يمكن القول إن التدقيق والمحاسبة متالزمان

سابات في بعض دول العالم يجد أنها نمت وتطورت في ظل المتتبع لتطور مهنة تدقيق الح

فكرة انفصال الملكية عن اإلدارة وذلك لحاجة مالكي المنشأة إلى رأي مهني عن مدى كفاية 

إدارة المنشأة في حسن استخدام مواردها المتاحة ونرى ابرز مالمح هذا التطور في التعريف  

مفاهيم التدقيق المنبثقة من جمعية المحاسبة الحديث لتدقيق الحسابات الذي أصدرته لجنة 

 بأنه  AAAاألمريكية 

)) عملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات وتقويمها فيما يتعلق بحقائق عن   

وقائع وإحداث اقتصادية وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق والمعايير المحددة 

 لومات المهتمين بذلك التحقق ((وإيصال النتائج إلى مستخدمي المع

فالتدقيق بمعناه البسيط ال يعدو إن يكون عمال يقوم به إفراد هدفهم التأكد من صحة أداء   

عمل اإلفراد اآلخرين وعلى هذا األساس البد إن يؤدى بشكل تراعى فيه أسس معينة ويتم 

غير الشخص الذي  التدقيق في ضوء تلك األسس كما يجب إن يكون الشخص القائم بالتدقيق

 1969لسنة  185قام بالتنفيذ كما أشير إلى ذلك في قانون نقابة المحاسبين العراقيين رقم 

( من الباب األول )الحياد واالستقالل المهني( وتنص المادة 3) ة)قواعد السلوك المهني( الماد

 ( على إن3)

 يقها في الوقت نفسه (( )) ال يحق لمراقب الحسابات إن يقوم بتنظيم الحسابات وتدق     

وبفعل التطور الحاصل في النشاط االقتصادي وتعدد مجاالته وتنوع األنشطة القانونية 

للمنشآت أصبح هدف التدقيق اعم وأوسع مما استوجب التطوير في اإلجراءات ووسائل إيصال 

ً ينحصر النتائج إلى الجهات المستفيدة في حين كان هدف التدقيق في المراحل األولى وقائي ا

 في اكتشاف األخطاء والغش والتالعب .
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هدف التدقيق خالل النصف األول من القرن الماضي إلى معرفة ما إذا كانت القوائم  انو  

 برعالمالية تعبر بصورة صادقة وصريحة عن نتائج العمليات في المدة التي أعدت فيها كما ت

 عن متانة المركز المالي في نهاية المدة .

معايير ما تقدم ركز المهتمون بتدقيق الحسابات في بعض الدول على تطوير  في ضوء  

من اجل تحقيق التوازن بين مسؤولية مراقب الحسابات القانونية واحتياجات التدقيق 

المستفيدين من التقارير المالية وثم الوصول إلى هذا التوازن من خالل ما يعرف )بالتقرير 

 القوائم المالية تمثل حقيقة المركز المالي ونتائج اإلعمال .وهو بمثابة شهادة أن النمطي( 

مستمدة من قانون الشركات  1919لقد كانت هناك تشريعات مهنية متقدمة في العراق سنة   

المعمول به آنذاك . وقد بينت تلك التشريعات حقوق مراقب الحسابات وواجباته ومسؤولياته 

وكان حق ممارسة المهنة يتم من قبل هيأة أو  معهد معترف به أو عن طريق استحصال 

الرسمية ولم تسمح تلك التشريعات للمديرين والموظفين في الشركات الموافقة من الجهات 

بأن يزاولوا مهنة التدقيق ، وبينت إن لمراقب الحسابات حق االطالع في أي وقت على 

سجالت الشركات موضع التدقيق وحق طلب اإليضاحات والمعلومات  التي يراها ضرورية 

مدى حصوله على المعلومات والبيانات التي لعمله وبالمقابل يقوم بتقديم تقرير يبين فيه 

طلبها ورأيه عن مدى مطابقة الميزانية للقانون ومدى تصويرها لوضع الشركة المالي 

 الحقيقي .

 تعريف التدقيق: 

)يستمع( الن الحسابات   AUDIREمشتق من الكلمة   AUDITالتدقيق بمعناه اللفظي       

 كانت تتلى على مراقب الحسابات .

إما التدقيق بالمفهوم الحرفي فيقصد به فحص البيانات أو السجالت أو األرقام بقصد التحقق   

من صحتها إما التدقيق بمفهومه المهني فيعني )) عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية 

 اوالبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمنشأة تحت التدقيق فحصا انتقادين

قصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم المالية عن الوضع المالي منظما ، ب

للمنشأة في نهاية مدة زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج إعمالها من ربح أو خسارة عن 

 تلك المدة ((

وهناك تعريف أخر للتدقيق ))هو جمع وتقييم األدلة عن المعلومات ، لتحديد وتقرير التوافق   

 ((لك المعلومات والمعايير الموضوعة ، وينبغي إن يقوم به شخص محايد وكفء بين ت

والتحقق   EXAMINATIONوبناًء على ما تقدم فأن عملية التدقيق تشمل الفحص   

VERIFICATION   والتقريرREPORTING   ويقصد بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات

بها . إما التحقق فيقصد به إمكانية الحكم على وتبوي  اوسالمتها التي تم تسجيلها وتحليله

إلعمال المنشأة عن مدة مالية معينة وكداللة على  مصالحية القوائم المالية النهائية كتعبير سلي

 وضعها المالي في نهاية تلك المدة .
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من هذا يتضح إن الفحص والتحقق وظيفتان مترابطتان الهدف منهما تمكين مراقب   

اء رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للقوائم المالية قد توصلت إلى إثبات الحسابات من إبد

 صورة عادلة لنتيجة إعمال المنشأة ومركزها المالي .

إما التقرير فيقصد به إظهار نتائج الفحص والتحقق وإثباتها في تقرير يقدم للجهة المستفيدة  

رأيه الفني المحايد في القوائم  داخل المنشأة وخارجها ، إذ يوضح فيه مراقب الحسابات

المالية كلها من حيث تصوير المركز المالي للمنشأة وعملياتها بصوره سليمة وعادلة . وتعني 

توافق البيانات الواردة في القوائم المالية مع واقع   FAIR PRESENTATIONكلمة )بعدالة ( 

ووافية أي لم يحذف شيء  المنشأة وهذا يتطلب من هذه البيانات إن تكون سليمة محاسبيا

 بذلك كله.منها ، وان مراقب الحسابات يشهد 

 :أهداف التدقيق

يستطيع الباحث من خالل التطور التاريخي ألهداف التدقيق ومضمونه المهني إن يالحظ   

التغيير الكبير الذي طرأ على األهداف و المضمون فقد كان ينظر للتدقيق بأنه وسيلة الكتشاف 

ناقد يوجد في الدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش وتالعب وتزوير وان مهمة مراقب 

كانت  تنحصر في متابعة تلك األخطاء والعمل على اكتشافها ،ثم  1905الحسابات حتى عام 

أصبح الهدف من التدقيق تحديد مدى سالمة المركز المالي وصحته فضال عن اكتشاف 

 األخطاء والتالعب ، وفي ضوء هذا الهدف بدأ االهتمام بالرقابة الداخلية .

تحديد مدى سالمة المركز المالي هو  1960 -1940لقد أصبح الهدف من التدقيق من عام    

نحو التدقيق االختباري الذي يعتمد على متانة نظام الرقابة الداخلية  وجه، وصحته وتم الت

 وحتى أالن أضيفت أهداف جديدة للتدقيق سيرد ذكرها الحقا . 1960وقوتها ومنذ عام 

الحسابات هو  من العرض التاريخي السابق نخلص إلى إن الهدف الرئيس لعملية تدقيق    

إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى تعبير التقارير المالية بصورة صادقة وعادلة عن المركز 

 المالي للمنشأة محل التدقيق في مدة زمنية محددة ونتائج اإلعمال عن تلك المدة .

ويرجع تطور أهداف التدقيق حين قرر القضاء االنكليزي في بعض إحكامه إن الهدف     

س للتدقيق ليس اكتشاف األخطاء أو الغش والتزوير والتالعب الموجود في الدفاتر الرئي

والسجالت وان المدقق ال يجب عليه إن يقوم بعمله وهو يشك في كل ما  يقدم إليه من 

 البيانات والمعلومات التي يطلبها 

( إن هدف 2رة )فق 200لقد أكد االتحاد الدولي للمحاسبين في المعيار الدولي للتدقيق رقم    

تدقيق القوائم المالية هو ))تمكين المدقق من إعطاء الرأي عما إذا كانت القوائم المالية معدة 

 ومن جميع الجوانب المادية طبقا إلطار معروف من التقارير المالية (( 

 ويمكن بوجه عام حصر األهداف التقليدية للتدقيق في أنواع عدة أهمها :

 بيانات المحاسبية المدونة في دفاتر المنشأة وسجالتها .التأكد من صحة ودقة ال -1

الحصول على رأي فني محايد عن مطابقة القوائم المالية لما هو مثبت في الدفاتر  -2

 والسجالت .

 اكتشاف ناقد يوجد من أخطاء أو غش . -3
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زيارات مراقب الحسابات المفاجئة للمنشأة لتقليل فرص األخطاء والغش وتدعيم  -4

 الداخلية . أنظمة الرقابة

 وأغراضوحتى يومنا هذا فقد تعدت عملية التدقيق هذه األهداف إلى أهدف   1960ومنذ عام 

 أخرى منها 

مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ماحقته من أهداف ودراسة األسباب  -1

 التي حالت دون الوصول إلى األهداف المحددة .

 ستهدفا منها .تقييم نتائج اإلعمال بالنسبة لما كان م -2

القضاء على اإلسراف من خالل تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي  -3

 النشاط 

تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية إلفراد المجتمع الذي تعمل فيه المنشأة ويأتي  -4

بصورة عامة إذ لم يعد  المنشآتالذي طرأ على أهداف  غييرهذا الهدف نتيجة الت

تحقيق اكبر قدر من الربح الهدف األهم بل شاركته في األهمية أهداف أخرى منها 

 العمل على رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه المنشأة .

 

 :الفرق بين المحاسبة والتدقيق

بينهما يرى البعض إن الفرق بين المحاسبة والتدقيق فرق ضئيل إال إن الحقيقة هي إن الفرق 

 واسع جداً وسنبين هذا الفرق فيما يأتي:

من حيث التعريف، يمكن تعريف علم المحاسبة بأنه مجموعة النظريات والمبادئ التي  -1

تحكم تسجيل العمليات المختلفة التي تجريها المنشأة وتبويبها ويكون في تأثير في 

ئم مالية تبين مركزها المالي في صورة نقدية ثم عرض نتائج هذه العمليات في قوا

نتيجة إعمال المنشأة من ربح أو خسارة خالل مدة معينة ومركزها المالي في نهاية 

 هذه المدة .

إما علم تدقيق الحسابات فهو عبارة عن عملية فحص ومراجعة للحسابات والسجالت    

 والمستندات وتقديم تقرير عن إعطاء البيانات المالية صورة واضحة للوضع المالي ونتيجة

 النشاط .

يبدأ بعمليات عدة تجريها  CONSTRUCTIVEإن علم المحاسبة علم إنشائي  -2

المنشأة لتخلص منها بقوائم مالية تحوي نتائج تلك العمليات  وخالصتها ، في حين إن 

يبدأ بالقوائم المالية ويعود بما حوته من بيانات  Analyticalعلم التدقيق علم تحليلي 

 لمستندات المؤيدة لها وذلك من اجل التأكد من صحتها .إلى الدفاتر والسجالت وا

تهتم المحاسبة بتسجيل العمليات التجارية والوقائع من يوم ألخر في حين إن التدقيق  -3

 يهتم بفحص العمليات التجارية التي تمت في وقت سابق .

حين  بالنسبة للمحاسبة نجد إن العمل يتم بناًء على تعليمات وأوامر تصدرها اإلدارة في -4

إن  التدقيق يتم بناًء على األصول المتعارف عليها لذا فمجال التدقيق في الحاالت 

 االعتيادية يشمل الخطوات المتعارف عليها إال إذا وردت تعليمات تخالف ذلك .

وثمة فارق بين المحاسب ومراقب الحسابات وهو إن المحاسب موظف لدى المنشأة خاضع      

ثم عرضها في قوائم مالية على  نفي تسجيل العمليات وتبويبها وم إلدارتها ، تنحصر مهمته

وفق إدارة القائمين على المنشأة . إما مراقب الحسابات فال تربطه بالمنشأة رابطة إدارية ، بل 

هو شخص فني مستقل وخبير مهني محايد ال يخضع ألية سلطة إدارية في المنشأة  وتنحصر 
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في فحص محوته القوائم المالية من بيانات للتأكد من صحتها وإبداء رأيه فيما إذا كانت  همهمت

تلك القوائم المالية تظهر بصدق نتيجة إعمال المنشأة عن المدة المالية المعنية وتبين بعدالة 

 حقيقة مركزها المالي في نهاية تلك المدة .

