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 تنكيع كتطكير مصادر الحصكؿ عمى ادلة االثباتفي  لمرقابةاالجهزة العميا  دكر
 جكدة العمؿ الرقابي لتعزيز 

 

 

هف  ذلؾ  كها ٓرافؽ فْ القكائـ الهالٓةالفىْ الهحآد رأًٓ  إلبداءٓبذؿ الهدقؽ الكثٓر هف الجٍكد 
هلحاك بالقكائـ الهالٓة  الكاردةكٓدات ك جهع التعهمٓات  كها تتطمبٍا ٌذي ،  ٍاصكؿ عمِ أدلة اإلثبات كتقٓك

كهدل هكضكعٓتٍا كاسمكب كتكقٓت الحصكؿ عمٍٓا كالتْ تستىد  صحة األدلةلهقٓاس العهمٓة هف تكافر 
 . الشخصْ الهدقؽحكـ فْ الكثٓر هف االحٓاف الِ 

                   تهكٓىػػػػػػػػً هػػػػػػػػف الفصػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػْ لحقػػػػػػػػائؽ تقػػػػػػػػدـ إلػػػػػػػػِ اإلىسػػػػػػػػاف تهثػػػػػػػػؿ ادلػػػػػػػػة االثبػػػػػػػػات فػػػػػػػػْ طبٓعتٍػػػػػػػػا 
هعٓف  ، كبٓىها تحكػـ ادلػة االثبػات هػف كجٍػة الىظػر القاىكىٓػة الجهػكد ، تخضػع ادلػة االثبػات فػْ هكضكع 

حكػـ التدقٓؽ لتساؤؿ الهدقؽ فْ كػؿ بٓػاف ٓػرد فػْ القػكائـ الهالٓػة كبٍػذا تهثػؿ حقػائؽ ٓسػتعٓف فٍٓػا الهػدقؽ لم
 عمِ صحة البٓاىات الهالٓة اك عدـ صحتٍا .

حقٓؽ هتطمبات جكدة العهؿ الرقابْ فْ ظؿ بٓئة تتسـ بعدـ الثبات كالتغٓر الهستهر كلضهاف ت
عمِ الجٍاز الرقابْ االعمِ الهصحكب بالهخاطرة  ر هصادر ادلة االثبات اصبح لزاها ن ع كتطٓك تىٓك

ىة صحة القكائـ الهالٓة كهدل تحقٓقٍا   .التدقٓؽ التككٓدٓة  ألٌداؼالهستخدهة فْ بٌر
 -كغ هذا البحث غايته فقد اشتمؿ عمى المباحث االتية :مما سبؽ  كلبم

البحث ، أٌداؼ البحث ، أٌهٓة البحث ، هشكمة كتتضهف )  :منهجية البحث -المبحث االكؿ .1
، فضالن عف  البحث ، اسالٓب جهع البٓاىات ، الحدكد الزهاىٓة كالهكاىٓة /عٓىة البحثفرضٓات 

 هخطط البحث (.

تضهف ) رمالجانب النظ -المبحث الثاني .2  تىفٓذ عمِ اىعكاسً كهدل التدقٓؽ فْ االثبات: ٓك
كاالجٍزة العمٓا لمرقابة ، الهخاطر كرقابة الجكدة عمِ اسىاد الهالحظات الرقابٓة التككٓدٓة االٌداؼ

ا فْ تحدٓد ادلة االثبات(  كدكٌر
تضهف )عرض كتحمٓؿ  الجانب التطبيقي : -المبحث الثالث  .3 لبعض الهالحظات الرقابٓة ٓك

استخداـ ادلة االثبات هف قبؿ  الٍٓئات الرقابٓة العاهمة الهشخصة تجاي الجٍات ) عٓىة البحث ( ك 
, فضالً عن توظيف  فْ دٓكاف الرقابة الهالٓة االتحادٓة ، ك اىعكاسٍا عمِ جكدة العهؿ الرقابْ

 دقٓؽ .التككٓدٓة لمت باألٌداؼخالؿ ربطٍا  باجراءات تدقيقة لبعض الحسابت منادلة االثبات 
 االستىتاجات كالتكصٓات . المبحث الرابع : .4

 الباحثاف                                                                          
ادلة كقرائف االثبات، االٌداؼ التككٓدٓة لمتدقٓؽ، جكدة العهؿ الرقابْ، هخاطر  : الكممات المفتاحية

 التدقٓؽ.
         (التػػدقيؽ الرػػارجي اك الرقابػػة الرارجيػػة أك المراجعػػة ) التػػدقيؽبضػػمف هػػذا البحػػث مالحظػػة : يقصػػد 

 .المدقؽ الرارجي اك الرقيب اك المراجع ( )يعني فالمدقؽ اما 
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 المسترمص

هف  فْ العراؽ  الرقابة الهالٓة االتحادمالدكر الرقابْ لدٓكاف عمِ ٍٓدؼ البحث الِ تسمٓط الضكء 
ر هصادر الحصكؿ عمِ ادلة االثبات ال فْالرقابٓة  رؽفال خالؿ دكر فْ  تْ ٓستىد الٍٓاتىكٓع كتطٓك

التككٓدٓة لمتدقٓؽ  باألٌداؼكربطٍا  اجراءات تدقٓقٓة لبعض الحساباتهع تقدٓـ  تعٓزز هالحظاتً الرقابٓة 
لتمؾ الَضعؼ ك هكاطف القكة  تشخٓصالرقابٓة ك  فرؽهف خالؿ اجراء دراسة تحمٓمٓة لكاقع عهؿ عٓىة هف ال

 التقآرر الرقابٓة.
رتكز البحث عمِ فرضٓة هفادٌا )اعتهاد االسمكب العمهْ كالعهمْ الههىٍج كالذم ٓعتهد عمِ  ٓك

ر هصادر ادلة االثبات كربطٍا  ع كتطٓك كٓدٓة لمتدقٓؽ ٓساٌـ فْ تعٓزز الهالحظات ك الت باألٌداؼتىٓك
كالتدقٓؽ فضالن عف الهساٌهة فْ تطكٓر ىكعٓة  الرقابٓة الهشخصة كاىعكاسً عمِ جكدة اعهاؿ الرقابة

 التقآرر الرقابٓة بٓف فترة كاخرل (.
كقد اعتهد الباحثاف فْ هىاقشة االطار الىظرم لمبحث عمِ ها هتكفر هف كتب كرسائؿ عربٓة كاجىبٓة 

حث  هع كهقاالت فْ الدكٓرات ذات الصمة ، فضاُل عف القكاىٓف كالتشٓرعات كالكثائؽ الرسهٓة هكضكع الب
االستعاىة بالبحكث كالدراسات الهىشكرة عمِ الشبكة الدكلٓة )االىترىت( ، فٓها تىاكؿ الجاىب التطبٓقْ عمِ 

الرقابٓة العاهمة فْ دٓكاف  فرؽثالث هحاكر تهثؿ اكلٍا دراسة تحمٓمٓة الستخداـ ادلة االثبات لعٓىة هف ال
اها الهحكر ة فْ تقآرر الرقابٓة لمجات عٓىة البحث هف خالؿ الهالحظات الهثبتالرقابة الهالٓة االتحادٓة 

الثاىْ فقد تضهف االشارة الِ هدل اىعكاس ادلة االثبات الهالئهة عمِ جكدة العهؿ الرقابْ كاستخالص 
ا الباحثاف هع هىاقشة االجراءات التصحٓحٓة الهطمكبة  الىتائج بٍذا الصدد كالهخاطر الهحتهمة التْ اثاٌر

اجراءات تدقٓقٓة لبعض الحسابات كربطٍا ة ، فْ حٓف تضهف الهحكر الثالث تقدٓـ فْ الفترات الالحق
 باألٌداؼ التككٓدٓة لمتدقٓؽ . 

 كقد تكصؿ الباحثاف الى جممة مف االستنتاجات مف ابرزها :
  ع هصادر الحصكؿ عمِ ادلة االثبات هالئهة فْ ظؿ بٓئة ضعؼ الهالكات الرقابٓة فْ تىٓك

 بالهخاطر.  اقتصادٓة هتغٓرة تتسـ
  عدـ الربط الكاضح بٓف دلٓؿ االثبات الهستخدـ هف قبؿ الفرؽ الرقابٓة كاالٌداؼ التككٓدٓة الهراد

 تحقٓقٍا كالذم ٓضعؼ الهالحظات الرقابٓة الهشخصة ضهف التقآرر الرقابٓة .  
 كما عرض الباحثاف مجمكعة مف التكصيات مف اهمها :

 بٓة لمعهؿ عمِ تىهٓة الهٍارات زج الهالكات الرقابٓة فْ االجٍزة ال عمٓا لمرقابة فْ دكرات ككرش تدٓر
االساسٓة الخاصة بالحصكؿ عمِ ادلة االثبات الهالئهة كدراستٍا كاختٓار االدلة االىسب عىد تثبٓت 

 الهالحظات الرقابٓة كبها ٓضهف جكدة العهؿ الرقابْ .
 ا االساسْ فْ اعتهاد اكث ر هف اسمكب اك هىٍج ٓدعـ الهالحظات حث اجٍزة الرقابة العمٓا عمِ دكٌر

الرقابٓة ، إذ أف اعتهاد ىكع هعٓف هف ادلة االثبات كبصكرة هستهرة قد ٓؤدم الِ تثبٓت هالحظات 
 رقابة هحددة كهتكررة هف سىة الِ اخرل .

  الرقابة الهالٓة ببذؿ العىآة الهٍىٓة الهطمكبة لمتخطٓط عمِ جهع ادلة االثبات هدققْ دٓكاف ترشٓد
  تحقٓؽ الفاعمٓة فْ عهمٍـ الرقابْ.هالئهة كبها ٓضهف ال
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 المبحث االكؿ
  منهجية البحث

ٓتىػػاكؿ ٌػػذا الهبحػػث عرضػػان لهىٍجٓػػة البحػػث التػػْ تسػػتىد الػػِ اطػػار البحػػث العمهػػْ هتضػػهىة هشػػكمة 
البحث كاٌهٓتً كاٌدافً كفرضٓاتً كاسػالٓب جهػع البٓاىػات ذات الصػمة بهكضػكع البحػث ، فضػالن عػف بٓػاف 

 -حك االتْ :ىط البحث ، كعمِ الهخط

 البحث :مشكمة  1-1

عمِ فْ العراؽ الهالكات الرقابٓة فْ دٓكاف الرقابة الهالٓة االتحادم باعتهاد تتجسد هشكمة البحث     
التدقٓؽ  بأٌداؼهف ادلة االثبات فْ اثبات الهالحظات الرقابٓة هف دكف ربطٍا  ةهحددال بعض االىكاع

ر هصادر الحصكؿ عمِ ادلة االثبات فْ تحدٓد الهخاطر التْ التككٓدٓة فضالن عف ع ع كتطٓك دـ تىٓك
 ترافؽ اعهاؿ التدقٓؽ .

 : البحثأهمية  1-2

 تبرز أٌهٓة ٌذي الدراسة هف خالؿ:   
  التككٓدٓة لمعىاصر هحؿ الفحص . لألٌداؼالتعرؼ عمِ ادلة االثبات فْ التدقٓؽ كهدل تحقٓقٍا 
  ِت الهعتهدة هف لدف أجٍزة الرقابة العمٓا فْ التدقٓؽ ابرز ادلة االثباالكقكؼ عم . 
  فْ تحدٓد فْ العراؽ العاهمة فْ دٓكاف الرقابة الهالٓة االتحادم  الفرؽ الرقابٓةبٓاف هدل هساٌهة

كاختٓار ادلة االثبات الهالئهة كاىعكاسً فْ تكثٓؽ الهالحظة الرقابٓة كالهٍاـ الهىكطة بالرقٓب 
 الهالْ .

 ابة الجكدة فْ تقٓٓـ ادلة االثبات الهستخدهة فْ اسىاد الهالحظات الرقابٓة كهدل دراسة دكر رق
 هالئهة ككفآة االدلة الهستخدهة .

 

 :البحثأهداؼ  1-3

ٓعتهد اغمب الهدققٓف فْ اثبات الهالحظات الرقابٓة الهشخصة عمِ الخبرات الشخصٓة الهتكارثة هف 
ْ لهراقب الحسابات عاهؿ هٍـ كال هىاص لً فْ تىفٓذ فترات سابقة كعمِ الرغـ هف اف الحكـ الهٍى

االعهاؿ الرقابٓة إال أف دراسة البٓاىات الهقدهة هف الجٍات الخاضعة لمتدقٓؽ كالتأكد هف هزاعـ اإلدارة 
كتشخٓص الهالحظات الرقابٓة تتطمب كضع خطط لتىفٓذ العهؿ الرقابْ كهف ضهف ٌذي الخطط تحدٓد 

 التعرؼ عمِ:فْ  البحثتتمخص أٌداؼ هة كبحسب العىصر هحؿ الفحص ، ك أىكاع ادلة االثبات الهالئ
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 التككٓدٓة لمتدقٓؽ  باألٌداؼكربطٍا  كضع بعض االجراءات التدقٓقة الهطمكبة لهجكعة هف الحسابات
 تشخٓصك  الفرؽ الرقابٓة العاهمة فْ الدٓكافهف خالؿ اجراء دراسة تحمٓمٓة لكاقع عهؿ عٓىة هف 

 لتمؾ التقآرر الرقابٓة.ؼ الَضعك هكاطف القكة 
  الرقابٓة  الفرؽكفاعمٓتً عمِ فْ العراؽ الرقابة الهالٓة االتحادم الدكر الرقابْ لدٓكاف استعراض كتقٓٓـ

ر هصادر الحصكؿ عمِ ادلة االثبات الكاردة فْ تقا ع كتطٓك  . ٓرري حكؿ تىٓك

 فْ التدقٓؽ هالئهان لىكع كحجـ  بٓاف إذا ها كاف االثبات باالدلة الهعتهدة هف قبؿ الفرؽ الرقابٓة
 . الهخاطر التْ تكاجٍٍا بٓئة العهؿ الرقابْ 

  كأدلػػة  التدقٓؽ اجراءاتالتعػرؼ عمػِ أدلػة اإلثبػات كهقكهاتٍػا األساسػٓة، كالتعػرؼ عمػػِ العالقػػة بػػٓف
 . أدلة اإلثباتالخارجْ بالىسبة لمحصكؿ عمِ  الهدقؽ، كبٓػػاف هكقػػؼ التدقٓؽ اإلثبػػات كأٌػػداؼ 

  ْٓراٌا الباحثاف ضركٓرة التْ تساٌـ فْ ترشٓد هدققْ دٓكاف الرقابة االتحادم تقدٓـ التكصٓات الت
لبذؿ العىآة الهٍىٓة الهطمكبة كالتخطٓط عمِ جهع ادلة االثبات الهالئهة كبها ٓضهف تحقٓؽ الفاعمٓة 

 .فْ عهمٍـ الرقابْ
 

 البحث: ةفرضي 1-4

ر هصادر ادلة االثبات كربطٍا اعتهاد االسمكب العم  هْ كالعهمْ الههىٍج كالذم ٓعتهد عمِ تىكٓع كتطٓك
كٓدٓة لمتدقٓؽ ٓساٌـ فْ تعٓزز الهالحظات الرقابٓة الهشخصة كاىعكاسً عمِ جكدة اعهاؿ باالٌداؼ التك 

 .لتقآرر الرقابٓةالرقابة كالتدقٓؽ فضالن عف الهساٌهة فْ تطكٓر ىكعٓة ا
 

 انات:اساليب جمع البي 1-5

اعتهد الباحثاف فْ اثراء ٌذا الجاىب عمِ ها هتكفر هف كتب كاطآرح كرسائؿ : الجانب النظرم 1-5-1
عربٓة كاجىبٓة كهقاالت فْ الدكٓرات ذات الصمة )هىشكرة كغٓر هىشكرة( ، فضاُل عف القكاىٓف كالتشٓرعات 

ة عمِ الشبكة الدكلٓة لهىشكر كالكثائؽ الرسهٓة هكضكع البحث ، هع االستعاىة بالبحكث كالدراسات ا
 .)االىترىت(

عمِ اجراء دراسة تحمٓمة لكاقع الهالحظات لجاىب ااعتهد الباحثاف فْ ٌذا : الجاىب التطبٓقْ ٕ-٘-ٔ
فضال عف ابراز اٌـ الهشخصة فْ تقآرر الدٓكاف الصادرة لعٓىة هف الفرؽ الرقابٓة العاهمة فًٓ 

تجاي الهالحظات الهثبتة ككضع هجهكعة هف االجراءات الهالحظات الهشخصة هف قسـ رقابة الجكدة 
التدقٓقة التْ ٓراٌا الباحثاف هىاسبة لبعض الحسابات كربطٍا بادلة االثبات كاالٌداؼ التككٓدٓة لمتدقٓؽ 

 بٍدؼ رفع كفاءة استخداـ ٌذي االدلة .
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 : الحدكد الزمانية كالمكانية /عينة البحث 1-6

 الهالٓة االتحادم  الرقابٓة العاهمة فْ دٓكاف الرقابة فرؽعٓىة هف ال الحدكد الهكاىٓة : تـ اختٓار
هتهثمة بػ ) الفٓرؽ الرقابْ العاهؿ فْ هدٓٓرة الهركر العاهة ك الفٓرؽ العاهؿ فْ الهصرؼ 

( فضال عف تقآرر فٓرؽ رقابة  الزراعْ التعاكىْ كالفٓرؽ الرقابْ العاهؿ شركة السالـ العاهة
 .فرؽتمؾ الالجكدة بخصكص اعهاؿ 

 كالهمفات  الخاصة برقابة قسـ الجكدة ك التقآرر الرقابٓة  الحدكد الزهاىٓة : اختٓرت التقآرر
( كالتْ تـ ٕ٘ٔٓك  ٕٗٔٓلمجٍات الخاضعة لمرقابة الهذككرة اعالي كلمسىكات )  الجآرة 

ا خالؿ سىة   .ٕٚٔٓك ٕٙٔٓاصداٌر

 :مرطط البحث 1-7

( ادنػػاي يصػػكر مرطػػط البحػػث الػػذم 1منػػه ف فػػلف الشػػكؿ ) لدراسػػة مشػػكمة البحػػث كتحقيػػؽ الهػػدؼ
  يسير عمى نحك التقسيـ االتي :

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:)إعداد الباحثاف(  

 (1الشكؿ )

 مرطط البحث

 منهجٌة البحث

 مشكلة البحث

 اهمٌة البحث

 اهداف البحث

 فرضٌة البحث

 اسالٌب جمع البٌانات

 الحدود الزمانٌة
 والمكانٌة /عٌنة البحث

 الجانب النظري

 كانعكاسه  االثبات في التدقيؽ
 في تحقيؽ االهداؼ التككيدية

المراطر كرقابة الجكدة عمى اسناد 
 المالحظات الرقابية

االجهزة العميا لمرقابة كدكرها في 
 تحديد ادلة االثبات

 الثانيالمبحث  لمبحث االولا

 مخطط البحث

 الرابعالمبحث  الثالثالمبحث 

 تاجات والتوصٌاتاالستن

 االستنتاجات

 التوصٌات

 الجانب التطبٌقً

عػػرض كتحميػػؿ اسػػترداـ 
ادلػػػػة االثبػػػػات مػػػػف قبػػػػؿ  
الفػػػرؽ الرقابيػػػة العاممػػػة 

قابة الماليػة في ديكاف الر 
االتحاديػػػػػة فػػػػػي العػػػػػراؽ 
 كمدل مراعاتها لممراطر

 

عػػػػػػرض كتحميػػػػػػؿ كاقػػػػػػع 
 عمؿ قسـ رقابة الجكدة

 

تعزيز جكدة االداء الرقابي مف 
رالؿ ربط االدلة الرقابية باالهداؼ 

 التككيدية لمعناصر محؿ الفحص
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 المبحث الثاني
 الجانب النظرم

 االهداؼ التككيديةتنفيذ  عمىاالثبات في التدقيؽ كمدل انعكاسه 
 

هف الهدقؽ القٓاـ بعهمٓة هىظهة فٓة لهدل تحقٓؽ االٌداؼ التككٓدٓة الكصكؿ الِ قىاعة كآتطمب   
الحكـ كالخبرة الهٍىٓة الستىباط الحكـ هع االعتهاد عمِ ٓتـ هف خاللٍا جهع األدلة كتقٓٓهٍا كالربط بٓىٍا 

حكؿ كفاءة ككفآة ٌذي االدلة كالتعبٓر عىٍا هف خالؿ اعطاء رأم كاضح كصٓرح هثبت فْ الهىاسب 
لمهدقؽ ككمها تكفرت األدلة الهالئهة كالهىاسبة كالكافٓة ، خالصة عهؿ الهدقؽ ٓعد )التقٓرر( ر ، لذا التقٓر

، كقد اشار الهعٓار الثالث هف هعآٓر العهؿ الهٓداىْ عمِ الحكـ عمِ األهكر بكضكح كمها كاف بأهكاىً 
الرقابة كالتدقٓؽ حتِ ٓستىد  ضركرة حصكؿ الهدقؽ عمِ ادلة كقرائف اثبات كافٓة هف خالؿ قٓاهً باعهاؿ