ابات بتلك العالقة القائمة بين القاضي ويمكن تشبيه العالقة بين المحاسب ومراقب الحس  

والمحامي إذ يشترط في كل فريق الخلفية العلمية المتساوية ولكن يضاف إلى مراقب الحسابات 

 والقاضي الحياد واالستقالل والحكم الشخصي .

ومن هنا نستطيع وصف مراقب الحسابات بالناقد المستقل، وإذا مقام  ببعض اإلعمال    

د القوائم المالية في نهاية المدة فأنه يقوم حينها بعمل المحاسب وليس بصفته المحاسبية كأعدا

 مراقبا حسابيا

 

 

 أسئلة الفصل األول

 التعريف الشامل للتدقيق ؟ وه ما 1س/

 ماذا تشمل عملية التدقيق ؟ 2س/

 اذكر األهداف الحديثة للتدقيق؟ 3س/

 ماهي الفئات التي تستفيد من خدمة التدقيق ؟4س/

 ما المقصود بالمحاسبة ، قارن بين المحاسبة والتدقيق؟ 5س/

 كيف نشأت مهنة التدقيق وكيف تطورت ؟ 6س/
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 (2المحاضرة رقم )

 ((أنواع التدقيق))

 بعد دراسة هذا الفصل ينبغي إن يكون الطالب قادرا على :

 معرفة انواع التدقيق . -4

 الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق. -5

 التي تقوم بعمليات التدقيق. تالهيئا -6

 .عالقة التدقيق بالبيئة والمجتمع -7

 

 Types Of Auditing    أنواع التدقيق

إن  للتدقيق أنواع عدة تختلف باختالف الزاوية التي ينظر من خاللها إلى هذه العملية، اكآل

مستويات األداء التي تحكم جميع أنواع التدقيق تكون واحدة  , بوجه عام يصنف التدقيق إلى ما 

 يأتي :

 نطاق عملية التدقيق   

يقصد به قيام مراقب الحسابات بفحص : COMPLETE AUDITالتدقيق الكامل :  -1

صحة  القيود والمستندات والسجالت في المنشأة بقصد التوصل إلى رأي فني محايد عن

القوائم المالية كلها ، بغض النظر عن نطاق الفحص والمفردات التي شملتها اختباراته 

، إذ إن مسؤولياته تغطي جميع المفردات بما في ذلك المفردات التي لم تخضع للفحص 

, ويالحظ في هذه الحالة إن لمراقب الحسابات الحرية في تحديد مفرداته التي تشملها 

 اختباراته .

وكان هذا النوع من التدقيق هو السائد حين كان حجم المنشآت صغيرا وعملياتها     

قليلة العدد وال يعتمد نظامها على الرقابة الداخلية  ، وهذا يعني إن المنشآت الكبيرة 

حين تعتمد على هذا النوع من التدقيق فأن ذلك يتوقف على متانة نظام الرقابة الداخلية 

 النظام الذي يعني  توسع مراقب الحسابات في اختباراته .وقوته أو ضعف هذا 

يقصد نه قيام مراقب الحسابات بتدقيق بعض : PARTIAL AUDITالتدقيق الجزئي  -2

العمليات المعينة, أي إن التدقيق يتضمن وضع قيود على النطاق أو المجال ، ومن ثم 

ب االمر هنا وجود فأن مسؤولية مراقب الحسابات محددة بما ُكلف نه ، ولذلك يتطل

اتفاق كتابة )عقد كتابي( يوضح نطاق وحدود التدقيق والهدف منه ، كي يتمكن مراقب 
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الحسابات من كتابة التقرير عن الخطوات التي اتبعت والنتائج التي توصل إليها ، ومن 

 ثم ال ينسب إليه أي تقصير أو إهمال في القيام بشيء لم ينص عليه في االتفاق :

 التدقيق الجزئي ما يأتي : ومن أمثلة 

 االتفاق على تدقيق العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات .  –أ 

 االتفاق على تدقيق عمليات المشتريات والمبيعات . –ب 

 االتفاق على تدقيق العمليات الخاصة بالمخازن . –ج 

 االتفاق على تدقيق العمليات اآلجلة خالل مدة معينة . –د 

 االتفاق على تدقيق عناصر قائمة المركز المالي فقط. –ه 

 االتفاق على دراسة قدرة المنشأة على سداد التزاماتها . –و 

 

 : الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق

يالئم هذا النوع من التدقيق المنشأة الصغيرة :   FINAL AUDITالتدقيق النهائي  -1

يبدأ عمله بعد انتهاء المدة المالية المطلوب والمتوسطة الحجم ، الن مراقب الحسابات 

تدقيقها ، وبعد إجراء التسويات وتحضير الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ، 

وفي هذا ضمان لعدم حدوث أي تعديل للبيانات بعد تدقيقها ، الن الحسابات تكون قد 

 تدقيق النهائي ما يأتيذ على الدققت سابقاً وهي ميزة لهذا النوع من التدقيق ولكن يؤخ

 تأخر النتائج. - أ

 حدوث ارتباك في مكتب المدقق . - ب

 عدم اكتشاف الغش واألخطاء أو التالعب . –ج 

 عدم قيام مراقب الحسابات بالفحص على المستوى المطلوب . -د

ويقتصر هذا النوع من التدقيق في اغلب األحيان على تدقيق عناصر القوائم المالية والسيما 

 الميزانية ولهذا يطلق على هذا النوع من التدقيق ن )تدقيق الميزانية ( .كشف 

 

يعد التدقيق المستمر مناسبا : CONTINUOUS AUDIT التدقيق المستمر -2

للمنشآت الكبيرة وهو التدقيق الذي يتم أوال بأول خالل السنة إذ يقوم مراقب الحسابات 

بزيارات متعددة للمنشأة طوال  بتدقيق المستندات والحسابات بصفة مستمرة فيقوم

المدة التي يدقق فيها ، ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الحسابات الختامية والميزانية 

ويطلق على هذا النوع من التدقيق ب )المانع والمصحح في وقت واحد( ويمتاز هذا 

 النوع من التدقيق بالخصائص اآلتية :

 توسع في عملية التدقيق .وجود وقت كاف لدى المدقق يساعده على ال - أ
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تقليل فرص ارتكاب الغش والتالعب وسرعة اكتشافهما وذلك لتوافر الوقت  - ب

 للفحص والدراسة المتأنية .

انتظام العمل بمكتب مراقب الحسابات وفي المنشأة أيضا لوجود المجال الواسع  -ج

 زمنيا للتدقيق .

ن قبل موظفي المنشأة وذلك انجاز اإلعمال في أوقاتها من دون إهمال أو تأخير م -د

 بسبب زيارات المدقق للمنشأة .

 وعلى الرغم من مزايا التدقيق المستمر إال إن إتباعه قد يبرز بعض العيوب أهمها :   

قد يقوم موظفو المنشأة بتغيير أو حذف أرقام أو قيود في السجالت والمستندات  - أ

صد االختالس أو التالعب بعد تدقيقها سواء أ كان ذلك بحسن نية أم بسوء نية بق

اعتمادا على إن مراقب الحسابات لن يعود ثانية لتدقيق تلك السجالت والمستندات 

وبإمكان مراقب الحسابات تجنب ذلك عن طريق وضع عالمات أو رموز معينة إمام 

البيانات أو أرصدة الحسابات التي قام بتدقيقها والتأكد من صحتها أو اخذ مذكرة 

 ت التي انتهى من تدقيقها حتى تاريخ التدقيق .بأرصدة الحسابا

بسب الزيارات المتكررة لمراقب الحسابات للمنشأة يخشى إن تنشأ عالقة وتعارف  - ب

بين مراقب الحسابات والموظفين مما يسبب تواطؤ مراقب الحسابات عند اكتشافه  

 لغش أو خطأ في سجالت أو مستندات المنشأة أو عند كتابته للتقرير .

عملية التدقيق إلى عمل روتيني رتيب وبإمكان مراقب الحسابات تالفي  تتحولقد  -ج

 .ف بالمرونةطريــــق إدخال تعديالت في برنامج التدقيق الذي يفترض إن يتص ذلك عن

إن الزيارات المتعددة لمراقب الحسابات قد تأخر عمل موظفي قسم الحسابات بين  -د

التغلب على ذلك عن طريق اختيار مراقب الحسابات واألخرى ولكــــن  يمكن  المدة

 التي يراها مناسبة للزيارة .  لألوقات

التي تركها مفتوحة في أخر  قد  يسهو مراقب الحسابات عن انجاز بعض اإلعمال –هـ          

 ك من قبلهله للمنشأة ويمكن التغلب على ذلك بالرجوع إلى سجل المالحظات الممسو زيارة

زيارة   وجود برنامج تدقيق يثبت فيه مراقب الحسابات ما تم انجازه من عمل في أخرفضالً عن 

 له .

 

 التدقيق من حيث االلزام

التدقيق االلزامي: هو التدقيق الذي يفرض القانون القيام به اذ يلتزم المشروع  -1

 بضرورة تعيين مدقق خارجي لتدقيق حساباته كما في الشركات المساهمة.
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االختياري: هو الذي يتم دون الزام قانوني يتم في الشركات الفردية وشركات التدقيق  -2

 االشخاص لغرض اطمئنان الشركاء على صحة المعلومات المحاسبية.

 

 الهيأت التي تقوم بعمليات التدقيق 

يعرف التدقيق الداخلي بأنه فحص  :INTERNAL AUDIT التدقيق الداخلي -1

اتها بوساطة أشخاص أو هيأة أو مراقبي حسابات لعمليات المنشأة وسجالتها ومستند

تابعين للمنشأة وذلك من اجل حماية أموالها ولتحقيق أهداف اإلدارة لتحقيق اكبر كفاية 

 إدارية وإنتاجية ممكنة للمنشأة وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية .

وقد ظهر هذا النوع من التدقيق بفعل تطور المنشأة  ونموها مما اضطرها إلى إيجاد التدقيق   

 الداخلي كوسيلة لالطمئنان على ما يأتي :

 سالمة وكفاءة أنظمة الرقابة والضبط الداخلي . - أ

 كفاية السياسات واإلجراءات النجاز إعمال المنشأة . - ب

 المنشأة تكشف األخطاء وتمنع التالعب .وجود حماية أو وقاية كافية ألصول  -ج

سالمة البيانات المحاسبية واإلحصائية المقدمة إلى اإلدارة العتمادها في اتخاذ القرارات  -د

 ورسم السياسات داخل المنشأة .

 ومن العرض المتقدم يمكن تلخيص طبيعة التدقيق الداخلي في األتي :  

 نشاط داخلي مستقل . -

 قاد وتقويم جميع الرقابة األخرى التي تكونها اإلدارة .أداة رقابية بغرض انت -

 وظيفة استشارية أكثر مما هي وظيفة تنفيذية . -

يمتد نشاط وظيفة التدقيق الداخلي إلى جميع الرقابة اإلدارية بما فيها الرقابة  -

التابعة  IASCالمحاسبية ، والضبط الداخلي ويؤكد متقدم المفهوم الذي وضعته 

للمحاسبين بأنها ) تقويم األنشطة المتعارف عليها داخل الوحدة لخدمة  لالتحاد الدولي

الوحدة وتشمل وظائفها الفحص والتقويم والمراقبة لمدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة 

 الداخلية والمحاسبية.

 أهداف التدقيق الداخلي 

وهو نشاط  في نهاية القرن التاسع عشر حدث تطور منطقي في وظيفة التدقيق الداخلي  

التقويم لمساعدة االدارة في حكمها عن كيفية تنفيذ األنشطة المختلفة داخل المنشأة كان ينظر 

إلى مراقب الحسابات الداخلي كمساعد للمدقق الخارجي كما كان ينظر إلى إن هدف مراقب 

 الحسابات الداخلي هو تخفيض كلفة التدقيق الخارجي .
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 داف التدقيق الداخلي بما يأتي :تقدم يمكن حصر أها وبناء على م  

 إن النظم المحاسبية والمالية ونظم الضبط الداخلي ،كافية وسليمة وصحيحة التطبيق  - أ

 كفاية اإلجراءات التقليدية والموضوعة بموجب السياسات المرسومة النجاز اإلعمال  - ب

 االطمئنان عن سير العمل ونتائجه وثغراته ونقاط تحسينه . -ج

ابة الداخلية قد ضمن الحماية الكافية ألصول المنشأة كما ضمن تسجيل إن نظام الرق -د

 المعامالت.   