الٍٓا فْ ابداء الرأم فْ القكائـ الهالٓة ، أذ اف الدلٓؿ أك قٓرىة االثبات ٓعتبر اساسْ فْ عهمٓة التدقٓؽ 
دعـ هعآٓر العهؿ الهٓداىْ )الهطارىة    (ٖٗ:  ٕٙٓٓ، ٓك

 :الِ الهكاضٓع االتٓةفْ ٌذا القسـ سٓتـ التطرؽ الغراض الكصكؿ الِ اٌداؼ البحث ك 
 . هفٍـك ادلة االثبات ك القرائف فْ التدقٓؽ 
   كالقرائف ككسائؿ الحصكؿ عمٍٓا أىكاع أدلة االثبػػػػػػػػػات. 
 . هصادر الحصكؿ عمِ ادلة االثبات كالقرائف 
 .  خصائص أدلة االثبػػػػػػػات 
 . العالقة بٓف أدلة اإلثبات كاختبارات التدقٓؽ 
 تدقٓؽ كأدلة اإلثبات .العالقة بٓف األٌهٓة الىسبٓة كهخاطر ال 
 . العكاهؿ الهؤثرة فْ كهٓة ادلة االثبات اك القرائف فْ التدقٓؽ 
 . حجٓة االدلة كالقرائف 
 هحددات ادلة االثبات 
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 مفهـك ادلة االثبات كالقرائف في التدقيؽ 2-1
ثبػػات هػػف ( ،أهػػا اإلٖٗٙهػػادة ثبػػت، ٌػػك إقاهػػة الحجػػة كتأكٓػػد الحػػؽ بالػػدلٓؿ )أبػػف هىظػػكر، اإلثبػػات لغػػةن،  

رتػػػب عمٓػػػً هػػػف نثػػػار قاىكىٓػػػة إقاهػػػة الػػػدلٓؿ عمػػػِ حقٓقػػػة أهػػػر هػػػدعِ بػػػً ىظػػػران لهػػػا ٓت كجٍػػػة ىظػػػر القػػػاىكف فٍػػػك
 .(  ٔٔ: ٜٚٛٔ)هرقص،

طمؽ لفظ دلٓؿ االثبات عمِ الشكؿ اك الكسٓمة لمحقٓقة الهثبتة ، أك عمِ االثر الهستهد هػف ٌػذي الكسػٓمة  ٓك
 ( ٕٕٗ: ٜ٘ٛٔرآٌـ ،،هف حٓث الحجة أك القكة االقىاعٓة .)أب
( " إستىباط القاضْ أهران غٓر ثابت هػف أهػر ثابػت  ٕٓٔ، هادة:السىة كقد عرفٍا ) قاىكف االثبات العراقْ 

  لدًٓ فْ الدعكل الهىظكرة "
ىػة عمػِ اىٍػا " اسػتىباط حقٓقػة غٓػر هعمكهػة بداللػة حقٓقػة هعمكهػة هتصػمة     أها فْ هجاؿ التدقٓؽ فتعرؼ القٓر

مجػػأ ػػز دلٓػػؿ ىػػاقص"   بػػاالكؿ " ٓك الهػػدقؽ الػػِ القػػرائف عىػػدها ٓفتقػػد دلػػٓال هباشػػران اك عىػػدها ٓحتػػاج لتكهمػػة أك تعٓز
  .( ٜٕ٘: ٕٔٔٓ)هحهد ،
" الكسػٓمة أك الشػكؿ الهػادم الػذم تأخػذي القػكة االقىاعٓػة  كآضا عرفت ادلة االثبػات فػْ التػدقٓؽ عمػِ اىٍػا 

ىطكم ٌذا التعٓرؼ عمِ كجٍٓف : )هحهد ، فْ اثبات الحقٓقة الكاقعٓة اك الحقٓقة الهحاسبٓة "  (  ٕٙ٘: ٕٔٔٓٓك
 هادم باعتباري الكسٓمة اك الشكؿ الذم ٓظٍر فًٓ .  الكجً االكؿ :

الحقٓقة الكاقعٓة اك الحقٓقة الهحاسبٓة هحؿ االثبات ، كتعىْ الحقٓقة الكاقعٓة جهٓع الكقائع الكجً الثاىْ : 
بغرض تقدٓـ خدهة اك اىتاج سمعة كبٓعٍا اها  الكحدة االقتصادٓةٍا الهادٓة كالتصرفات االقتصادٓة التْ قاهت ب

ا كتكجًٓ القٓكد الهحاسبٓة الِ  الحقٓقة الهحاسبٓة فتعىْ اثبات كافة الكاقعة فْ الدفاتر بعد تحمٓمٍا الِ عىاصٌر
ْ الحسابات الهجهعة ، ثـ تمخٓصٍا فْ القكائـ الهالٓة ، اها القٓرىة فْ المغة العربٓة تعىْ ) ا لهصاحبة ( ٌك

ة فْ داللتٍا اك ضعٓفة عمِ حسب قكة الهصاحبة كضعفٍا كقد ترتقْ الِ  هأخكذة هف الهقارىة كقد تككف قٓك
رجع فْ ضبطٍا الِ قكة الذٌف  درجة القطع اك تٍبط الِ درجة االحتهاؿ البعٓد جدا بحٓث ال ٓعبأ بٍا ٓك

 كالفطىة كالٓقظة.
عد دلٓؿ االثبات بٓىة قاطعة بحد     ذاتٍا ، اها القٓرىة فتستعهؿ لالستعاضة بٍا عف الدلٓؿ اذ ٓمجأ الهدقؽ ٓك

تككف  الِ جهع اكبر عدد ههكف هف القرائف فْ الحاالت الهستعصٓة لٓستعٓض بٍا عف دلٓؿ االثبات القاطع ٓك
ف رأًٓ الفىْ الهحآد حكؿ البٓاىا ت هعظـ عهؿ الهدقؽ هف جهع ادلة كقرائف االثبات حتِ ٓتكصؿ الِ تكٓك

 (.ٕٗٔٓ:ٜٖٔتحت التدقٓؽ .)عبداهلل،
اف ىقطة االختالؼ بٓف القٓرىة كالدلٓؿ فْ ككف االخٓر ٓتجً الِ الحقٓقة هحؿ التدقٓؽ هباشرة فْ حٓف تتجً   

 ٕٔٔٓالقٓرىة بطٓرقة غٓر هباشرة هف خالؿ الحقٓقة الهتصمة بٍا كهف اهثمة قرائف التدقٓؽ ٌْ :)هحهد ،
:ٕٜ٘  ) 

 مٓة كهدل سالهتً ىظاـ الرقابة الداخ .أ 
 العهمٓات الالحقة لتآرخ اعداد القكائـ الهالٓة كداللتٍا عمِ صحة بىكد القكائـ  .ب 
 القرائف التْ ٓهكف التكصؿ الٍٓا بالربط بٓف الهعمكهات كالهقارىات .ج 
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 كتعد القرائف ادلة اثبات عىدها تعدد ٌذي القرائف الِ درجة الدلٓؿ فْ اثبات حقٓقة هعٓىة اك الكصكؿ الِ  
االثبات فْ التدقٓؽ ٓعىْ حصكؿ هراقب الحسابات عمِ ادلة كقرائف تهكىً رأم فْ هكضكع هحدد كبذلؾ فاف 

   (  ٘ٚٔ:ٜٕٓٓهف استخالص رأم فىْ هحآد عمِ القكائـ الهالٓة التْ ٓقـك بتدقٓقٍا ) جربكع ،
هكف لمباحثاف تعٓرؼ ادلة االثبات )   د صحة الكاقعة االقتص ٓك اف الذم ٓٓؤ التْ ترتبط بشكؿ ادٓة البٌر

بتقدٓـ خدهة اك اىتاج سمعة التْ حدثت بٍدؼ اظٍار الهالحظة الرقابٓة بالقكة الهطمكبة هباشر اك غٓر هباشر 
 ك ٓعزز جكدة التقٓرر الرقابْ كٓضهف تحقٓؽ اٌداؼ التدقٓؽ (

 

  يها :كسائؿ الحصكؿ عمك كالقرائف  أنكاع ادلة االثبات 2-2

العديد مف مف انكاع ادلة االثبات كقرائنها ( أدلةالمراجعة) 555 رقـالدكلي  المراجعة لقد حدد معيػار
 -بالتدقيؽ كمف اهمها :

ٓستخدـ ٌذا االسمكب لمتحقؽ هف الكجكد الهادم لألصؿ الهمهكس هثؿ  الكجكد الفعمْ )الهادم( : -ٔ
عد الجرد الفعمْ دلٓؿ قكم عمِ كجكد االصؿ كاىً فْ حكزة الهىش أة كلكىً ال أالت كالهباىْ ٓك

دة لمهمكٓة  ٓعتبر دلٓؿ عمِ همكٓة االصؿ حٓث ٓجب اف ٓحصؿ الهدقؽ عمِ الهستىدات الهٓؤ
كفْ بعض االىشطة ال ٓهتمؾ الهدقؽ الخبرة بطبٓعٓة الىشاط الذم تهارسً الهىشأة فٓجب عمًٓ اف 

الكٓهاكٓة ...  ٓمجأ الِ خبراء لمقٓاـ بعهمٓة الجرد هثؿ ) هحالت الذٌب كاالحجار الكٓرهة كالهكاد
ا (  (ٓٛٔ:  ٕٙٓٓالهطارىة،)كغٌٓر

ْ عمِ  -ٕ ْ هف اكثر اىكاع االدلة كالقرائف التْ ٓعتهد عمٍٓا الهدقؽ فْ عهمً ٌك الهستىدات : ٌك
 (.ٕٗٔٓ:ٓٗٔعبداهلل،)ثالثة اىكاع : 

 هستىدات هعد خارج الهىشأة كهستعهمة داخمً كفكاتٓر الشراء هثال. .أ 
 همة خارجً كفكاتٓر البٓع ككصكالت القبض هف الغٓر .هستىدات هعدة داخؿ الهىشأة هستع .ب 
 هستىدات هعدة داخؿ الهىشأة هستعهمة داخمٍا كالدفاتر الحسابٓة بهختمؼ اىكاعٍا . .ج 

ا  كتىدرج درجة االعتهاد عمِ الهستىدات تىازلٓا حسب الترتٓب اعالي ، اف الهستىدات التْ ٓككف هصدٌر
، كٓتركز عهؿ الهدقؽ فْ تدقٓؽ الهستىدات عمِ فحصٍا هف خارجْ اقكل هف تمؾ الهعدة داخؿ الهىشأة 

الىكاحْ الشكمٓة كالقاىكىٓة كالهكضكعٓة لمكقكؼ عمِ صحتٍا كهدل اهكاىٓة االعتهاد عمٍٓا فْ تعٓزز 
 التسجٓؿ الهحاسبْ .