 التأكد من إن كل جزء من نشاط المنشأة موضع مراقبة . -هـ

 

 

يطلق أحيانا على هذا النوع من التدقيق : EXTERNAL AUDIT التدقيق الخارجي -2

، والغاية منه الوصول   INDEPENDENT AUDITبالتدقيق المحايد أو المستقل 

إلى تقرير عن عدالة تصوير الميزانية لوضع المنشأة المالي ، وعدالة تصوير 

الحسابات الختامية لنتائج إعمالها عن المدة المالية المعنية ، ويقوم به أشخاص من 

 خارج المنشأة ليست لهم عالقة وظيفية أو مصلحة مادية مع المنشأة 

جود نظام سليم للتدقيق الداخلي ال يعني االستغناء عن ومن الجدير بالذكر إن و  

التدقيق الخارجي وذلك النعدام الحياد واالستقالل في التدقيق الداخلي الن مراقب 

الحسابات الداخلي خاضع لإلدارة ويخدم أهدافها في حين يتوافر مبدأ االستقالل والحياد 

 يال بأجر عن أصحاب المنشأة في التدقيق الخارجي إذ يكون مراقب الحسابات هنا وك

 أهداف التدقيق الخارجي :

 يمكن تلخيص أهداف التدقيق الخارجي بما يأتي :

مساعدة االدارة في التأكد من إن اإلجراءات التنفيذية هي بموجب القوانين  - أ

والصالحيات المخولة لإلدارة العليا والجهاز اإلداري التنفيذي لكي يطمئن أصحاب 

اإلدارة حريصة على استخدام أموالهم استخداما أمينا لغرض رأس المال من إن 

 تحقيق األهداف المنشودة.

واالطمئنان لدى الدائنين بأن نتائج إعمال المنشأة وما حققته  رخلق حالة االستقرا - ب

من ربحية تمكنها من اإليفاء بالتزاماتها تجاههم وذلك بفعل مصادقة مراقب 

 لعمومية والحسابات الختامية للمنشأة .الحسابات الخارجي على الميزانية ا

معرفة مدى مطابقة البيانات المالية المثبتة في السجالت والمستندات المحاسبية  -ج

 رأي فني محايد بخصوصها يستند إلى قرائن وأدلة إثبات . وإبداء 
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بلوغ العاملين أقصى كفاية إنتاجية ممكنة بفعل االنتقادات المحايدة والبناءة وبيان  -د

 الكيفية التي تسير بها المنشأة من حيث حسن األداء أو عدمه .

     اكتشاف التزوير أو الغش أو األخطاء إن كانت حاصلة في السجالت والمستندات  -هـ        

 المحاسبية .                  

ي يقوم تقليل فرص ارتكاب الخطأ أو التزوير بفعل الزيارات المتكررة والمفاجئة الت -و        

 مراقب الحسابـــــات  الخارجي للمنشأة. ا هب

 ويتضح من الفروق السابقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي إن هناك أوجه تشابه               

 يمكن حصرها في األتي :             

ية والتي كل منهما يمثل نظاماً محاسبياً ذو اثر فعال يهدف إلى توفير البيانات الضرور  -ا

 يمكن استخدامها في إعداد تقارير مالية مفيدة .

 يتطلب في كل منهما وجود نظام فعال للرقابة الداخلية لتفادي أو تقليل حدوث األخطاء           -ب 

 والتالعب والغش .     

 أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي والخارجي

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي بيان ت

تحقيق اعلي كفاية إدارية  -1 الهدف -1

وإنتاجية من خالل القضاء على 

اإلسراف واكتشاف األخطاء والتالعب 

 في الحسابات 

إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى صدق 

وعدالة التقارير المالية في مدة محاسبية معينة 

 وتوصيل النتائج إلى الفئات المستفيدة منها 

عالقة القائم بعملية  -2

 لتدقيق بالمنشأةا

شخص طبيعي أو معنوي مهني من خارج  موظف من داخل المنشأة )تابع( 

 المنشأة )مستقل( 

نطاق وحدود  -3

 التدقيق

تحدد االدارة نطاق عمل المدقق كما 

إن طبيعة عمل المدقق الداخلي يسمح 

له بتوسيع عمليات الفحص 

واالختبارات لما لديه من وقت 

تدقيق جميع وإمكانات تساعده في 

 عمليات المنشأة

يتحدد نطاق وحدود العمل على وفق العقد الموقع بين 

المنشأة والمدقق الخارجي والعرض السائد ومعايير 

المتعارف عليها وما تنص عليه القوانين  قالتدقي

المنظمة لمهنة التدقيق وغالبا ما يكون التدقيق الخارجي 

تفصيلي أو اختباري على وفق الطبيعة وحجم عمليات 

 المنشأة محل التدقيق 

المناسب التوقيت  -4

 لألداء

يتم الفحص بصورة  -1

مستمرة طوال السنة 

 المالية .

يتم الفحص مرة واحدة  -3

 ( أو خالل مدة دورية أو)نهائية

غير دورية طوال السنة المالية 
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اختيارية على وفق  -2

 ة حجم المنشأ

 )مستمرة(

4-  ً  قد يكون كامالً أو جزئيا

 إلزامه على وفق القانون السائد -5

 قراء التقارير المالية -1 إدارة المنشأة المستفيدون -5

 أصحاب المصالح -2

 إدارة المنشأة -3

 

 

 درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ 

يقصد به فحص  :GENERAL _ PURPOSE AUDITING التدقيق العام: -1

البيانات المثبتة في السجالت والدفاتر ، والتأكد من صحة البيانات الواردة في القوائم 

المالية ،وإبداء  رأي مراقب الحسابات الفني المحايد في ذلك وكثيرا ما يلجأ مراقب 

حسابات إلى إتباع التدقيق االختباري ومن هنا يعد مسئوال عن أي إهمال أو تقصير ال

 في ممارسة المهنة .

يهدف هذا النوع من : SPECIAL – PURPOSE AUDITING الفحص لغرض معين -2 

التدقيق إلى البحث عن حقائق معينة والتوصل إلى نتائج محددة يستهدفها الفحص وربما تكون 

والبيانات موضوع التدقيق قد سبق تدقيقها تدقيقا عاديا الغرض منه التوصل إلى الحسابات 

رأي محايد عن المركز المالي ونتائج اإلعمال . ومن األمثلة التي تتعلق بالفحص، فحص 

الدفاتر والسجالت لغرض اكتشاف الغش أو التعرف على األسباب الحقيقة الختالس معين أو 

 االندماج أو في حالة حساب تركة ما تشتمل على أسهم . تحديد قيمة السهم في حالة

وبناًء على ما تقدم البد من اإلشارة إلى عدم وجود أي تعارض بين وجود التدقيق العام ووجود  

الفحص لغرض معين الن كال منهما يهدف إلى غرض مختلف كذلك يختلف الفحص عن التدقيق 

ص بنشاطات المنشأة وبناء على طلب من الجزئي الن الفحص ال يشترط إن يكون لغرض خا

إدارتها في حين يتم التدقيق الجزئي على وفق طلب من إدارة المنشأة كما يهدف عادة إلى بيان 

 نواحي الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المستعملة في المنشأة 

عادي إذا تبين إما ما يتعلق بمسؤولية مراقب الحسابات فنرى انه ال يعد مسئوال في التدقيق ال  

انه قد مارس حدسه المهني في قيامه بعمله وإعداده للتقرير إما مراقب الحسابات في حالة 

 الفحص فيعد مسئوال عن كل إهمال أو تقصير ينشأ عن عدم تنفيذه للشروط المتفق عليها .
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 عالقة التدقيق بالبيئة والمجتمع

 الرقابة البيئية :           

م بالمدخل البيئي نتيجة التوجهات الحديثة في نظرية المنظمة وخصوصا لقد جاء االهتما  

نظرية النظم المفتوحة والنظرية الموقفية . وتظهر أهمية هذا المدخل من خالل إن أية منظمة 

لتمارس عملها في فراغ بل تعمل ضمن نظام بيئي متكامل فهي تتأثر وتؤثر به , فالمنظمة 

بيئة وتقدم نتاج إليها . وقد أصبحت البيئة مجاال للدراسات تستمد اغلب احتياجاتها من ال

المحاسبية ، وقد أدى  اهتمام المحاسبين بهذه المشكلة بجوانبها المختلفة إلى ظهور ما يعرف  

) بالمحاسبة البيئية ( أو ) محاسبة الخضر ( والتي تهتم بمشكلة تلوث البيئة وقياس الرقابة 

لمعلومات ذات العالقة بهذه المشكلة لالسترشاد بمعلومات عليها بهدف تزويد االدارة با

التكاليف في تحديد ما يجب إن يتحمله كل مشروع من المشروعات التي تسبب إحداث اإلضرار 

 الناتجة من عناصر تلوث البيئة وللبيئة وظيفتين في العملية اإلنتاجية 

 الطبيعية بوصفها عوامل اإلنتاج  إن البيئة تعمل على تزويد الوحدات االقتصادية بالموارد -1

 البيئة تمثل مشروعاً كبيراً لمخلفات العملية اإلنتاجية . -2

 مفهوم البيئة :  

تمثل البيئة المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان وإذا كان التطور قد خلق أسباب الرف االجتماعي   

واالقتصادي من جوانبه المادية فأن جزءاً مهما من هذا الرف كان على حساب البيئة وبأشكال 

مختلفة  لقد تباين معنى البيئة في ضوء االستخدام لها . فيرى احد الباحثين أنها ))الوسط 

لطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان وغيره من المخلوقات وهي تتشكل من مجموع العوامل ا

 والعناصر التي تساعد تلك المخلوقات في البقاء ودوام الحياة(( 
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 (3المحاضرة رقم )

 قسم المحاسبة  -المعهد التقني بابل 

 المرحلة الثانية

 مادة التدقيق

 استاذ المادة: م. مرتضى محمد شاني
 

 مراقب الحسابات

 بعد دراسة هذا الفصل ينبغي إن يكون الطالب قادرا على :   

 معرفة مؤهالت مراقب الحسابات وصفاته . -1

 ومسؤولياته .معرفة حقوق مراقب الحسابات  -2

 تلخيص دور ديوان الرقابة المالية في عملية التدقيق في العراق . -3

 تلخيص دور االتحاد الدولي للمحاسبين ولجنة معايير التدقيق الدولية. -4

 

 مؤهالت مراقب الحسابات

يطلق في التطبيق العملي في الوقت الحاضر على  AUDITORإن مصطلح مراقب الحسابات   

 مدققين مختلفين ففي الواليات المتحدة مثال يطلق على أربعة أنواع من المدققين هم :

 CPA FIRM Sمراقبو الحسابات المنتمين إلى مؤسسات المحاسبين المجازين قانونا  -1     

صادرة عن الشركات التجارية العامة عن تدقيق البيانات المالية التاريخية ال ؤولونوهم المس

 والمنظمات غير التجارية بغض النظر عن حجمها وشكلها القانوني.

( وهي الدائرة المسئولة عن تنفيذ  GAOمراقب الحسابات في )دائرة المحاسبة العامة  - 2    

 الموازنة العامة للدولـــــــة 

 ملون لصالح هذه السلطة .ومديرها يرتبط بالسلطة التشريعية ومراقبيها يع    

وهم المسلون عن التأكد من تطبيق قوانين الضريبة   IRSمراقبو وكاالت اإليراد الداخلي  -3   

 االتحادية من خالل اختيار عوائد دافعي الضرائب للتأكد من التزامهم بالقانون .