االقرارات : كتتهثؿ بالشٍادات التْ ٓطمبٍا الهدقؽ سكاء هف داخؿ الهىشأة اك هف خارجٍا كفٓها  -ٖ
باإلقرارات الداخمٓة فٓجب عمِ الهدقؽ اتخاذ الخطكات الالزهة القتىاع بصحة الهادة هحؿ  ٓتعمؽ

التدقٓؽ فقد ٓجد هف االىسب اف ٓحصؿ عمِ شٍادة اك اقرار هف الهسؤكلٓف بأف العهمٓة الهعٓىة 
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 اجٓرت كتـ تثبٓتٍا بشكؿ سمٓـ كهف اٌـ ٌذي االقرارات شٍادة سالهة الجرد ،شٍادة االدارة بهدل
 (  ٕٗٙ: ٕٔٔٓهحهد،)تحهمٍا لهسؤكلٓتٍا االجتهاعٓة . 

كها تقتضْ اعهاؿ التدقٓؽ الحصكؿ عمِ االقرارات هف خارج الهىشأة كالتْ تسهِ بشٍادات 
الطرؼ الثالث كتضـ ٌذي االقرارات التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهدقؽ هف العهالء بشأف هصادقات 

 (.ٕٗٔٓ:ٓٗٔعبداهلل،)ؼ اخر خارجْ الحسابات ككشكفاتٍا لمتاكد هف صحة التثبٓت هف طر 
ىة ٓستىد  -ٗ الدقة الحسابٓة : تعد الدقة الحسابٓة كصحتٍا فْ الدفاتر كسجالت الهىشأة دلٓؿ كقٓر

الٍٓا الهدقؽ عىد قٓاهً بفحص الدفاتر كالسجالت كالتحقؽ هف عهمٓات الجهع كالطرح كالقسهة 
ت كاعداد الحسابات الختاهٓة كالتحقؽ لدفتر الٓكهٓة كدفتر االستاذ ككذلؾ الهصركفات كاالٓرادا

ً الدفاتر كالسجالت . :  ٕٙٓٓالهطارىة،)هف ذلؾ ٓعطْ الهدقؽ دلٓؿ عمِ هدل صحة ها تحٓك
ٔٛٔ) 

كجكد ىظاـ سمٓـ لمرقابة الداخمٓة : اف كجكد ىظاـ رقابة داخمْ جٓد كهتٓف ٓعطْ تصكرا لدل  -٘
سجالت كاهكاىٓة االعتهاد عمٍٓا ، الهدقؽ داللة كاضحة عمِ اىتظاـ التسجٓؿ فْ الدفاتر كال

كالعكس صحٓح كال عٓف ىظاـ الرقابة الهتٓف كجكد لكائح كتعمٓهات جٓدة هكتكبة كلكف هدل ٓعىْ 
هدل الكفاءة فْ تطبٓؽ ٌذي المكائح كالتعمٓهات كاىعكاسٍا عمِ صحة الدفاتر كالسجالت 

ا هف االخطاء الهحاسبٓة الهقصكدة كغٓر الهقصكد  ة . الهحاسبٓة كخمٌك
االحداث الالحقة ألعداد الهٓزاىٓة : بعد اف ٓىتٍْ هدقؽ الحسابات اعهاؿ التدقٓؽ كاعداد تقٓرري  -ٙ

الىٍائْ قد تقع احداث ربها تككف دلٓؿ اك قٓرىة اك دلٓؿ عمِ صحة بعض العىاصر الكاردة فْ 
 القكائـ الهالٓة .

خصص فْ ىكاحْ الهحاسبٓة اراء الخبراء : الهدقؽ لٓس عالها بكافة العمـك كالفىكف فٍك هت -ٚ
ىاؾ بعض حقكؿ الهعرفة ال ٓستطٓع الهدقؽ هف الحصكؿ عمِ االدلة الكافٓة  كالتدقٓقٓة ، ٌك
ا ( لذا اجاز العرؼ الهٍىْ لمتدقٓؽ االستعاىة  كالهالئهة هثؿ ) الذٌب ، البتركؿ ، الهاس كغٌٓر

لِ رأم خبٓر برأم خبٓر هتخصص لمحصكؿ عمِ ادلة اثبات بشاف االهكر التْ تحتاج ا
ؿ هف الىاحٓة العمهٓة فْ  هتخصص كعمِ اف ٓككف ذلؾ الخبٓر ٓتهتع باالستقاللٓة كالحٓاد كهٌؤ

مً لذلؾ فضال عف لدًٓ الخبرة الكافٓة فْ هجاؿ عهمً  : ٕٓٓٓجربكع،)الحصكؿ عمِ شٍادة تٌؤ
ٕٔٛ). 

الهدقؽ هف الحصكؿ عمِ  (  هجهكعة هف االجراءات التْ تهكفٓٓ٘حدد الهعٓار الدكلْ لمتدقٓؽ رقـ )قد ل
كثر هف االجراءات الهتهثمة بػ )الفحص اك الهالحظة اك االستفسار اك أثابت بكاسطة كاحدة اك االادلة 

الهصادقة اك االحتساب ك االجراءات التحمٓمٓة( كبصكرة عاهة ٓهكف بٓاف اٌـ الكسائؿ كالطرؽ التْ تمقِ 
ا البداء رأًٓ الفىْ كها هبٓف فْ الجدكؿ ادىاي : قبكالن عاها كاٌـ االجراءات التْ ٓعتهدٌا الهدق  ؽ بخصٌك
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 (ٔجدكؿ )
 كسائؿ كاالجراءات الهستعهمة فْ الحصكؿ عمِ ادلة االثباتال

 عة فيهباهـ االجراءات المت المقصكد به االسمكب دليؿ االثبات
المراجعة  الهستىدات

 المستندية
تدقيؽ المستندات المؤيدة لمعمميات مف 

ئها لمشركط كالمتطمبات حيث استيفا
 المتعمقة بصحتها 

المستند لمشركط المكضكعية  يفاءستاالتلكد مف 
 : ةكالشكمية اآلتي

 المستند باسـ المنشلة محؿ التدقيؽ .1
 عدـ كجكد تعارض بيف المستندات  .2
 اشتماؿ المستند عمى التكاقيع المطمكبة  .3
 اف يككف مؤيدا لمعمميات بشكؿ كاؼ  .4
 يس صكرة اف يككف المستند أصؿ كل .5

الدقة 
 الحسابٓة

تدقيؽ العمميات حسابيا كالتلكد مف  التدقيؽ الحسابي
 صحة االرقاـ 

تتبع االرقاـ مف بداية التسجيؿ في المستندات 
حتى اظهارها في القكائـ المالية الرتامية كالتلكد 

 مف صحة العمميات الحسابية لها 
التدقيؽ 
 المحاسبي

( كمدل مراجعة العمميات محاسبيا )فنيا
االلتزاـ بالمبادئ المحاسبية المتعارؼ 
عميها كاتباع المعالجات المحاسبية 

 السميمة في التسجيؿ بالدفاتر 

تتبع العمميات كالتلكد مف صحة المعالجة 
المحاسبية كالتكجيه المحاسبي كمدل االلتزاـ 

 بالمبادئ في المحاسبة المتعارؼ عميها 

الكجكد 
الفعمْ 
 )الهادم(

التحقؽ مف سالمة االجراءات  عميالجرد الف
 المكضكعية لمجرد 

 التحقؽ مف تنفيذ االجراءات  .1
القياـ باالرتبارات الالزمة كالمطمئنة عمى  .2

 سالمة الجرد
 الربط بيف المبيعات كالمرزكف  .3
 مقارنة بيف المبيعات كالمرزكف  .4
 الربط بيف المشتريات كالمرزكف  .5

 االقرارات
 اراء الخبراءك

ات كشهادة يحصؿ عميها المدقؽ اقرار  المصادقات
 مف االطراؼ التي تتعامؿ مع المنشػلة :

مصادقات ايجابية ف كيذكر فيها  .1
رصيد العميؿ كيطمب فيه 

 المصادقة عميه 
مصادقة سمبية فيذكر فيها رصيد  .2

العميؿ كيطمب فيها الرد في حالة 
 االعتراض 

مصادقة عمياءف ال يذكر فيها  .3
الرصيد كيطمب مف العميؿ اف 

كر رصيدي لدل المنشلة كهي يذ
 تعتبر مف افضؿ انكاع المصادقات 

قؽ بنفسه اك بمساعديف كتككف ديعدها الم .1
 بلسـ المنشلة 

 ترسؿ لالطراؼ المراد طمب شهادتهـ .2
 اف يرد الرد الى عنكاف المدقؽ .3
 تفحص بعناية فائقة  .4

طمب شهادة 
 االدارة

هي شهادة يطمبها المدقؽ مف االدارة 
عيف كهي تدؿ لمتحقؽ مف شيء م

 عمى: 
ادراؾ االدارة لمسؤكلياتها ككاجباتها  .1

 كعممها بكافة العمميات 
تعتبر دليال يقدـ الى المحاكـ لنفي  .2

 ام تقصير اك اهماؿ ينسب اليه 

يتقدـ المدقؽ بطمب المعمكمات كاالقرارات التي  .1
 راها ضركرية ي
ترد االدارة عمى المدقؽ كفؽ صيغة كتابية  .2

 ككفقان لإلجراءات الرسمية 
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تعتبر دليال يستند اليه المدقؽ في  .3
حالة عدـ كجكد نظاـ رقابة دارمية 

 فعاؿ 
االحداث 
الالحقة 
ألعداد 
 الهٓزاىٓة

دراسة االحداث 
التالية لتاريخ 
 القكائـ الرتامية

قياـ المدقؽ بفحص االحداث الالحقة 
لتاريخ اقفاؿ البيانات المالية ليتكصؿ 

 دمه الى صدؽ التي تكصؿ اليها مف ع

التاكد مف العمميات التي تتـ في بداية السنة 
كربطها بالسنة الماضية مثؿ ) كجكد مردكدات 
مبيعات في بداية السنة تعادؿ نفس قيمة 
المبيعات في نهاية السنة الماضية مما يعكس 

 كهمية هذي المبيعات (
االجراءات  

التحميمية 
 االنتقادية

هي مطابقة المبالغ التي تتضمنها 
ائـ الرتامية لممنشلة محؿ التدقيؽ القك 

بمبالغ متكقعة مف جانب المدقؽ في 
ضكء ربرته كالظركؼ االررل السائدة 

 مما يكفر اثبات مفيد في التدقيؽ 

 االعداد كالتمهيد لالجراءات التحميمية  .1
الحصكؿ عمى ادلة كقرائف باسترداـ اساليب  .2