ركات الكبيرة التي المدقق الداخلي : وهم منتسب شركات غالباً ما  تعينهم االدارة في الش -4  

( شخص ويكون هؤالء المراقبون مسئولين إمام مجلس اإلدارة لضمان 100على ) يهايزيد منتسب

 تطبيق المستويات اإلدارية للسياسات واإلجراءات المرسومة مقدما . 
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إن هذه األصناف األربعة من المدققين )باستثناء الصنف األول ( ال يشترط إن يحملوا            

هذه الدرجة تحكمها شروط الدولة وفي جميع الدول تتطلب هذه CPA)محاسب قانوني(  درجة

يشترط  الدرجة متطلبات ثالث ،هي الدراسة ، واالختبار ، والممارسة ففي الواليات المتحدة

الدراسة الجامعية في المحاسبة والتدقيق ثم يخضع الختبار التأهيل في مواد المحاسبة والتدقيق 

لمالية وإعداد التقارير والقانون اإلداري والمسؤولية المهنية فضال عن دراسة والمحاسبة ا

المشكالت المحاسبية والدراسات األخالقية وتأتي الخبرة العملية ليندرج المنتسب لمؤسسة 

من مساعد لمدة سنتين ويكون مسئوال عن انجاز العمل التدقيقي التفصيلي ثم يصبح  CPAإل

ولية المدقق المشرف على المساعدين بعد إن تصل خبرته إلى خمس اعلي مرتبة ويقوم بمسؤ

سنوات ليرقى إلى درجة مدير تدقيق إذ يكلف بإعمال التخطيط وإدارة عمليات التدقيق إما إذا 

 .CPA, FIRMSزادت خبرته عن عشر سنوات فيصبح شريكاً في مؤسسات المحاسبين القانونية 

 1999لسنة  3نظام ممارسة مهنة مراقبة الحسابات  ( من7إما في العراق فان المادة )   

 وضعت الشروط اآلتية :

الشهادة: إما إن يكون حاصال على شهادة الدبلوم العالي في مراقبة الحسابات من جامعة  -1

بغداد أو ما يعادلها أو شهادة عليا في المحاسبة )ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلها ( مع ممارسة 

لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة مع اجتياز اختبار في دروس يحددها  إلعمال التدقيق

 مجلس ممارسة المهنة .

الممارسة : يشترط إن يكون قد مارس عمل مراقب الحسابات تحت التمرين مدة ألتقل  -2

 ( .1عن سنتين بعد حصوله على التأهيل العلمي المنصوص عليه في )

( لدى ديوان الرقابة بإشراف مراقب الحسابات 2و ) (1ينبغي إن تكون الممارسة في ) -3

 وبعلم وموافقة مجلس ممارسة المهنة .

 إمام رئيس المجلس . االتيإن يؤدي اليمين  -4

)) اقسم باهلل العظيم إن احترم قواعد السلوك المهني وأتقيد بأحكامها نصا وروحا عند أدائي 

 في المهنة وهللا على ما أقول شهيد ((.لواجباتي المهنية أو من خالل عالقاتي بزمالئي 
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 صفات مراقب الحسابات :

إن الخدمة المطلوبة من مراقب الحسابات تعكس الصفات التي ينبغي توافرها فيه ، فهم    

( ، وهي خدمات  ASSURANCE SERVICESيقدمون خدمات يطلق عليها  ب)خدمات التأكيد 

مهنية مستقلة توافر معلومات ذات نوعية جيدة لمتخذي القرار ، لذا ينبغي فيها االتصاف 

 كي يمكن اعتمادها كأساس لقراراتهم.  relevanceوالمالءمة   reliabilityبالموثوقية 

ها وينبغي في موفري خدمات التأكيد )مراقبي الحسابات ( توافر الصفات التي تؤهلهم ألدائ  

على الرغم من مختلف المؤثرات المادية والمعنوية التي يمكن إن تواجههم . إن هذه الصفات 

تختلف في مضمونها والجهات التي تصدرها وتتابعها فعلى الرغم من ورود معايير تدقيق دولية 

ISAS   صادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبينIFAC ( دولة ومنظمة 140التي تضم أكثر من )

 ( .AICPAه يسير على خطى المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين )إال ان

لجنة المعايير النوعية للرقابة التي تعنى بمتابعة  1978( في عام AICPAوقد أسس إل)      

 مراقبي الحسابات وشركات التدقيق للتأكد من أدائهم لمسؤولياتهم تجاه عمالئهم وغيرهم .

والتأكد من تطبيقها  GAASصنع المعايير التدقيقية المقبولة عموما إن هذه اللجنة أنشأت لت      

من قبل المدققين ومن ثم فهي رقابة ذاتية من قبل معهد المحاسبين على أعضائه وقد أصدرت 

إلى  1997عشرة عناصر من المتطلبات وعادت في عام  1996هذه اللجنة لغاية عام 

 اختصارها لخمسة عناصر هي :

 واالستقامة الموضوعية . االستقاللية -1

 االدارة الشخصية ، ووضع المراقب المناسب للعمل المناسب . -2

 القبول واالستمرارية على المراقبة لدى العميل . -3

 األداء المقبول . -4

 رقابة العناصر األربعة السابقة. -5

اقب  إما في جمهورية العراق فهناك جهتان تتصدى للصفات التي ينبغي توافرها في مر

الحسابات ، هما نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، ومجلس المعايير المحاسبية والرقابية في 

 جمهورية العراق.
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)قواعد السلوك المهني( الذي  1984وقد أصدرت نقابة المحاسبين والمدققين العرقيين في عام 

 ( مادة 47تضمن )

 في مراقب الحسابات، مثل:ركزت في معظمها على الصفات التي ينبغي توافرها 

الحياد واالستقاللية المهنية والموضوعية واألمانة، ولكي تضمن هذه الرقابة توافر هذه  -1

الصفات والمحافظة عليها، منعت المراقب من إبداء أي رأي في البيانات المالية ، إما تنظيم 

أو ألحد أقربائه إلى  الحسابات، أو تصفية شركة، أو قبول خدمات، أو شراء سلعة إذا كان له

الدرجة الثالثة مصلحة في تلك الشركة، كما منعت المراقب من إبداء رأيه في البيانات المالية 

 للشركة إذا كان منظما لحساباتها، أو عمل بها قبل ثالث سنوات في األقل.

الواجب المهني بالكتمان والثقة: إن صفة الكتمان وعدم الكشف عن إسرار العمالء من  -2

الصفات التي ينبغي إن يتحلى بها مراقب الحسابات ، ألنه الشخص الوحيد من خارج المنشأة 

على هذه اإلسرار، وقد أوضحت قواعد السلوك المهني االستثناءات  االطالعالذي يحق له 

تتعرض فيها المصلحة العامة أو األمن القومي أو مصلحة المساهمين ، في  لواجب الكتمان التي

 ضمن شروط منها:

 إن يعلم المحكمة المطالبة بالمعلومات، بأن ذلك معارض لواجبه المهني ،- أ

عند اكتشافه جريمة قانونية تمس أمن الدولة ، أو تتعلق بالتنظيم االقتصادي للقطر، كقواعد - ب

 يل الخارجي ، أو التهرب ا لضريبي عليه إخبار الجهات المختصة.االستيراد والتحو

)العميل( بالمخالفات، أو البيانات الخاطئة التي تؤثر في رأيه الفني المحايد قبل  إعالم المنشأة -ج

اتخاذ اإلجراءات الالزمة ، وبخالف ذلك ينبغي عليه الحفاظ على إسرار الشركة وأن كانت 

للتحقيق وعدم تزويد أية جهة خارجية بها ما لم يتم ذلك بطلب من  تحت التصفية ، أو خاضعة

 إدارة الشركة أو جهة مخولة قانونا.

عدم القيام بالدعاية واإلعالن عن خدماته: إن الدعاية واإلعالن تقلل من هيبة المهنة  -3

قواعد ومصداقيتها، ويخلق نوع من المنافسة غير المرغوب بها  بين مراقبي الحسابات إال إن 

السلوك المهني وضعت بعض االستثناءات التي ترقى إلى مستوى الدعاية واإلعالن التجاري، 

مثل : يحق له تثبيت المؤهالت العلمية والمهنية والمعاهد التي يتمتع بعضويتها أو زمالتها في 

 وسائله وبحوثه المنشورة في المجالت، أو عند اشتراكه في برامج اإلذاعة والتلفزيون، أو

 اإلعالن عن طلب تعيين عاملين في مكتبة فيها.

االحتفاظ بعالقات طيبة مع زمالئه وعدم منافستهم في إعمالهم: وقد حددت قواعد السلوك  -4

 المهني هذه الخاصية بمواد عدة ، ورد فيها:

منع اتصال مراقب الحسابات بعمالء مكتب كان يعمل فيه سابقا إلخبارهم بأنه قد فتح مكتبا  -أ

 .له

استحصال موافقة مراقب الحسابات الحالي قبل موافقته على تدقيق حسابات الشركة ألول  -ب

 -إذا كان موافقا على عمله -مرة، وينبغي لمراقب الحسابات السابق إن يزود المراقب الجديد

 بالمعلومات الضرورية كافة عن المرفقات التي قد يطلبها لضمان استمراره في العمل.
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القتها بسلوك مراقب الحسابات وصفاته: لم تهمل قواعد السلوك المهني الجانب األجور وع -5

المادي في عالقة مراقب الحسابات مع عمالئه ، وذلك من خالل تحديد األجر على أساس الوقت 

الذي يسترقه المراقب ومساعديه والعاملون في مكتبه، مع مراعاة نسبة ، لتغطية المصاريف 

ً بنتيجة اإلدارية ، وعامل الت ضخم، على إن ال يقبل مراقب الحسابات إن يكون أجره مرتبطا

معينة أو نسبة من مبلغ معين ويكون األجر تنافسيا كما يفضل إن تدون ساعات العمل المستهلكة 

 في كشف، وتحفظ مع أوراق عمل المراقب.

لسلوك المهني بذل العناية المهنية المتوقعة وعدم التقصير في العمل: لقد عرفت قواعد ا -6

 تقصير مراقب الحسابات بأنه:

))فعل أو إغفال فعل من قبل مراقب الحسابات، أو العاملين لديه أو مشاركيه ، نتيجة عدم أدائه 

لمهمته المهنية بتلك المهارة والخبرة والعناية المتوقعة عادة من مراقب حسابات مؤهل مهنيا 

مالية أو معنوية للجهة التي يكون من واجب وعمليا في تلك الظروف ، وتنتج عن ذلك خسارة 

 مراقب الحسابات مهنيا االعتناء بها((.

كما إن المهارة والخبرة ليست مطلقة ويمكن قياسها بالمستوى العام والمتوقع من ممارس المهنة 

 من قبل زمالئه.

 وقد وضحت العناية المهنية في النقاط اآلتية:

 ى معلوماته ، أو عدم كفاية وقته.عدم قبول عمل مهني اعلي من مستو - أ

 موضوعيته ونزاهته. دقة التقرير و - ب

 تحديد نطاق عمله من قبل الشركة تحريريا. -ج

مراقب الحسابات مسئول عن إعمال مساعديه ، وال يشهد على صحة بيانات مالية من دون  -د

 إن يكون العمل قد تم بأشرافه.

 ى تنبؤات مستقبلية لصالح اإلعمال.ال ينبغي إن تكون البيانات تشير إل -هـ

الحرص على خلق وحفظ عالقات مهنية ايجابية بين األعضاء في النقابة ، كما يبذل عناية  -و

 في عملية التدريب )للمراقبين تحت التدريب( أو الطالب عند قبوله اإلشراف عليهم .

ددت صفات مراقب إما مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق ، فقد ح

 1999( المعايير األساسية للتدقيق((، والصادر في عام 3الحسابات في ))دليل التدقيق رقم )

والمتضمن ألربعة معايير ، هي : المعايير العامة والمعايير األخالقية ، ومعايير العمل الميداني، 

تي ينبغي توافرها في مراقب ومعايير إعداد التقرير، ولعلنا نجد في المعايير األخالقية الصفات ال

الحسابات من استقامة ونزاهة وإخالص وأمانة على اإلسرار، وهذه الصفات لم تزد على قواعد 

 السلوك المهني التي أصدرتها نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين.
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 حقوق مراقب الحسابات

عد معتمدة ومتعارف إن مراقب الحسابات شخص مؤهل مهنيا يؤدي عمله على وفق اطر وقوا

( ، لذا ينبغي 2عليها، كما إن قطاعات متعددة في المجتمع تستند إلى رأيه )دليل التدقيق رقم 

 توافر خاصيتين رئيسيتين في مراقب الحسابات تضمن أداءه لعمله هما:

زمة لال( في تحديد كميات وأنواع أدلة إثبات اcompetentتمتعه بالقدرة أو الكفاءة ) -1

 رأيه بعد اختيار تلك األدلة .لدعم 

، إن مراقب  independent mental attitudeتمتعه بوجهة نظر عقالنية مستقلة  -2

ً ما يدعى  )المراقب المستقل  ( فعلى الرغم  من إن independent auditorالحسابات غالبا

التدقيق التي  كون مستقالً بشكل كاٍف بتوجيه عملياتياجر المراقب من الشركة ، فانه عادة ماس
ً بحاجة إلى حقوق تضمنها القوانين  يستند إليها المستعملون. إن الخاصيتين المذكورتين آنفا

واألنظمة وهذا ما سارت عليه تلك القوانين واألنظمة في مختلف الدول ، في جمهورية العراق 
س الصادر من مجلس الوزراء ، فضال عن مجل  1997لسنة  21تضمن قانون الشركات رقم 

المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق حقوقا سنعرضها بشكل مركز في النقاط 
 اآلتية:
حق االطالع: ويعني االطالع على دفاتر الجهة الخاضعة للتدقيق وسجالتها ومستنداتها  -1

واألوراق والوثائق والعقود الخاصة بها ، إن هذا الحق مطلق في المنشآت الخاصة، إما 
. 199لسنة  6، فقد استثنى قانون ديوان الرقابة المالية رقم  العامدولة والقطاع دوائر ال

 .في مادته الرابعة ، المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط
حق طلب البيانات واإليضاحات: فمن حق مراقب الحسابات طلب أي بيان أو إيضاح  -2

عة للتدقيق ، وهذا الحق ضمنه ضروري النجاز مهمته من أي منتسب في الجهة الخاض

ن الرقابة المالية ، وهو األخر  حق اقانون الشركات ونظام ممارسة المهنة وقانون ديو

لقد جاء هذا  مطلق ما عدا االستثناءات المتعلقة بالقضاء وبدوائر األمن القومي والدفاع.