 االجراءات التحميمية منها:
 اسمكب تحميؿ االتجاي 
 كزيع النسبي لمقكائـ الت 
  استرداـ المؤشرات 

 تقكيـ االثبات  .3
 (  فابتصرؼ الباحث) الهصدر

 
 مصادر الحصكؿ عمى ادلة االثبات كالقرائف : 2-3 

( بأىػػً ٓػػتـ الحصػػكؿ عمػػِ ادلػػة االثبػػات هػػف هػػٓزج هىاسػػب هػػف ٓٓ٘لتػػدقٓؽ الػػدكلْ رقػػـ )ا كقػػد بػػٓف هعٓػػار
ػػػة ٓر ، كفػػػْ بعػػػض الحػػػاالت فػػػاف االدلػػػة ٓػػػتـ الحصػػػكؿ عمٍٓػػػا هػػػف  اختبػػارات الرقابػػػة كهػػػف االجػػػراءات الجٌك

ٓرة فقط .)االتحاد الدكلْ لمهحاسبٓف القاىكىٓف، هعٓار   ( ٖٚٔص  ٕٓٔٓ: ٓٓ٘االجراءات الجٌك
فاختبارات الرقابة تعىْ االختبارات الهىجزة لمحصكؿ عمِ ادلة االثبات الهعمقػة بهالئهػة التصػهٓـ كالتشػغٓؿ 

ٓرة تعىْ باالختبارات الهىجػزة  الفعاؿ لمىظاـ الهحاسبْ كلىظاـ الضبط الداخمْ ، فْ حٓف االجراءات الجٌك
ْ عمِ ىكعٓف : ٓرة فْ البٓاىات الهالٓة ٌك  لمحصكؿ عمِ ادلة االثبات التْ تكشؼ عف االخطاء الجٌك

ػػػة كتسػػػتحكذ عمػػػِ  -ٔ ٓر اختبػػارات تفصػػػٓمٓة لمهعػػػاهالت كاالرصػػػدة : تشػػػكؿ الجػػػزء االكبػػر هػػػف االجػػػراءات الجٌك
لجزء االكبر هف الكقت الهستخدـ هف قبؿ الهدققٓف لمحصكؿ عمِ ادلة االثبات كتختمؼ طبٓعة االختبػارات ا

التفصػػٓمٓة هػػف حسػػاب الػػِ اخػػر الػػِ اف جهٓعٍػػا تٍػػدؼ الػػِ اقتىػػاع الهػػدقؽ بهكثقٓػػً التككٓػػدات كاإلقػػرارات 
 (ٕٖ:  ٕٙٓٓألكسْ ، )الصٓرحة كالضهىٓة ( الصادرة عف االدارة كالهضهىة فْ القكائـ الهالٓة . )

ػة : هجهكعػػة هػف الهقارىػات كالعالقػػات ٓقػكـ بٍػا الهػدقؽ لتقٓػػٓـ هػا اذا كاىػت ارصػػدة  -ٕ ٓر اجػراءات تحمٓمٓػة جٌك
ػة لمهػدقؽ دلػٓال ككافٓػا كبػذلؾ  ٓر هكػف اف تعطػْ االجػراءات الجٌك الحسابات اك بٓاىات هعٓىة تبػدك هعقكلػة ٓك

 . (ٓٙٔ: ٜٕٓٓ) عمْ ،سكؼ ٓخفض الهدقؽ البحث عف ادلة اثبات اخرل . 
هكف تكضٓح  ٓرة بادلة االثبات ٓك  ( ٖٔ:ٕٙٓٓ: )االلكسْ ،هف خالؿ الشكؿ االتْ عالقة االجراءات الجٌك
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( عالقة االجراءات الجكهرية بادلة االثبات2شكؿ )  
 (2556ف 31المصدر  : )االلكسي ف

ػػة تختمػػؼ فػػْ هالئهتٍػػا حسػػب ىػػك  ٓر ع تأكٓػػدات القػػكائـ الهالٓػػة كعالقػػة ٌػػذي االجػػراءات اف االجػػراءات الجٌك
الرأّ الفىْ بػػداء القَائن الهالٓة ٌَ إ تػػدقٓؽالٍدف الرئٓسْ هو بىػػكع االٌػػداؼ التأكٓدٓػػة لمتػػدقٓؽ اذ ٓتهثػػؿ 

فػػػػػػْ  التػػػػػػدقٓؽَٓرتبط بالٍدف الرئٓسْ لعهمٓة ، ا لمهبادئ الهحاسبٓة الهتعارف عمٍٓاػػػػػػػا َفقػػػػػػػالهحآد عمٍٓ
: هجهكعة هف االٌداؼ الفرعٓة كالتْ ٓهكف تكضٓحٍا بالشػكؿ االتػْ ٌداؼ الرئٓسة اعالي سبٓؿ تحقٓؽ اال

 (    ٕٗٔٓ،  دليؿ منهج التدقيؽ كفؽ أسمكب المراطر )

 الكجكد : اف الهكجكدات كالهطمكبات هكجكدة فْ تأٓرخ هعٓف.  -ٔ
 ٓرخ هعٓف.الحقكؽ كااللتزاهات : اف الهكجكدات كالهطمكبات تخص الكحدة االقصادٓة فْ تأ -ٕ
 الحدكث : إف الهعاهمة أك الحدث الذم تـ ٓخص الكحدة االقتصادٓة فْ  تأٓرخ هعٓف . -ٖ
االكتهاؿ : لٓست  ٌىاؾ أم هكجكدات أك هطمكبات أك هعاهالت أك أحداث لـ تسجؿ كلٓست  -ٗ

 ٌىاؾ ام بىكد لـ ٓفصح عىٍا  خالؿ الفترة .
 ٍا التآرخٓة .التقٓٓـ : إف الهكجكدات أك الهطمكبات قد  سجمت بقٓهت -٘

 الحصول على ادلة االثبات 

 جرااات الجوهرٌةاال اختبارات الرقابة

 دراسة 

 النظام المحاسبً
دراسة نظام 

 الرقابة الداخلً
 االجرااات 

 التحلٌلٌة
 االختبارات

 التفصٌلٌة

 التأكد من صحة توكيدات القوائم المالية 

 تحقيق اهداف التدقيق

 تقديم تقرير المدقق

الكجكد الحقكؽ كااللتزاهات الحدكث 
االكتهاؿ التقٓٓـ فصاحالعرض كاال 
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القٓػػاس : إف الهعاهمة أك الحدث االقتصادم قد سجؿ بهبمغ هىاسب ، كاف االٓرادات كالهصركفات  -ٙ
 قد حهمت عمِ الفترة الهحاسبٓة .

ىد الخاضع لمتدقٓؽ )العىصر هحؿ الفحص( قد تـ االفصاح عىً بالعػػػرض كاالفصػػػاح  : إف ال -ٚ
 ٓر الهالٓة .كصىؼ كشرح بهكجب االطار الهالئـ لمتقار 

 ٕٔٔٓ( لسىة ٖٔ( هف قاىكف دٓكاف الرقابة الهالٓة العراقْ االتحادم رقـ )ٗكقد كردت فْ الهادة )كها 
 )الهعدؿ( الِ سعْ الدٓكاف لتحقٓؽ األٌداؼ االتٓة :  

 الحفاظ عمِ الهاؿ العاـ هف الٍدر اك التبذٓر اك  سكء التصرؼ كضهاف كفاءة استخداهً.• 
ر كفاءة اد•   اء الجٍات الخاضعة لمرقابة .تطٓك
 الهساٌهة فْ استقاللٓة االقتصاد كدعـ ىهكي كاستقاللً.• 

االشارة اف اٌداؼ التدقٓؽ تهثؿ ٌهزة الكصؿ بٓف هعآٓر التدقٓؽ الهتعارؼ عمٍٓا كاالجراءات  تجدر
ـ اكالن ، كذلؾ الكاجب اتباعٍا لتحقٓؽ ٌذي الهعآٓر كاستٓفائٍا ، كهف ٌىا فأف تحدٓد االٌداؼ ٓجب اف ٓت
ىكْ  (ٖٚٔ: ٜٕٓٓ،لكْ ٓهكف فْ ضكء ٌذا تحدٓد اجراءات جهع ادلة االثبات الكاجب ادائٍا )تكهاس ٌك

ٓرة كعالقتٍا   :باالٌداؼ التككٓدٓة كالجدكؿ ادىاي ٓكضح ىكع االجراءات الجٌك
 (ٕجدكؿ )

ٓرة بتأكٓدات القكائـ الهالٓة  عالقة االجراءات الجٌك

 ليةتككيدات القكائـ الما 
 العرض كاالفصاح القٓاس التقٓٓـ  االكتهاؿ الحدكث الحقكؽ كااللتزاهات الكجكد االجراءات الجكهرية  -
 االجراءات التحميمية * * * * * * * 
 االجراءات التفصيمية -
 مصادقة الطرؼ الثالث * * * * * *  
 الجرد الفعمي * * * * *   
 ارتبار التسكيات    *  *  
 تحميؿ الحسابات *  * *  *  
 الفحص المستندم * * * *  *  
 الدقة الحسابية       * 
 ارتبار االستثناءات *  *  * *  
 تكاريخ الفصؿ بيف السنكات *  * *    
 االستفسارات * * * * * * * 
  قراءة القكائـ المالية       * 

 (ٖٗ: ٕٙٓٓالهصدر :) االلكسْ،

حمٓمٓة كاالستفسارات لٍها عالقة بكافة التاكٓدات السبعة بٓىها هف الجدكؿ اعالي ٓالحظ اف االجراءات الت
ها الدقة الحسابٓة كقراءة القكائـ الهالٓة اها بقٓة االجراءات  ٌىاؾ اجرائٓف تتعمؽ بتأكٓد كاحد فقط ٌك
ٓرة االخرل تتعمؽ ببعض كلٓس جهٓع تأكٓدات القكائـ الهالٓة . كتبرز أٌهٓة الهراجعة التحمٓمٓة فْ  الجٌك
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ا اإلٓجابْ لهراحؿ التدقٓؽ كافة هف خالؿ تخفٓض حجـ اإلجراءات كالعٓىة الهدققة إلِ أدىِ حد دك  ٌر
ههكف لمحصكؿ عمِ األدلة الالزهة لتكافر حالة هف االطهئىاف لدل الهدقؽ عىد إبداء رأًٓ الفىْ الهحآد 

 كبها ٓحقؽ أٌداؼ التدقٓؽ بكفاءة كفاعمًٓ. 
 هف الهالٓة عمِ البٓاىات تطبؽ التْ االختبارات هف هجهكعة بأىٍا ) ٓمٓةالتدقٓؽ التحم تعرؼ إجراءاتك   