ق النجاز الحق متمما للحق األول في حالة عدم كفاية السجالت والمستندات والوثائ

مهمة مراقب الحسابات ، وهو أيضا يلزم مراقب الحسابات باستخدامه، وينبغي اإلشارة 

إلى ذلك في تقريره. كما إن القانون الزم منتسبين المنشأة بتقديم  السجالت والمستندات 

كافة التي في حوزتهم أو تحت تصرفهم والتي قد يطلبها مراقب الحسابات ، إما من 

انات أو معلومات غير صحيحة عن نشاط الشركة، أو أسهم أعضائها يعطي عن عمد بي

عن  لال تق، أو حصصهم، أو كيفية توزيع اإلرباح عليهم فسوف يعاقب بالحبس مدة 

 ثالثة اشهر وال تزيد على ستة اشهر

حق تقديم طلب إلى مسجل الشركات لدعوة الهيأة العامة إلى االجتماع وحضور  -3

  اجتماعاتهم.

إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسبا، والتحقق من موجودات الجهة الحق في  -4

ينبغي إن يكون هناك تمييز بين الجرد اإلداري  الخاضعة للتدقيق وحقوقها والتزاماتها.

من كل سنة ألغراض إعداد الحسابات الختامية والذي يحق  31/12الذي يحدث في 

ديه، والجرد الذي يقوم به مراقب لمراقب الحسابات االشتراك به هو أو احد مساع
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الحسابات وفي أي وقت وألية اصل من أصول المنشأة وقد يكون مفاجئا، أو بعد اإلبالغ 

 عنه قبل مدة معينة.

 مسؤولية مراقب الحسابات

التابعة للمعهد  SAS( الصادر من لجنة بيانات المعايير التدقيق 1لقد عرف البيان رقم )   

))ان مراقب الحسابات  االتيمسؤولية المدقق بالمقطع  AICPAقانونيين  األمريكي للمحاسبين ال

 reasonableل عن التخطيط والتنفيذ لعملية التدقيق للحصول على تأكيد معقول ؤومس

assurance   بان البيانات المالية خالية من التضليلmisstatement  المادي الناتج عن خطأ

ى الحصول على المعقول ، وليس التام من التأكيد أو غش ، إن مراقب الحسابات قادر عل

assurance  ، بتحريه عن التضليل المادي ، وذلك بسبب طبيعة أدلة التدقيق وخصائص الغش

كما إن مراقب الحسابات ال يتحمل مسؤولية الحصول على تأكيد معقول للتضليل غير المادي 

 (.في البيانات المالية نتيجة عمله التخطيطي والتنفيذي(

 وفي هذا المقطع من المعيار مصطلحات وفقرات مهمة مثل:

التضليل المادي وغير المادي: فالتضليل يعد ماديا إذا كان هناك احتمال إن الغش أو  -

األخطاء غير المصححة والمجتمعة في البيانات المالية تؤثر أو تغير قرار الشخص العقالني 

من صعوبة وضع المقياس المالئم للمادية فان مراقب  عند استعماله لهذه البيانات ، وعلى الرغم

 الحسابات مسئول عن الحد األدنى من مادية التضليل.

: التأكيد مقياس لمستوى الثقة بان مراقب reasonable assuranceتأكيد معقول  -

الحسابات حصل عليها من اتمام عملية التدقيق، فالتأكيد المعقول لم يعرف في األدبيات، ولكن 

يفترض إن يكون اقل من التأكيد المطلق ، وأكثر من المستوى األدنى من التأكد ، إن مفهوم 

المعقولية ال تعني إن البيانات المالية صحيحة بشكل مطلق ، وهناك أسباب عدة للمسؤولية بشكل 

ً ، أولها إن نتائج األدلة التدقيقية مأخوذة من اختبار عينات من أرصدة  معقول وليس مطلقا

مدينين أو المخزون ، ومن المؤكد إن هذه العينات تتضمن مخاطر عدم تغطيتها للتضليل ال

المادي، إما الثاني فان العمليات المحاسبية تحتوي على تقديرات معقدة وتتضمن عدم التأكد 

لإلحداث التي ستتم مستقبال، والثالث هو إن القوائم التي تحتوي على تضليل غالبا ما يكون 

 لمراقب اكتشافها )إن لم يكن مستحيال( السيما إذا كان بتوجيه اإلدارة .صعبا على ا

( ميز بين نوعين من التضليل 82) األخطاء والغش: المعيار األمريكي رقم -

misstatement  ، هما : األخطاء والغش ، وأي نوع منهما يمكن إن يكون ماديا أو غير مادي

لية ، إما الغش فهو متعمد . والغش قد يكون تخصيصاً الخطأ هو تضليل غير متعمد للبيانات الما

وغالبا ما يطلق عليه غش المنتسبين ،  misappropriation of assetsغير مالئم لألصول 

إما الغش في التقارير المالية فيطلق عليه غش اإلدارة. ومن أمثلة غش المنتسبين بيع بضاعة 

غش اإلدارة فهو تعمد إظهار المبيعات بأكبر من وعدم تسجيل عملية البيع واختالس ثمنها ، إما 

 قيمتها في وقت قريب من تاريخ الميزانية لزيادة اإلرباح .

 تضمنت مسؤوليات مراقب الحسابات ، التي يمكن إيجازها بما يأتي :وقد  
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تقديم التقرير: إذ نصت الفقرة )ثانيا( على ما يأتي ))يقدم مراقب الحسابات تقريرا إلى  -1

 عن الحسابات خالل ثالثين يوما من تاريخ االنتهاء من إعدادها((. الشركة

 إن لهذا التقرير خصائص محددة نصت عليها القواعد والمعايير الدولية والمحلية.

تقديم العون الفني للمنشأة : ويقصد بالعون الفني : المجاالت المحاسبية والرقابية وما  -2

ومساهمة في تطوير القواعد والمعايير المحاسبية ا من جوانب إدارية وتنظيمية هيتعلق ب

 .والرقابية من خالل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية 

واهم المجاالت الفنية التي يساهم بها مراقب الحسابات هو تقديم مقترحاته لتحسين أو تغيير 

 تخطيط عملية التدقيق. أساليب الرقابة الداخلية بعد فحصها وتقويم كفايتها إلغراض

بذل العناية المهنية الالزمة وبمستوى األداء المقبول على وفق المعايير األساسية للتدقيق  -3

 الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية لتخطيط وتنفيذ اإلعمال اآلتية :

ام التعرف على حجم عمل المنشأة وطبيعته واإلحاطة بنظامها المحاسبي وفحص نظ -

 الرقابة الداخلية ، وتحديد مدى تقييمه وتحديد مدى إمكانية االعتماد عليه في العمل التدقيقي.

وضع برنامج تدقيق شامل وكاف لجميع نشاطات المنشأة يتضمن أهداف كل عملية  -

تدقيق ، وإعداد األسماء والمستويات الوظيفية لمساعدي مراقبي الحسابات الذين يساهمون في 

مليات وتاريخ انجاز هذه العمليات ، على إن تتم إعادة النظر فيه إثناء العمل في ضوء تدقيق الع

 اختبار التدقيق ، وسيتم شرح هذا البرنامج الحقا.

المسؤولية التامة عن إعمال المساعدين: إذ يعد مراقب الحسابات مسئوال عن إعمال  -4

 مرحلة قد يستعان بهم في كل  مراقبي الحسابات الميدانيين ومساعديهم والخبراء الذين

 بيان رأيه في البيانات المالية الختامية  -5

إن مسؤولية مراقب الحسابات هي إعطاء الرأي الذي يعبر عن قناعته بوجود التزام بالسياسات 

والقواعد المحاسبية والقوانين عند إعداد البيانات المالية الختامية ، كما أنها تعبر عن المركز 

يجة نشاط المنشأة ، ووجود إيضاحات كافية لألمور الهامة في هذه البيانات ، وعلى المالي ونت

المراقب إن يراعي إن رأيه سيقرأ من قبل جهات وإطراف متعددة ذات خلفيات ثقافية مختلفة 

 ألتمت بصلة معينة إلى المهنة.

ات إذ بينت إن تنظيم مكتبة : فقد أكدت هذه المسؤولية نظام مزاولة مهنة مراقب الحساب -6

على مراقب الحسابات  ))تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله ، بما يؤمن حفظ  أوراق العمل 

 والبيانات، والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات مدة ال تقل عن خمس سنوات((.

ات المحاسبية كما ينبغي تثبيت أسماء وتواقيع األشخاص التابعين له ومسك السجالت والمستند

 الخاصة بإعمال المكتب.
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 دور ديوان الرقابة المالية في عملية التدقيق في العراق

بعد تناولنا لمؤهالت مراقب الحسابات وصفاته وحقوقه والتزاماته البد من الوقوف عند أهم 

 سلطة للرقابة المالية في العراق، 

 أوال/ نطاق عمل ديوان الرقابة المالية ومهامه

ها والدوائر يعد ديوان الرقابة المالية مؤسسة مهنية متخصصة بإعمال التدقيق وان منتسبيمكن 

حسابات تحت التدريب ،  وحسابات بدرجات وظيفية معينة ، مثل : مراقب والتابعة لها هم مراقب

مؤسسات المحاسبين القانونيين في المملكة المتحدة  هت عليرسا ومراقب حسابات أقدم )وهذا ما

 (.CPA firmsيات المتحدة والوال

ً بما يأتي: 4إن نطاق عمل ديوان الرقابة المالية حددته المادة ) ( من القانون المذكور آنفا

))تخضع دوائر الدولة والقطاع العام التي تتصرف باألموال العامة جباية ، أو إنفاقا، أو 

 بة المالية((.تخطيطا، أو صيارفة أو تجارة أو إنتاج أعيان أو إنتاج خدمات للرقا

ومن هذا المقطع يمكن استنتاج نطاق عمل الديوان بأنه يراجع األموال الحكومية سواء أكانت 

في دوائر خدمية غير هادفة للربح أم منشآت قطاع عام تعمل في القطاعات االقتصادية المختلفة 

 مات وكلها تهدف إلى تحقيق الربح.دصناعة وتجارة وخ

 وان الرقابة المالية حدود األموال الحكومية.ولكن حتى أالن لم يتعد دي

إن مهام ديوان الرقابة المالية هي مهام مراقب حسابات خارجي، وعلى الرغم من إن القانون 

)لرئيس الديوان إن يطلب من الوزير المختص  (:12أضاف له مهام أخرى كما ورد في المادة )

 أو من رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ما يأتي:

ة أو فرض ل عن المخالفة المالية إلى لجنة االنضباط المختصؤوأوال/ إحالة الموظف المس

 (.العقوبات المناسبة بحقه

( والخاصة بمهام ديوان الرقابة المالية فقد أضافت مهمة جديدة، وهي 2أما المادة رقم )

 ((.))المساهمة في وضع وتطوير القواعد واألصول والمعايير المحاسبية والرقابية

وجدير بالذكر أن هذا التوسع في مهام ديوان الرقابة المالية جاء نتيجة كونه مؤسسة رقابية 

حكومية ترتبط بالسلطة التشريعية وتمارس الرقابة على األموال الحكومية، أو األمر الذي 

 يتطلب التوسع في المهام.

اقب الحسابات من فحص ال تختلف عن مهام مر -كما ذكر سابقا–أما المهام االعتيادية فهي 

وتدقيق المعامالت للوصول إلى رأي في البيانات المالية عن مدى تعبيرها عن نتائج اإلعمال 

والمركز المالي تأكيد استخدام األموال العامة في األغراض المخصصة لها )بغض النظر عن 

 .النتائج االقتصادية( والتأكد من عدم حصول هدر، أو تبذير، أو سوء تصرف فيها
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كما تم تأكيد أهمية  تقديم العون الفني في المجاالت المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من أمور 

 إدارية وتنظيمية.