 اختبار خالؿ هف االختبارات األساسٓة عمِ الهدقؽ اعتهاد هدل كتحدٓد بٓىٍا العالقة كهقارىة دراسة خالؿ
خاصة  كاختبارات فحص عهمٓة ُتهثؿ فٍْ ـث بٓىٍها كهف الجهع أك االرصدة أك الهعاهالت تفاصٓؿ
ا خالؿ هف ها لمجٍة الخاضعة لمتدقٓؽ مكهاتبالهع  هدل لتحدٓد هعمكهاتٍا كحساباتٍا كهقارىة دفاتٌر

 هخاطر تخفٓض إلِ اإلجراءات ٌذي كتٍدؼ ، كأىشطتٍا الهىشأة عف هعركؼ ٌك ها هع اتساقٍا
 (.ٖٙٗ: ٜٕٓٓالهالٓة )قٓرط ، الهعمكهات عف سمٓـ رأم إبداء هف الهدقؽ تهكٓف ـث كهف االكتشاؼ

ستىادان لذلؾ حدد هعٓار التدقٓؽ الدكلْ رقـ ك   الٍدؼ األساسْ هف تطبٓؽ اإلجراءات التحمٓمٓة بأىً  ٕٓ٘ا 
تحمٓؿ العالقات بٓف بٓاىات القكائـ الهالٓة كالتعرؼ عمِ تمؾ العالقات غٓر الهتكقعة لمتركٓز عمِ فحصٍا 

هكف لمهدقؽ إستخداـ هها ٓساعد فْ تخطٓط عهمٓة التدقٓؽ كتصهٓـ خطة كبرىاهج التدقٓؽ اله الئـ، ٓك
طرائؽ هختمفة لتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ تتراكح بٓف الهقارىات البسٓطة كالتحمٓالت الهعقدة التْ تستمـز تقىٓات 

 إحصائٓة هتقدهة.
 

 اإلجراءات التحمٓمٓة 
ٓطمػػؽ عمػػِ تػػدقٓؽ الحسػػابات باسػػتخداـ التحمٓػػؿ الهػػالْ بالهراجعػػة التحمٓمٓػػة ك حػػدل كسػػائؿ التػػدقٓؽ    
ْ ٓمجػػأ إلٍٓػػا الهراجػػع لمتعػػرؼ عمػػِ الهؤشػػرات الخاصػػة بالهشػػركع هقارىػػة بفتػػرات سػػابقة أك بهىشػػ ت التػػ

 ( ٕٔ- ٔٔ: ٕٔٓٓأخرل ههاثمة. )الجربكع ،
ك ُتعّرؼ الهراجعة التحمٓمٓة بأىٍا "إحدل كسائؿ التدقٓؽ التْ ٓمجأ لٍا الهدقؽ لمتعػرؼ عمػِ الهؤشػرات  

ػش،  ة أك قطاعػات ههاثمػة عمػِ هسػتكل الىشػاط"الخاصة بالهشركع هقارىةن بفترات سػابق )الصػحف ،درٓك
كتتهثؿ ٌذي اإلجراءات بتحمٓؿ العالقات بٓف بىكد القكائـ الهالٓة كغٓر الهالٓة لتحدٓد ، ( ٜٖٔ: ٕٚٓٓ

ػذا ٓتطمػب هٍػارة عالٓػة هػف  هدل التجاىس بٓىٍا ككجكد أم عالقات غٓر هىطقٓة أك غٓر هتكقعة  ، ٌك
اء الهراجعة التحمٓمٓة التْ تهكّىً هف استثهار الكقػت كالتكمفػة كاألفػراد كتحقٓػؽ هراقب الحسابات فْ إجر 

 (ٗٙٗ -ٜ٘ٗ: ٕٚٓٓهجهكعة هف الفكائد هىٍا :   )االتحاد الدكلْ لمهحاسبٓف،
 تساعدي فْ فٍـ ىشاط العهٓؿ هقارىة هع غٓري .  -أكالن 
 تكجًٓ اىتباًٌ ىحك بعض الهشاكؿ لمتركٓز عمٍٓا . -ثاىٓان 
 هساعدتً فْ تقٓٓـ قدرة الهىشأة عمِ االستهرآرة . -ثالثان 
 تىبًٍٓ إلِ اإلىحرافات التْ قد تكجد فْ الحسابات . -رابعان 

 قد تؤدم لتخفٓض االختبارات التفصٓمٓة التْ ٓجٓرٍا .                                  -خاهسان 
  

هكف لهراقب الحسابات استخداـ االجراءات التحمٓمٓة كدلٓؿ  إثبات عبر كؿ هراحؿ عهمٓة التدقٓؽ بدءان  ٓك
صدار التقٓرر الىٍائْ . ىتٍاءن بهرحمة إستكهاؿ التدقٓؽ كا   بهرحمة التخطٓط هركران بهرحمة اإلختبار كا 
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 تكقٓت كأغراض اإلجراءات التحمٓمٓة عبر هراحؿ عهمٓة التدقٓؽ :( ٖٓبٓف الشكؿ )ك 
 

 الغرض                                                           التكقيت    

  

  

 

         

  

 

 

                                             

    

                                    

 

 

 ( تكقٓت كأغراض االجراءات التحمٓمٓةٖالشكؿ )

 (  ٕٚ٘: ٕٓٓٓ)نٓرىز ،كلكبؾ ،
 ث هراحؿ هختمفة ٌْ :ٓهكف لمهدقؽ أف ٓطبؽ االجراءات التحمٓمٓة فْ ثال

 المرحمة االكلى : إسترداـ االجراءات التحميمية في مرحمة الترطيط لعممية التدقيؽ 
طبؽ الهدقؽ االجراءات التحمٓمٓة فْ ٌذي الهرحمة لهساعدتً عمِ تحدٓد طبٓعة كتكقٓت القٓاـ بأعهاؿ  ٓك

مكهات الهالٓة كالعالقات الهتداخمة التدقٓؽ التْ سكؼ ٓىفذٌا ، كفْ ٌذي الهرحمة ٓعطْ الهدقؽ أٌهٓة لمهع
، إف دراسة ٌذي العالقات كاالرصدة تفٓد الهدقؽ فْ التخطٓط لعهمٓة التدقٓؽ ، إذ ٓقكـ بتحدٓد هكاطف 
ا ىتائج التحمٓؿ كهف ثـ تساعدي ىتائج التحمٓؿ فْ تحدٓد طبٓعة االجراءات التْ ٓهكف  الضعؼ التْ تظٌٍر

 .الالزهة  إستخداهٍا لمحصكؿ عمِ أدلة االثبات
 المرحمة الثانية : إسترداـ االجراءات التحميمية أثناء عممية التدقيؽ.

ستخدـ الهدقؽ اإلجراءات التحمٓمٓة فْ ٌذي الهرحمة هف هراحؿ التدقٓؽ لدراسة كهقارىة بعض الفقرات  ٓك
   ( ٗٔ:  ٕٛٓٓد هف صحتٍا، كهف األهثمة عمِ ذلؾ:) ىصار كبٍراهْ ، الهدرجة فْ القكائـ الهالٓة لمتأك

 مرحلة التخطٌط

 والنشاط الخاص به مجال عمل العمٌل

 تقدٌر أمكانٌة األستمرار

 (هتمامشارة الى التحرٌفات المحتملة )توجٌه االالا

 التفصٌلٌة ختبارات اال  تخفٌض

 االختبارمرحلة 

 هتمام(لى التحرٌفات المحتملة )توجٌه االشارة ااال   

 تبارات   التفصٌلٌةخاال  تخفٌض          

استكمال مرحلة 

 المراجعة

 ستمرارمكانٌة االإتقدٌر 

 هتمام(شارة الى التحرٌفات المحتملة )توجٌه االاإل
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  ٓقكـ الهدقؽ بحساب األجكر الهباشرة عمِ أساس ساعات العهؿ، فاختبار عدد العاهمٓف كعدد
هكف الهدقؽ أف ٓقارىٍا هع  ساعات العهؿ كهعدؿ األجكر ٓظٍر قٓهة األجر عف هدة هعٓىة ٓك

 القٓهة الهحتسبة لألجكر كالهسجمة فْ  الدفاتر.

 هع قٓهة االىدثار الذم ٓحسبً الهدقؽ بتطبٓؽ هعدالت  هقارىة القٓـ الهسجمة دفتٓران لالىدثار
االىدثار الهستخدهة عمِ كمفة الهكجكدات الثابتة القابمة لالىدثار فْ بدآة الهدة هضافان إلٍٓا أك 

 هخصـك هىٍا اإلضافات كاالستبعادات التْ حدثت عمِ تمؾ الهكجكدات.

ٍدؼ الهدقؽ عىد تطبٓقً لإلجراءات التحمٓمٓة أثىاء  هرحمة الفحص إلِ اكتشاؼ الهخالفات فْ ٌذي ال ٓك
حدد هف خاللٍا إجراءات التدقٓؽ  القكائـ الهالٓة، إذ ٓقـك بتحدٓد االرصدة التْ ٓكتشؼ فٍٓا اىحرافات ٓك
كأدلة اإلثبات الالزهة لمبحث عف سبب ٌذي االىحرافات، كهف ثـ ٓعهؿ عمِ تخفٓض االختبارات التفصٓمٓة 

ٓستخدـ الهدقؽ اإلجراءات التحمٓمٓة فْ ٌذي الهرحمة لتقمٓؿ َهخاطر كها ، صدة الهطمكبة لفحص تمؾ االر 
اإلكتشاؼ الهتعمقة بتأكٓدات خاصة لمقكائـ الهالٓة قد ٓككف هرتكزان عمِ اإلختبارات التفصٓمٓة أك 

 اإلجراءات التحمٓمٓة أك عمِ كمٍٓها هعان . 