 

 ثانيا/ عالقة ديوان الرقابة المالية بمجلس المعايير المحاسبية والرقابية:

العمل يعد مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق خطوة مهمة على طريق تطوير 

المحاسبي والرقابي، إذ انه الجهة المهنية المسئولة عن إصدار القواعد والمعايير المحاسبية 

والرقابية والمجال المهني والعلمي الذي تدرس من خالله المشكالت كافة والموضوعات 

 المطلوب دراستها ويصدر قرار موحد للمهنيين كافة .

الداخلي الذي حدد أهدافه وآلية عمله بجريدة  وصدر نظامه 1988لقد تم تأسيس المجلس عام 

كما تم توسيع نطاق عدد المشاركين فيه،  7/11/1988في  3227الوقائع العراقية ذي العدد 

 فضال عن توفير بعض المستلزمات المالية وتحويل أنشطته ضمن موازنة ديوان الرقابة المالية 

والرقابة ، ومستخدمي المعلومات  وبهذا نجد إن المجلس جمع بين ممثلي مهنة المحاسبة

 المحاسبية ،وأصحاب الفكر األكاديمي لدراسة ومناقشة المشكالت المحاسبية والتدقيقية.

 لقد بين النظام الداخلي مهامه من خالل المادة الخامسة من اآلتي:

))تعرض الجهات ذات العالقة المشكالت أو الموضوعات المراد دراستها من قبل المجلس على 

 يتم عرض ما يأتي: إن

 موقف التشريعات والقواعد المحاسبية منها. –ماهية المشكلة  -

 االقتراحات الخاصة بشأنها((. -

كما إن ))لرئيس المجلس تشكيل لجان فنية مكونة من عدد من المتخصصين ألعداد الدراسات 

والحلول بصيغة واألوراق البحثية التي تتطلبها عملية تنفيذ خطة المجلس معززة بالمقترحات 

 مشروع قاعدة، أو صيغ إجرائية لمعالجة المشكالت((.

بديوان الرقابة المالية ويعمل على وفق خطة سنوية يتم  -كما ظهر من تشكيله –يرتبط المجلس 

إعدادها استنادا إلى حاجة القطر لدراسة بعض المعايير الدولية وتعريفها فضال عن ما نراه من 

مهمة في االقتصاد العراقي ذات العالقة بالجوانب المحاسبية دراسة بعض الموضوعات ال

 والرقابية وقد حددت اجتماعاته بما ال يقل عن أربع اجتماعات في السنة

 

 

 

 

 



 التدقيق                                            م. مرتضى محمد شاني –قسم المحاسبة  –المعهد التقني بابل 

 
24 

 

 ولجنة معايير التدقيق الدولية IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين 

 :IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين 

الخدمات منذ أوائل الستينات، ومن بين األمور التي لقد ظهرت فكرة العولمة وتحرير التجارة و

طرحت للنقاش مهنة تدقيق الحسابات في النشاط االقتصادي ودورها في المجتمعات . وقد بدأ 

التفكير جديا في قواعد ومعايير لممارسة مهنة التدقيق متفق عليها دوليا كبديل للممارسة 

 المعمول بها إقليميا.

ولية ليس باألمر السهل لكثرة المعالجات الموجودة والمتضاربة ، إلى إن وضع قواعد ومعايير د

إن ولدت اللجنة الدولية لمهنة المراجعة(   تدقيق الحسابات( كإحدى لجان االتحاد الدولي 

 :للمحاسبين غرضها تحسين جودة ووحدة ممارسة المهنة في العالم من خالل ما يأتي 

 الحسابات والخدمات ذات العالقة.*إصدار معايير دولية لتدقيق 

 * إصدار إرشادات على تطبيق المعايير الدولية لتدقيق الحسابات.

* تنمية دعم المعايير الدولية لتدقيق الحسابات والخدمات ذات العالقة من قبل المشرعين 

 وأسواق األوراق المالية .

.  1977للمحاسبين في عام لقد ظهر االتحاد الدولي للمحاسبين للوجود في المؤتمر الدولي 

وكانت مهمته تطوير وتعزيز مهنة المحاسبة في مختلف إرجاء العالم من خالل معايير متوافقة 

قادرة على تقديم خدمات نوعية جيدة بشكل مستمر للصالح العام . وهو منظمة دولية لهيأت 

اشتراكات  المحاسبة ال يسعى لتحقيق الربح كما انه غير حكومي وغير سياسي ويمول من

تكون العضوية في االتحاد مفتوحة إمام هيأت المحاسبة المعترف بها قانونيا أو  األعضاء.

باإلجماع العام ضمن بلدانها على أنها منظمات وطنية كبيرة ذات وضع جيد ضمن مهنة 

 المحاسبة . ويضم في عضويته أكثر من مليوني محاسب.              

سبين من جمعية عمومية تضم ممثال واحدا من كل هيأة عضو في يتكون االتحاد الدولي للمحا

بلد  15االتحاد ، ومنهم يتم انتخاب مجلس االتحاد  من الرئيس ونائب الرئيس وممثلين من 

 تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات ، وتتم االنتخابات سنويا لثلث األعضاء .

ون من األعضاء أو خارجهم من الفنيين ، وهذه لجان تشكل مجموعات عمل قد تك 7وللمجلس   

 اللجان هي :

لجنة االمتثال : ووظيفتها مراجعة مدى مناسبة وكفاية وفعالية التزامات العضوية في  •

 االتحاد الدولي للمحاسبين ، ومدى امتثال األعضاء لذلك. 

ى عن التعليم لجنة التعليم : ووظيفتها تطوير المعايير واإلرشادات واإلصدارات األخر •

 السابق لتأهيل أعضاء المهنة واألمور المتعلقة بذلك.                          
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لجنة السلوك األخالقي : وتعد مسئولة إمام المجلس وتتشاور معه بشأن النواحي  •

الخاصة بالمسائل األخالقية كافة  وتطوير اإلرشادات المناسبة   بشان هذه المسائل من اجل 

 النهائية للمجلس.الموافقة 

لجنة المحاسبة المالية واإلدارية : وتسعى لدعم هيأت األعضاء في سعيها نحو تحقيق  •

 التطور والتقدم للمحاسبة المالية واإلدارية للمهنة.

لجنة تقنية المعلومات : وتهدف إلى تحقيق التقدم في مجال تقنية المعلومات وإثرها في  •

 مهنة المحاسبة كلها .

ممارسات التدقيق : وهدفها تحسين نوعية واتساق الممارسة التدقيقية في مختلف لجنة  •

 إرجاء العالم من خالل :

 إصدار معايير دولية للتدقيق. -1

 إصدار إرشادات بشان تطبيق المعايير الدولية للتدقيق. -2

ستعمالها تنمية األخذ ببيانات اللجنة كسلطة أولى لوضع المعايير واإلرشادات الوطنية وا -3

 على مستوى عالمي.

 تنمية دعم المعايير الدولية للتدقيق من المشرعين وأسواق األوراق المالية . -4

تنمية الحوار بين الممارسين والمستخدمين والمهيآت التنظيمية في العالم الكتشاف  -5

 احتياجات المستخدمين لمعايير وإرشادات جديدة.

 

ير برامج تحسين االدارة المالية والمسؤولية في القطاع العام ، *لجنة القطاع العام : وهدفها تطو

بما في ذلك تطوير معايير محاسبية وتدقيق وزيادة قبولها الطوعي  وتطوير برامج رفع مستوى 

 التعليم واألبحاث ، وتشجيع تبادل المعلومات بين هيأت األعضاء.

 تدقيق:لللجنة المعايير الدولية 

ن هذه اللجنة تعد إحدى أهم اللجان التابعة لمجلس االتحاد الدولي كما اشرنا سابقا ،  فا

 IFAC councilللمحاسبين  

ووظيفتها إصدار معايير تدقيقية وتحاول تطبيقها بشكل طوعي من قبل األعضاء ، وقد أصدر 

بها االتحاد الدولي للمحاسبين مقدمة في المعايير الدولية للمراجعة ) التدقيق( والخدمات المتعلقة 

 وبعد ذلك أصدرت اللجنة مجموعة من المعايير الدولية للتدقيق 1994عام 

 

 

 أسئلة الفصل الثالث
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( من نظام ممارسة مهنة مراقب 7/ ما هي الشروط األربعة التي نصت عليها المادة )1س

 الحسابات العراقي والتي ينبغي توافرها في مراقب الحسابات؟

 وضعتها لجنة المعايير النوعية للرقابة.؟/ ما هي الصفات الخمس التي 2س

 / ما هي الصفات التي نص عليها المعيار العراقي الخاص بقاعدة السلوك المهني؟3س

 / ما هي الحقوق التي تمنحها التشريعات العراقية لمراقب الحسابات؟4س

 ؟SAS1/ ما هي مسؤولية مراقب الحسابات على وفق المعيار األمريكي  5س

 ود بالمصطلحات اآلتية:/ ما المقص6س

 تأكد معقول، تضليل مادي وغير مادي، الخطأ، الغش.

 / ما هي مسؤولية مراقب الحسابات على وفق التشريعات العراقية؟7س

 وماهي مهامه؟ / ما هو نطاق عمل ديوان الرقابة المالية العراقي؟8س

 نشاط /9س
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 (4المحاضرة رقم )

 قسم المحاسبة  -المعهد التقني بابل 

 المرحلة الثانية

 مادة التدقيق

 استاذ المادة: م. مرتضى محمد شاني

 

 )) الخطوات التمهيدية لعملية التدقيق وأوراق العمل ((

 بعد دراسة هذا الفصل ينبغي إن يكون الطالب قادرا على فهم :

 المناسبة.أسباب ضرورة خطة التدقيق  .1

 ما يسبق خطة التدقيق. .2

 الحصول على معلومات أولية عن المنشأة. .3

 الحصول على معلومات عن االلتزامات القانونية للمنشأة. .4

 مناقشة طبيعة اإلجراءات التحليلية األولية وأغراضها. .5

 فهم أغراض أوراق عمل التدقيق. .6

 إعداد أوراق عمل التدقيق المنظمة. .7

 

،  التدقيقهناك ثالثة أسباب رئيسة تدعو مراقب الحسابات إلى التخطيط المناسب لعملية       

انجاز عمله بكفاءة وذلك بالحصول على أدلة تدقيق كافية للعمليات واإلحداث المتعلقة  أولها

 بالبيانات المالية 

ساعدين من رواتب الم التدقيق: مساعدته في تحديد أجوره من خالل حساب كلفة  وثانيهما

 وأجور الخبراء والنفقات اإلدارية.

: تجنب سوء الفهم بينه وبين إدارة المنشأة ، فمثال لو إن مراقب الحسابات أخبر إدارة  ثالثهما 

الشركة أنه سينتهي من عمله في شهر آذار ، وقد واجهته بعض الصعوبات أخرت انجاز عمله 

 إلى مايس ، فهذا سيؤثر في عالقته بالمنشأة وقد تدعي المنشأة انه أخل بالعقد.
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 مراحل التخطيط لعملية التدقيق يوضحشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل التخطيط

الحصول على معلومات 

 ابتدائية عن المنشأة

الحصول على معلومات 

عن االلتزامات القانونية 

 للمنشأة

انجاز اجراءات تحليلية 

 اولية

التأكيد على المادية وتقييم 

مخاطر التدقيق المقبولة 

 والمخاطر الضمنية

 

الرقابة دراسة نظام 

 الداخلية

تطوير خطة التدقيق 

 العامة وبرنامج التدقيق
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 التدقيقاإلجراءات السابقة لعملية 

 هناك ثالثة أعمال ينبغي لمراقب الحسابات القيام بها قبل التخطيط :

 في المنشأة ألول مرة .  التدقيق: قبوله لعملية  أولها

 وما هو المطلوب من مراقب الحسابات .  التدقيق: تحديد نطاق عملية  وثانيهما

 : التفاهم مع إدارة المنشأة وعالقته بهم ليتجنب سوء الفهم المتوقع مستقبال .وثالثهما 

  -قبول عملية التدقيق :

في حالة قيام مراقب الحسابات بتدقيق منشأة ألول مرة ، عليه أن يتأكد من اعتماد قواعد 

ال يقبل بتدقيق حسابات شركة ترفض مناقشة ترشيحه مع مراقب السلوك المهني ، فمثال ، 

الحسابات الحالي ، وإذا امتنع األخير عن الحضور ، عليه االتصال به ومعرفة أسباب عزله 

والحصول منه على المعلومات الضرورية عن المنشأة ، كما يجب عليه عدم قبول أي عمل 

أكان ذلك بسبب نقص معلوماته أم عدم توافر مهني يجد نفسه غير قادر على القيام به سواء 

 المتخصصين في ذلك المجال.