 نهاية عممية التدقيؽ .المرحمة الثالثة : إسترداـ االجراءات التحميمية في 
ـ سالهة لتهكٓىً هف لإلجراءات التحمٓمٓة فْ ىٍآة عهمٓة التدقٓؽ الهدقؽ  إف الٍدؼ هف إستخداـ تقٓك

كهكضكعٓة القكائـ  االستىتاجات التْ تـ التكصؿ لٍا أثىاء عهمٓة التدقٓؽ كلمكصكؿ إلِ قىاعة بعدالة
 الهدقؽف إإلِ كجكد حاجة إلِ أدلة تدقٓؽ إضافٓة، إذ  شٓرتالهالٓة كذلؾ الف ىتائج التدقٓؽ اإلجهالٓة قد 

ف االستىتاجات تـ  عىدها ٓقكـ بتككٓف رأًٓ العاـ فٓها إذا كاىت القكائـ الهالٓة ككؿ هطابقة لمسجالت كا 
ىٍا خالؿ عهمٓة التدقٓؽ بشكؿ هىفرد أك لدل تدقٓؽ عىاصر  الهالٓة ف ىً ٍٓدؼ لمكصكؿ إلِ  البٓاىاتتكٓك

( ٕٗ  ٕٕٔٓالفضؿ ، كتحدٓد الهجاالت التْ تتطمب إجراءات تدقٓؽ إضافٓة )تٍا هعقكلٓ ىتٓجة عاهة عف
عف )   (.ٚٗ٘ – ٛٗ٘: ٕٙٓٓلطفْ، ىقال ن

فأف الهدقؽ سٓتكصؿ  لىظرة هكضكعٓة أخٓرة عمِ القكائـ الهالٓة التْ قاـ بتدقٓقٍا عىد تطبٓقً كأخٓرا ن
هثؿ اإلجراءات التحمٓمٓة فْ الهرحمة األخٓرة هف عهؿ كتتُ  ، لإلجراءات التحمٓمٓة فْ ىٍآة عهمٓة التدقٓؽ

 غرض:لالهالٓة كالهالحظات كالبٓاىات الهمحقة بٍا كذلؾ  البٓاىاتالهدقؽ فْ قراءة 
  ا غٓر عادٓة بحث هدل كفآة أدلة اإلثبات التْ قاـ بجهعٍا كالتْ تخص االرصدة التْ اعتبٌر

 فْ هرحمة تخطٓطً لعهمٓة التدقٓؽ.
 رصدة الحسابات أك العالقات غٓر العادٓة، كالهخالفات فْ القكائـ الهالٓة التْ لـ التكصؿ إلِ ا

 ٓسبؽ لً تحدٓدٌا.
  ًالحكـ عمِ سالهة القكائـ الهالٓة ككؿ ككفآة اإلفصاح فٍٓا عف حقٓقة ىشاط الجٍة كها أظٍرت

عف هف ىتائج خالؿ الهدة الهالٓة هحؿ التدقٓؽ،  ا الفضال ن هالْ فْ ىٍآة الحكـ عمِ حقٓقة هركٌز
 الهدة كالتأكد هف إهكاىٓة الجٍة عمِ االستهرار.
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  ادلة االثبات في التدقيؽ رصائص 2-4
عىد قٓاـ هراقب الحسابات بالحصكؿ عمِ أدلة االثبات فأف عمًٓ أف ٓحدد كذلؾ هػدل تػكافر االقىػاع فػْ   

ع هىاسػب فػْ دلٓػؿ اإلثبػات تمؾ األدلة فْ ضكء أٌداؼ كهعػآٓر التػدقٓؽ ، كهػف أجػؿ أف ٓكػكف ٌىػاؾ اقىػا
 كْ تدعـ الرأم الذم ٓتكصؿ لً هراقب الحسابات . فٓجب أف تتكافر فًٓ هجهكعة هف الخصائص ،

) ادلة االثبات ( باف عمِ هدقؽ الحسابات اف ٓحصؿ عمػِ ادلػة  ٓٓ٘ رقـ لقد ىص هعٓار التدقٓؽ الدكلْ
االسػػاس الػػذم ٓبىػػِ عمٍٓػػا رأٓػػً الهٍىػػْ كافٓػػة كهالئهػػة لكػػْ ٓسػػتطٓع اف ٓخػػرج باسػػتىتاجات هعقكلػػة لػػتكف 

 ( ٖٜٕ: ٕٓٔٓ ،ٓٓ٘)االتحاد الدكلْ لمهحاسبٓف القاىكىٓف، هعٓار 
 ( ٓبٓف الخصائص الىكعٓة ألدلة االثبات :ٗالشكؿ )ك 

 
 

 ثبات( : الخصائص الىكعٓة فْ أدلة اإلٗالشكؿ )
 (  ٜٔ: ْٜٜٛٔ ، )القٓس

 : الخصائصادىاي تكضٓحان لٍذي ك 
 )كفاءة ادلة االثبات( :اتات كفاءة اإلثب -أ

 تقسـ خاصٓة كفاءة أدلة اإلثبات الِ خاصٓتٓف فرعٓتٓف ٌها :    
 :الهالئهة  -أكالن 
تعىػػْ خاصػػٓة الهالئهػػة صػػالحٓة دلٓػػؿ االثبػػات كقدرتػػً فػػْ هسػػاعدة هراقػػب الحسػػابات فػػْ اسػػتىتاج رأم   

تهػػاد عمٍٓػػا فػػْ الحكػػـ عمػػِ عدالػػة الهػػراد أثباتػػً ،كتتحػػدد هالئهػػة االدلػػة بهػػدل االع هىطقػػْ عػػف العىصػػر
القكائـ الهالٓة كها تعىْ ٌذي الخاصٓة أف ٓككف الدلٓؿ هىاسبا ، أم أف ٓككف دلٓؿ االثبات ذا عالقػة كثٓقػة 

 ( ٜٕ٘: ٖٕٓٓبأٌداؼ الهراجعة .)ألكسْ ،
 :الهعكلٓة  -ثاىٓان 
زالة الشؾ عػف صػحة ٌػذي االدلػ   هكػف لهراقػب الحسػابات تهثؿ ٌذي الخاصٓة هكثكقٓة أدلة االثبات كا  ة ، ٓك

أف ٓعػػكؿ عمػػِ االدلػػة التػػْ ٓحصػػؿ عمٍٓػػا إذا هثمػػت فعػػالن هػػا ٓػػراد هىٍػػا تهثٓمػػً ،عىػػد االخػػذ بىظػػر االعتبػػار 
 ( ٜٛ: ٜٜٛٔهجهكعة هف العكاهؿ ٌْ :  ) القٓسْ ،

 .هختمفة بحٓث ٓكهؿ أم هىٍا أخر التكاهؿ بٓف االثباتات أم الحصكؿ عمِ أدلة أثبات هف هصادر (ٔ

 خصائص ادلة االثبات

 الكفاية

 االقتناع االقتصادية التوقيت

 الكفاءة

 المالئمة المعولية
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دلػػة التػػْ ٓحصػػؿ عمٍٓػػا هراقػػب الحسػػابات هػػف هصػػدر خػػارجْ هباشػػرة هثػػؿ الهصػػادقات تعػػد أكثػػر األ (ٕ
 هعكلٓة ألغراض التدقٓؽ هف تمؾ التْ ٓتـ اعدادٌا داخؿ هىشأة العهٓؿ .

 االثباتات الهستىدٓة عادة أكثر هعكلٓة هف االثباتات الشفكٓة  . (ٖ
 لهصكرة .الهستىدات كالكثائؽ االصمٓة أكثر هعكلٓة هف ىسخٍا ا (ٗ
أدلة االثبات التػْ ٓػتـ الحصػكؿ عمٍٓػا هباشػرة بكاسػطة هراقػب الحسػابات أكثػر هعكلٓػة هػف االدلػة التػْ  (٘

 ٓحصؿ عمٍٓا بصكرة غٓر هباشرة .
تعد الهعمكهات التْ ٓجرم اعدادٌا داخؿ الهىشأة فْ ظؿ ىظاـ رقابة داخمٓة قكم كصاـر أكثر هعكلٓة  (ٙ

 ابة ضعٓؼ كٓىطكم عمِ ثغرات كبٓرة .                                          هف الهعمكهات التْ تعد فْ ظؿ ىظاـ رق
 :كفآة االثباتات  -ب

تعمؽ ذلؾ بكهٓة األدلة التْ ٓتـ جهعٍا لمتحقؽ هف هصداقٓة تأكٓدات اإلدارة الهتعمقة بالبٓاىات الهالٓة  ٓك
قىاعػػة هراقػػب الحسػػابات حػػكؿ  ، كتىقسػػـ خاصػػٓة كفآػػة اإلثباتػػات الػػِ ثػػالث خصػػائص فرعٓػػة تػػؤثر فػػْ

كفآة أدلة االثبات التْ حصؿ عمٍٓا أك تكفرت لدًٓ عف طٓرؽ اجراءات التدقٓؽ كعهمٓات الفحص التْ 
ذي الخصائص الثالثة ٌْ :  قاـ بٍا ،ٌك

 :االقتىاع  -أكالن  
ػػا الػػدلٓؿ لهراقػػب الحسػػابات بخصػػكص هظػػاٌر البٓاىػػات الهالٓػػة ال تػػْ ٓقػػـك كٓهثػػؿ درجػػة القىاعػػة التػػْ ٓكفٌر

بفحصٍا ، بأعتبار أف أدلة االثبػات فػْ التػدقٓؽ غالبػا هػا تكػكف هقىعػة كلٓسػت قطعٓػة أم أىٍػا تػكفر درجػة 
هعٓىػػة هػػف التأكػػد كال تػػكفر تأكٓػػد قػػاطع" كلػػذلؾ ٓعػػد هػػف الىػػادر أف ٓتػػاح ىػػكع كاحػػد هػػف االدلػػة لمتحقػػؽ هػػف 

                        (                       ٕٗٗ: ٕٓٓٓالهعمكهات" .  )نٓرىز،لكبؾ ،
 :االقتصادٓة  -ثاىٓان 

تتكفر أهاـ هراقب الحسابات هجهكعة هف البدائؿ الدلة االثبات كالتػْ تصػمح الثبػات هعمكهػة هعٓىػة ،كلػذا  
هػً  ٓجب أف ٓختار دلٓؿ كاحد أكأكثر هف تمؾ البدائؿ باالسػىاد الػِ هعٓػار كمفػة الحصػكؿ عمػِ الػدلٓؿ كتقٓك

ىػػً كالتػػْ تتهثػػؿ فػػْ الهصػػداقٓة التػػْ ٓضػػفٍٓا الػػدلٓؿ عمػػِ الىتػػائج التػػْ تكصػػؿ الٍٓػػا ،كالهىفعػػة الهتحققػػة ه
 هراقب الحسابات .