إن منشآت القطاع العام في العراق تدقق حصرا من قبل ديوان الرقابة المالي لذا فان االمر 

 .  التدقيق؛الصادر من هذا الديوان يعد قبوالً بعملية 

الحسابات تدقيق منشأة ما  إن بعض الدول تنظر إلى هذا العمل على انه فرصة لرفض مراقب

يختلف معها بسبب األجر أو عدم استقامة ونزاهة االدارة كما في الواليات المتحدة فان 

ترفض تدقيق المنشآت ذات المخاطر العالية ، مثل : شركات اإلقراض  CPAمؤسسات إل 

طي والتأمين إذا وجدت إن األجور ال تتناسب مع كلف التدقيق ، أما في العراق فأنه يع

( من قواعد السلوك المهني 27المسؤولية المهنية أهمية أكبر فقد نصت الفقرة )د( من المادة )

 على اآلتي :

بمراقب  )) ال يعد مبلغ األتعاب الذي يتقاضاه مراقب الحسابات المحلي سببا وجيها لتغييره

 حسابات آخر ((

 نطاق عملية التدقيق والمطلوب من مراقب الحسابات :

إن معرفة المطلوب من مراقب الحسابات وتثبيت ذلك في العقد المبرم بينه وبين المنشأة يؤثر 

 وتنفيذها .  التدقيقفي الخطوات الالحقة للتخطيط لعملية 

كما إن مخاطر التدقيق المقبولة تختلف على وفق مستعملي القوائم المالية المحتملين ، فالقوائم 

البيانات المالية للشركات المساهمة والمختلطة ينبغي على التي تستعمل بشكل واسع ، مثل 

مراقب الحسابات تجميع أكبر عدد ممكن من  أدلة اإلثبات ، وقد تكون القوائم المطلوب 
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تدقيقها خاصة باإلدارة لغرض تقييم منشأة يراد بيعها ، أو لغرض تدقيق المخزون فقط. ففي 

 .  هذه الحالة يمكن أن تكون أدلة اإلثبات أقل

والمطلوب  تدقيقه  التدقيقلذا ينبغي للمدقق إن يجتمع مع اإلدارة لمعرفة نطاق عملية 

 والمعلومات التي يمكن أن تزوده بها اإلدارة . 

 

 

 التفاهم مع المنشأة :

ينبغي توثيق شروط العالقة بين مراقب الحسابات والمنشأة في أوراق عمل مراقب الحسابات 

ة ، مسؤولية مراقب الحسابات ومسؤولية االدارة وحدود هذه وتتضمن أهداف هذه العالق

 العالقة .

 . Engagement Letterوهذا التوثيق عادة ما يتم مع رسالة االرتباط 

إن رسالة االرتباط هي اتفاقية بين مراقب الحسابات والمنشأة تبين نوع التدقيق والخدمات 

تدقيق ، أو فحص انتقادي ، أو تجميع مع المرتبطة به ، وينبغي أن تحدد المطلوب ، هل هو 

 خدمة أخرى مثل تحديد الربح الخاضع للضريبة أو استشارة إدارية ؟

 أما إذا كان التدقيق قانونيا ، فقد ال تكون هناك حاجة لرسالة االرتباط . 

إن هناك تأكيد لرسالة االرتباط في بعض الدول ، مثل الواليات المتحدة أما في العراق فقد 

 ( التي جاء فيها :  39رت إليها قواعد السلوك المهني في المادة ) أشا

)) على مراقب الحسابات التأكد من قيام الشركة ببيان طبيعة العمل المطلوب منه تحريريا  

وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك على مراقب الحسابات بيان طبيعة ونطاق العمل على وفق 

 ما أتفق عليه مع الشركة وذلك برسالة موجهة إليها تتضمن ذلك (( . 

 

 المنشأةالحصول على معلومات مبدئية عن 

تعد الدراسة الواسعة لطبيعة إعمال المنشأة ، ونوع نشاطاها، ومعرفة عملياتها ضرورية لعمل 

التدقيق الكفء. هذه المعلومات البد منها، السيما  للمنشأة التي تدقق ألول مرة من قبل مراقب 

 الحسابات. هناك ثالثة أسباب مهمة للحصول على دراسة جيدة عن نشاط المنشأة:

: إن كثيراً من النشاطات لها متطلبات محاسبية خاصة بها ينبغي لمراقب الحسابات دراستها اأوله

لتقييم مدى توافق البيانات المالية مع المبادئ المحاسبية المقبولة لهذا النشاط ، فمثال: لو إن مراقب 

التدقيقية لها ، الحسابات دقق وحدة حكومية ، فينبغي إن يفهم المحاسبة الحكومية والمتطلبات 
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هنالك أيضا متطلبات محاسبية لشركات البناء ، والطرائق والمنظمات غير الهادفة للربح 

 والمنشآت المالية وكثير من المنظمات األخرى.

تمكن المراقب من تحديد المخاطر على وفق نوع نشاط المنشأة ، كنوع صناعتها ونوع  وثانيهما:

قييم درجة المخاطرة المقبولة ، فقسم من النشاطات فيها تجارتها. والتي يمكن إن تؤثر في ت

 مخاطر أكثر من غيرها، مثل اإلقراض والتأمين.

 inherentا: هناك مخاطر خاصة ببعض حسابات المنشأة وتدعى بالمخاطر الضمنية وأخير

risks  ينبغي تحديدها من قبل مراقب الحسابات مثل المحزون في صناعة المالبس وما يتعلق به

 ن مخاطر تغير الموديل ، أو تحصيل حسابات المدينين في المنشآت التي تبيع باألجل.م

ويمكن الحصول على معلومات مبدئية عن المنشأة بطرائق مختلفة ومنها مناقشة المراقب السابق 

المنشأة ، وهناك بعض الدول التي تقوم فيها المعاهد  نللسنوات السابقة ، أو مناقشة منتسبي

بإعداد دليل لمخاطر المنشآت كما في الواليات المتحدة ،كما إن تدقيق المنشأ ت  المحاسبية

المشابهة يمكن إن تعطي لمراقب الحسابات صورة عن هذه المخاطر، إما مراقب الحسابات الدائم 

ً ما تتضمن أوراق عمله قائمة بالخطوط الرئيسة إلعمالها، وسجل لسياستها  للمنشأة فغالبا

المنشأة سنويا  نمة في السنوات المختلفة، إن مناقشة هذه المعلومات مع منتسبيالمحاسبية المه

 يمكن إن يعطي صورة واضحة عن طبيعة إعمال المنشأة.

إن هذه الزيارات تساعد مراقب الحسابات في الحصول  زيارة أقسام وشعب ومصنع المنشأة:

لإلطالع على العمليات الجديدة التي على معلومات قيمة عن إعمال المنشأة ألنها توافر فرصة 

أضيفت مؤخرا لنشاط المنشأة ومقابلة األشخاص المؤثرين في المنشأة ، كما أنها توافر فرصة 

لفهم كيفية صيانة الموجودات وكيفية خزن المواد األولية والسلع نصف المصنعة وكيفية صرفها 

 مما بوافر إجابات عن األسئلة المحتملة له .

على مراقب الحسابات إن يهتم بالعالقة بين  قة بين الشركة األم والشركة التابعة:تحديد العال

الشركة األم والشركات التابعة أو الشركات التابعة فيما بينها، وذلك لوجود معيار دولي يحكم هذه 

العالقة إذ يتطلب اإلفصاح في البيانات المالية إذا كان هناك تعامل مادي الن هذا التعامل غير 

 كما في حالة التعامل مع طرف ثالث أخر. تنافسي 

ه مراقب الحسابات موقفاً يتطلب معرفة خاصة، حين يواج تقييم الحاجة لمتخصصين خارجيين :

فمن الضروري استشارة متخصص بهذا الموقف ، مثل استشارة مهندس متخصص لتقدير الكلفة 

لقسط التأمين عليه، أو استشارة محاٍم عن االستبدالية لموجود ثابت لمقارنته مع القيمة المسجلة 

( أهمية 14( ف بالفقرة )3االلتزامات القانونية للعقد المبرم مع الغير، وقد حدد دليل التدقيق رقم )

 اإلشراف على هؤالء الخبراء مع مسؤولية مراقب الحسابات عنهم.
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 الحصول على معلومات عن االلتزامات القانونية للمنشأة:

على الرغم من  أهمية المعلومات عن االلتزامات القانونية للمنشأة إال إننا نالحظ إشارة بسيطة لها 

في )المعايير األساسية للتدقيق( الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق في 

 لمنشأة().. تحديد الجوانب المهمة للبيئة التي تعمل في محيطها اأ بما يأتي -13الفقرة 

إن من مكونات البيئة التي تعمل فيها المنشأة هي االلتزامات القانونية، التي ينبغي اختبارها قبل 

 إعداد خطة التدقيق لتأثيرها المهم في هذه الخطة.

هناك ثالثة أنواع من المستندات والسجالت القانونية المؤثرة في عالقة مراقب الحسابات بالمنشأة 

امها الداخلي ، ومحاضر اجتماعات مجلس االدارة, واجتماعات الهيأة وهي عقد المنشأة ونظ

 العامة وما تتضمنه من عقود.

إن المعرفة المبكرة لهذه المستندات والسجالت القانونية ستساعد مراقب الحسابات على فهم أدلة 

 اإلثبات ذات العالقة بجميع مراحل التدقيق.

الدولة ، والمستند القانوني الضروري لالعتراف ويعني اإلجازة التي تمنحها : عقد الشركة

ونوع رأس المال  بالمنشأة كوحدة خاصة ، كما يتضمن االسم الدقيق للمنشأة وتأريخ تأسيسها،

المصرح نه والمدفوع ومبلغه ، وأنواع النشاطات غير المسموح بها، ومن هذا العقد يستطيع 

 واألسبقية في توزيع حقوق التصفية. الخ. ابات تحديد شروط توزيع اإلرباححسمراقب ال

وهو قانون خاص بالمنشأة يتضمن القواعد واإلجراءات التي يعتمدها مالكو  النظام الداخلي:

المنشأة ، مثل سنتها المالية ،ومواعيد اجتماعات الهيأة العامة، وطريقة انتخاب مجلس االدارة 

 والهيأة العامة، وواجبات إدارة المنشأة.

وهو سجل اجتماعات مجلس االدارة والهيأة العامة ، وتتضمن خالصة محاضر االجتماع: 

 الموضوعات التي نوقشت في اجتماعاتهم والقرارات المتحدة بشأنها.

إن هذه المحاضر تحوي نوعين من المعلومات المالئمة لمراقب الحسابات، هما: الصالحيات و 

 يذها.التفويضات الممنوحة لمجلس االدارة لتنف

إن الصالحيات تتضمن مكافآت مجلس اإلدارة ، والعقود واالتفاقيات الجديدة، واقتناء األصول ، 

 والقروض ، وكيفية توزيع اإلرباح.
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وهنا ينبغي على مراقب الحسابات تحديد المكافآت وتضمنين أوراق عمله بخالصة عنها، ومن ثم 

دارة والتزامها بما منحه المالكون من هذه متابعة الحصول على معلومات للتأكد من استجابة اال

المكافآت ، وذلك من خالل سجل رواتب المديرين وجمع هذه الرواتب ومقارنتها بالمبلغ المحدد 

 بالمكافآت .

 وعليه أيضا مقارنة التفويض باالقتراض من خالل سجالت المنشأة للتأكد من التزامها.

لمنشآت يمكن لمراقبي الحسابات دراستها قبل هناك أنواع مختلفة من العقود لدى ا العقود:

المباشرة بوضع خطة التدقيق وبرنامجه، مثل القروض الطويلة األجل ، وسندات االقتراض ، 

وعقود تجهيز الطلبات المستقبلية ، وعقود حكومية النجاز منتجات صناعية وتسليمها ، وعقود 

ود بشكل أولي يعطيه صورة عن إن إطالع مراقب الحسابات على هذه العق إيجار وغيرها.

 االختبارات التفصيلية التي سيجريها مستقبال.

إن العقود الموجودة تؤثر في تقييم المراقب للمخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة ، فعقود البيع 

للمنشآت المعسرة يمكن إن تعرض المنشأة إلى نقص السيولة والتعرض لمطالبات قانونية 

 وغيرها.

 

 ض اإلجراءات التحليليةالقيام ببع

ينبغي على مراقب الحسابات تنفيذ بعض اإلجراءات التحليلية خالل عملية التخطيط كي يتمكن 

 من تحديد طبيعة اإلجراءات التدقيقية ووقتها ومداها.

إن أسباب إجراء هذه التحليالت هي تحسين فهم مراقب الحسابات لنشاطات المنشأة واإلحداث 

نهاية السنة المدققة الماضية ، وتحديد المناطق التي قد تمثل مخاطر خاصة التي تحققت منذ 

 المادي مما يبرر االهتمام اإلضافي بهذه اإلجراءات. لللتضلي

إن تغير نسب اإليفاء بااللتزامات من سنة ألخرى أو بين المنشأة والمنشآت المشابهة لها 

 راقب الحساباتبالصناعة يمكن إن تكون كافية إلعطاء صورة أولية لم

 

 أوراق العمل

إن التخطيط لعمي التدقيق هو بداية تجميع ألدلة اإلثبات الالزمة النجازه بكفاءة وفي الوقت 

( فقرة 3المناسب كما أشار إلى ذلك مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي في دليل رقم )

بصورة تمكنه من انجازه  ))يجب على مراقب الحسابات إن يخطط عمله( التي جاء فيها 3)

 ر. إن مراقب الحسابات يوثق هذه الخطة في أوراق العمل ليتوافبكفاءة وفي الوقت المناسب.((
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دليال على انه خطط عمله بكفاءة ، فضال عن فائدة أوراق العمل في تثبيت األدلة المتجمعة خالل 

 عملية التدقيق لكي يعتمد عليها في كتابة التقرير.

))السجالت التي يحتفظ بها مراقب الحسابات أوراق العمل بأنها  SAS( 41يار )لقد عرف المع

صات ذات اللتدوين اإلجراءات المطبقة ، واالختبارات المنجزة  والمعلومات المحصلة، والخ

. وينبغي إن تتضمن هذه األوراق جميع المعلومات الضرورية الصلة بنطاق عملية المراقب((

وأساس لتقرير مراقب الحسابات ،وينبغي إن يحتفظ بها في ملفات الحاسبة للتوصل لتدقيق كفء 

 الخاصة بمكتب التدقيق.

 إغراض أوراق العمل:

إن الغرض العام من أوراق العمل هو تزويد مراقب الحسابات بتأكد معقول بأنه قام بالتدقيق 

يق هذا الغرض من خالل الكافي المستند إلى المعايير الرقابية المقبولة بشكل عام، ويمكن تحق

 تحقيق اإلغراض الفرعية اآلتية:

تعد أساسا لتخطيط عملية التدقيق/ إن أوراق العمل السيما ، المرتبطة بالسنة الجارية  -1

تضم األدلة المتجمعة ونتائج االختبارات، ومعلومات تخطيطية مختلفة، مثل المعلومات 

عمليات التدقيقية وبرنامج التدقيق ونتائج الوصفية لنظام الرقابة الداخلية وموازنة الوقت لل

 التدقيق للسنة السابقة.

تعد أوراق العمل دليال موثقا النجاز التدقيق الكفء على وفق المغاير التدقيقية المقبولة.  -2

ويمكن إن يستخدم مراقب الحسابات هذا الدليل إذا ما تعرض لمساءلة من الجمعية التي 

ين إن أوراق العمل األدلة المجمعة وطرق إشراف المراقب ينتمي إليها أو المحاكم ،إذا تب

على مساعديه وبرنامج التدقيق ، وان المعلومات الموجودة فيها تم اعتمادها في كتابة 

 التقرير.

تعد أساسا لرأي مراقب الحسابات المتضمن في تقريره إن يعود لها مراقب الحسابات  -3

 دقيق وعدالة البيانات المالية.ومساعديه للتأكد من انجاز العمل وتغطية الت

 كما إن هناك إغراض ثانوية ألوراق العمل منها:

 .Tax Returnتعد أساسا إلعداد قائمة الدخل الخاضع للضريبة  -

تعد مصدر للمعلومات المراسالت بين مراقب الحسابات والمنشأة، فيما  -

يتعلق بضعف نظام الرقابة الداخلية أو أية مقترحات تخص أنشطة 

 المنشأة.

تعد مصدرا مفيدا لألشخاص المتدربين، وخطط التدقيق للسنوات  -

 القادمة.
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إن أورق العمل هي ملك مراقب الحسابات وال يحق ألية جهة االطالع  عائديه أوراق العمل:

عليها أو فحصها باستثناء المحاكم إذا تم اعتمادها كدليل قانوني ، وما عدا ذلك تحفظ هذه األوراق 

 المدقق بتخزينها على أقراص الستخدامها في تخفيض كلف تدقيق السنوات الالحقةلدى مكتب 

 

تؤكد الجمعيات المهنية والمعاهد في جميع الدول على سرية المعلومات التي  :سرية أوراق العمل

يحصل عليها مراقب الحسابات وقد أكدت قواعد السلوك المهني في العراق في الباب 

 الكتمان والثقة( هذا المضمون.الثاني)الواجب المهني ب

رواتب المديرين وطريقة  إن أوراق العمل تحتوي على معلومات كثيرة ذات طابع سري، مثل:

 تسعير المنتجات، وخطط اإلعالن وبيانات كلفة المنتج.

 نوينبغي لمراقب الحسابات عدم تسريب هذه المعلومات إلى إطراف خارجية وان كانوا منتسبي

 مكتبه، 

 مكن تقسيم أوراق العمل )على وفق طبيعة بياناتها( على قسمين:وي

وسيتم إعطاء فكرة مختصرة عن كل ملف على وفق طبيعة  ملفات دائمة ،وملفات جارية

 البيانات التي يضمها.

وتحتوي على البيانات ذات الطبيعة التاريخية والتي يستفاد منها مراقب  الملفات الدائمة:

 الحسابات في تدقيقه الجاري سنويا.

 إما أنواع هذه البيانات فهي:

 مثل: عناوين فروع المنشأة، ونظامها الداخلي، خالصة وصور لمستندات المنشأة المهمة، -

 ر.والعقود مثل :عقود اإليجا وضمانات القروض المستلمة،

للحسابات المهمة والمستمرة في تأثيرها في السنة الحالية،  تحليالت ،من سنوات سابقة، -

والشهرة والموجودات الثابتة.  وحسابات حقوق الملكية، مثل: القروض الطويلة األجل،

 وهذه التحليالت يمكن االستفادة منها في السنة الحالية بعد إجراء التعديالت عليها.

الرقابة الداخلية وتقييم مخاطرها، وتتضمن الخرائط التنظيمية، نتائج فحص نظام  -

وخرائط التدفقات ،واالستبيانات، وباقي معلومات نظام الرقابة الداخلية كالضعف 

 الموجود فيه.

نتائج اإلجراءات التحليلية من عمليات تدقيق السنوات السابقة، وتتضمن المعدالت  -

ات، واألرصدة اإلجمالية الشهرية لبعض والنسب المحسوبة من قبل مراقب الحساب

ويستفاد مراقب الحسابات من هذه المعلومات لمعرفة التغيرات  الحسابات المختارة،

 غير العادية عليها في أرصدة السنة الجارية لكي يعطيها عناية أكثر في االختبار
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ة تضمن في ونتائج اإلجراءات التحليلي إن نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية وتقييمها، -

ولكنها تتضمن صفة  CPAالملفات الجارية لقسم من المراقبين كما في مؤسسات إل

 دائمي على الرغم من الحاجة إلى تعديلها سنوياً.

 

 وتتضمن جميع أوراق العمل القابلة للتطبيق في السنة الجارية. :الملفات الجارية

 الفقرات اآلتية:يمكن مناقشة المعلومات التي تتضمنها هذه الملفات في 

برنامج التدقيق: ويحفظ هذا البرنامج بملف خاص يتم الرجوع إليه باستمرار  -

لتوفير التنسيق والتكامل لكل أجزاء العمليات التدقيقية، كما إن قسم من المراقبين يضع 

 صورة منه مع كل جزء من هذه العملية.

 قيقية وتاريخ انتهائها.يستخدم البرنامج في تأشير مراحل التقدم في العمليات التد

إن إعداد برنامج التدقيق وتنفيذه بشكل كفء يعد دليالً لنوعية وكفاءة عمل مراقب 

 الحسابات، يتم االحتفاظ به في أوراق العمل وإظهاره عند الحاجة إليه.

المعلومات العامة: وهي معلومات عامة أكثر من كونها متعلقة بالبيانات المالية للسنة 

ل :فقرات تذكيري عن المدة الجارية، تخص التدقيق للسنوات المستقبلية، الجارية، مث

وخالصة أو نسخة من محاضر اجتماع مجلس االدارة، وخالصة عن العقود واالتفاقيات التي 

 لم تضمن في الملفات الدائمة ومالحظات تناقش مع إدارة المنشأة.

األرصدة التي تعد أساس إعداد ميزان المراجعة أو قائمة بأرصدة دفتر األستاذ :وهي 

كما إن المراقب يعد قائمة  البيانات المالية مما يجعلها تستحوذ على اهتمام مراقب الحسابات،

في الحاسبة المستخدمة في المنشأة  تجيامالبراباألرصدة نفسها ألغراض المطابقة وان 

 تسهل هذه المهمة.

لمالية تقع ضمن مسؤولية االدارة فان على الرغم من إن عدالة البيانات ا قيود التسوية:

وغالباً ما يدعو  مراقب الحسابات للقيام أو  اكتشاف األخطاء يؤدي إلى تضليل هذه البيانات،

اإلشراف على تسجيل قيود التسوية الالزمة إلزالة الخطأ أو التضليل، ومثال ذلك زيادة 

 المخزون.

وتعد من قبل  من أوراق العمل،وتأخذ الحصة الكبرى  الكشوف التفصيلية المساعدة:

منتسب المنشأة أو المراقبين المساعدين، وتساعد في فهم مكونات المبالغ الظاهرة في البيانات 

 المالية، وتتضمن أنواع مختلفة على وفق نوع الحسابات وطبيعة نشاط المنشأة، مثل:

االفتتاحي إلى التحليالت ،وهي عرض للحساب الموجود في دفتر األستاذ من الرصيد  -

مثل: األسهم  نهاية السنة وان هذا النوع من الجداول يستعمل لحسابات معينة مهمة،
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 ومعدات المصنع ،والعقارات، وأوراق القبض، ومخصص الديون المعدومة المتداولة،

 ،والديون الطويلة األجل.

 موازين مراجعة تحليلية ألغراض المطابقة مع ميزان المراجعة الرئيس. -

ومطابقة بيانات  ة لبعض األرصدة ،مثل: مطابقة كشف البنك مع السجالت،مطابق -

 العمالء مع أرصدة المدينين.

، وهي جداول اختبار ألسماء العمالء Reasonablenessاختبارات المعقولية  -

 والمجهزين لتقييم أرصدة حساباتهم فيما إذا كانت تحوي على أي خطأ مادي أو ال.

وع آخر من الجداول تلخص نتائج إجراءات خاصة ومنجزة خالصة باإلجراءات، وهي ن -

 مثل خالصة نتائج التأكد من أرصدة المدينين، وخالصة مالحظات المخزون.

معلومات أخرى، وتضمها جداول خاصة ألغراض خاصة مثل: الجدول الذي يضم  -

المعلومات الخاصة بضريبة الدخل، أو الجدول الذي يضم معلومات تطلبها جهات 

 مثل: ساعات العمل لمنتسب مكتبه.. إلى غير ذلك. رسمية،

وأخيرا فأن اإلعداد المالئم للجدول يجعلها أدلة إثبات متجمعة وخالصات غنية يمكن الرجوع 

 إليها في عملية الفحص وإعداد تقرير مراقب الحسابات.

 

 أسئلة الفصل الرابع

قبل التخطيط  / هناك ثالثة إعمال ينبغي على مراقب الحسابات القيام بها1س

 لعملية التدقيق.. تكلم عنها.

/ لماذا يعد التفاهم مع العميل )المنشأة( مهم لمراقب الحسابات قبل قبوله 2س

 لعملية التدقيق؟

أسباب قيام مراقب الحسابات بجمع معلومات عن المنشأة المراد  ة/ ماهي3س

 تدقيقها؟

هذه  ةدراسة االلتزامات القانونية للمنشأة المراد تدقيقها وماهي ر/ مات أثي4س

 االلتزامات؟.

/ إن اإلجراءات التحليلية تعد جوهر العمل االعتيادي لمراقب الحسابات، 5س

 ماهر المبرر وراء القيام بتا قبل التخطيط لعملية التدقيق؟

 إغراضها؟ ة/ عرف أوراق عمل مراقب الحسابات وماهي6س

 أوراق عمل مراقب الحسابات ومن هي الجهة التي تقوم بإعدادها؟ / عدد7س