 :التكقٓت  -ثالثان 
، كأف تكػكف  التػدقٓؽ بػات اك الفتػرة التػْ تغطٍٓػا عهمٓػةٓعبر التكقٓت عف الفترة التػْ جهعػت فٍٓػا أدلػة االث  

 ٕٓٓٓ)كػاـ ، ٌػذي االدلػة قػدرتٍا عمػِ التػأثٓر فػْ قراراتػً .االدلة هتكافرة لدل هراقب الحسابات قبػؿ أف تفقػد 
كٓمعب تكقٓت الحصكؿ عمِ أدلة اإلثبات دكران هٍهػان فػْ رفػع درجػة الثقػة  بالىتػائج التػْ تكصػؿ  ،(   ٖٓٚ:

لٍا  هراقب الحسابات ،فهثالن  تككف األدلة أكثر إقىاعا لحسابات الهٓزاىٓة عىدها ٓتـ التكصؿ إلٍٓا فْ تػآرخ 
ب هف إعداد الهٓزاىٓة بقدر اإلهكاف ، أها فٓها ٓتعمؽ بحسابات قائهة الػدخؿ، فسػتككف أكثػر إقىاعػان إذا تػـ قٓر

سحب عٓىة الفحص هف الفترة الهحاسبٓة التْ ٓتـ الهراجعة عىٍا بالكاهؿ كلٓس هف أحػد أجػزاء ٌػذي الفتػرة ، 
أف ال تقبػػؿ الف عاهػػؿ الكقػػت هٍػػـ فػػْ أهػػا االثباتػػات الهتػػأخرة فهٍهػػا كاىػػت صػػحٓحة كهالئهػػة ككافٓػػة فٓجػػب 
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(                                                   (Australian Accounting Research Foundation,1992 :10التكصػؿ الػِ ىتػائج الهراجعػة .
عكاهػؿ بػدكري بهجهكعػة هػف ال كفاءة ككفآػة األدلػة بتقػدٓر الهػدقؽ لٍػا كبحكهػً الهٍىػْ الػذم ٓتػأثر ٌذا كتتأثر

 ( ٕٖٚ: ٕٚٓٓهىٍا :  ) لطفْ ،
ذي التكقعات تتكػكف ىتٓجػة لالختبػارات األكلٓػة   -1 تكقعات الهدقؽ عف التحٓرفات فْ البٓاىات الهالٓة : ٌك

فػات ٓػتـ جهػع أدلػة أكثػر لٓػتـ كشػؼ  قبؿ عهمٓة التخطٓط كخاللٍا كفْ حػاؿ كجػكد تكقعػات عػف كقػكع تحٓر
 ٌذي اإلىحرافات . 

اخمٓػػة لمعهٓػػؿ كهتاىتػػً : فالعالقػػة عكسػػٓة بػػٓف قػػكة ىظػػاـ الرقابػػة الداخمٓػػة كهتاىتػػً قػػكة ىظػػاـ الرقابػػة الد -2
ذي العالقػة ىفسػٍا بػٓف ىظػاـ ال رقابػة كحجػـ كحجـ األدلة التْ ٓجهعٍا الهدقؽ فْ االختبارات التفصٓمٓة ، ٌك

 .االختبارات التفصٓمٓة
لمعىصػػر فالعىصػػر ذك األٌهٓػػة الىسػػبٓة الهادٓػػة )االٌهٓػػة الىسػػبٓة( : كتػػرتبط الهادٓػػة باألٌهٓػػة الىسػػبٓة  -3

ٓحتاج ألدلة أكثر فالعالقة بٓىٍها طردٓة ، فكمها كاف هستكل الهادٓة) االٌهٓة الىسبٓة( هرتفعان كمها احتػاج 
 الهدقؽ ألدلة إثبات أكثر كالعكس بالعكس .

ٓػػكفر لػػً أساسػػان  خبػػرة الهػػدقؽ الهكتسػػبة : حٓػػث إف خبػػرة الهػػدقؽ هػػف الهراجعػػات السػػابقة لهىشػػأة العهٓػػؿ - ٗ
 هىاسبان لتقٓرر ها إذا كاىت األدلة هالئهة ككافٓة .  

حجـ كخصائص الهجتهع: فػالهجتهع الكبٓػر عػادة ٓحتػاج ألدلػة أكثػر هػف الهجتهػع الصػغٓر،ألف العٓىػة  - ٘
ا ستككف أكبر لتككف ههثمة لمهجتهع تهثٓالن صادقان.  التْ سٓتـ أختٓاٌر

 

بالهكضكعٓة كالتْ تعىْ عدـ تأثر دلٓؿ االثبات بشخص لة االثبات ادٓجب اف تتصؼ ها تقدـ فضال عف 
كالجؿ اف ٓتـ ، الهدقؽ ، ام اىً اذا عرض ىفس الدلٓؿ الكثر هف هدقؽ سكؼ ٓصمك الِ ىفس الىتٓجة 

االثبات بصكرة عقالىٓة ) رشٓدة ( بها ٓكفر صحة الربط بٓف االسباب كالىتائج كبٓف الدلٓؿ الهتكفر 
اثباتً البد هف اقاهة االثبات عمِ اساس هىٍجْ لرفع كٓزادة هكضكعٓة ادلة االثبات كالغرض الهطمكب 

 ( ٕ٘ٚ:  ٕٔٔٓكتشهؿ هىٍجٓة االثبات الخطكات التالٓة : ) هحهد ،
تحدٓد الٍدؼ هف تدقٓؽ كؿ فقرة هف الفقرات ، كتكصٓؼ ٌذا الٍدؼ كتحدٓد الىسبة اك الهعٓار  -ٔ

 الهطمكب كمها كاف ذلؾ ههكىا .
 حجـ الكسط هحؿ التدقٓؽ تحدٓد  -ٕ
تحدٓد درجة اك هدل ها ٓحتاجً كؿ فرض هف فركض ادلة االثبات كْ ٓتـ التكصؿ الِ الرأم  -ٖ

 الهطمكب بصدد اثبات ٌذا الفرض اك ىفًٓ 
 اختٓار اىكاع االدلة كتحدٓد كهٓاتٍا التْ تمـز الِ درجة الدقة كهستكل الثقة الهطمكبة  -ٗ
 كفٓر اىكاع ككهٓات االدلة الهطمكبة تحدٓد اجراءات التدقٓؽ الالزهة لت -٘
 تطبٓؽ اجراءات التدقٓؽ كجهع االدلة  -ٙ
ـ االدلة الهجهعة كهقارىتٍا كالربط بٓىٍا لمتكصؿ الِ قىاعة بشأف كفآتٍا كهالئهتٍا فْ االثبات  -ٚ  تقٓك
 اذا لـ ٓتـ التكصؿ الِ قىاعة ٓعاد الىظر بعهٓمة االثبات هف خالؿ الحصكؿ عمِ ادلة جدٓدة . -ٛ
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 العالقة بيف أدلة اإلثبات كارتبارات التدقيؽ  2-5
كهىاسػػب لىشػػاط العهٓػػؿ فأىػػً  الهرحمػػة التهٍٓدٓػػة عمػػِ فٍػػـ كػػاؼ   بعػػد أف ٓحصػػؿ هراقػػب الحسػػابات فػػْ  

"سػػػٓككف قػػػادران عمػػػِ تخهػػػٓف كفػػػاءة الرقابػػػة الداخمٓػػػة،كأف ٓقػػػرر هػػػا اذا كػػػاف باهكاىػػػً االعتهػػػاد عمٍٓػػػا أك ال 
هػػػػً اإلبتػػػػدائْ أف الرقابػػػػة الداخمٓػػػػة ههتػػػػازة أك جٓػػػػدة فػػػػأذ( ،  ٔٗٔ: ٜٜٛٔ)القٓسػػػػْ ،." ا كاىػػػػت ىتٓجػػػػة تقٓك

 أكهالئهة فسكؼ  ٓقـك ٓتىفٓذ ىكعٓف هف االختبارات )االجراءات ( ٌها :
 :إختبارات االلتزاـ بىظاـ الرقابة الداخمٓة  -أكالن 

الرقابػػة الداخمٓػػة  تعػػرؼ اختبػػارات االلتػػزاـ باىٍػػا" إجػػراءات هراجعػػة هصػػههة لفحػػص هػػا إذا كاىػػت إجػػراءات
كقكاعػدٌا األساسػػٓة التػْ كضػػعتٍا اإلدارة ٓػػتـ تطبٓقٍػا بالصػػكرة الهحػددة فػػْ كصػػؼ الىظػاـ كفػػْ إستقصػػاء 
الرقابػػة الداخمٓػػة ،كتتعمػػؽ إختبػػارات اإللتػػزاـ بػػ جراءات كقكاعػػد الرقابػػة الداخمٓػػة كىكعٓػػة اإللتػػزاـ كصػػالحٓات 

 ( ٙٔ-٘ٔ: ٕٕٓٓالخٓر، )السقا،أبك كهسؤكلٓات الشخص القائـ بالتىفٓذ" .
كهػػف الىاحٓػػة العهمٓػػة قػػد تكػػكف الهعمكهػػات الهستخمصػػة هػػف هصػػادر هختمفػػة غٓػػر صػػحٓحة فػػْ حقٓقتٍػػا  

،ألسباب هىٍا عدـ تقدٓـ الهعمكهات أك أىٍا هعمكهات هضممة أك أف هراقػب الحسػابات قػد أسػاء فٍهٍػا ،لػذا 
ات عػػف عهػػؿ الرقابػػة كالحصػػكؿ عمػػِ الثقػػة تصػػهـ تمػػؾ االختبػػارات هػػف قبػػؿ هراقػػب الحسػػابات لتػػكفٓر االثبػػ

فٓهػػػا إذا كاىػػػت ضػػػكابط الرقابػػػة تعهػػػػؿ بفاعمٓػػػة خػػػالؿ الفتػػػرة هكضػػػػع التػػػدقٓؽ .)دٓػػػكاف الهحاسػػػبة الػػػػكطىْ 
دم،  (ٖٖ-ٕٖ: ٜٜٚٔالسٓك

 كتتضهف إختبارات اإللتزاـ جاىبٓف أساسٓٓف ٌها:
 تحدٓد ها اذا كاف ىظاـ الرقابة الداخمٓة ٓعهؿ طبقان لها ٌك هخطط .  (ٔ
ػػػك هػػػا ٓطمػػػؽ عمٓػػػً إختبػػػارات   (ٕ التحقػػػؽ هػػػف كجػػػكد أخطػػػاء تشػػػغٓؿ هعٓىػػػة تػػػؤثرعمِ البٓاىػػػات الهالٓػػػة ٌك

 الهعاهالت .
 :اإلختبارات األساسٓة )إختبارات التحقؽ (  -ثاىٓان 

إف الٍػػػدؼ هػػػف ٌػػػذي االختبػػػارات ٌػػػك الثبػػػات الصػػػحة كاكتشػػػاؼ األخطػػػاء كالكصػػػكؿ الػػػِ إسػػػتىتاجات عػػػف 
ػػػؼ فػػػْ الحسػػػابات كتكجػػػد ثالثػػػة أىػػػكاع هػػػػف شػػػهكلٓة كدقػػػة الهفػػػردات الخا ضػػػعة لمهراجعػػػة كهسػػػتكل التحٓر

االختبػػػارات األساسػػػٓة ٌػػػْ اإلختبػػػارات األساسػػػٓة لمعهمٓػػػات ،اإلختبػػػارات االساسػػػٓة لألرصػػػدة كاإلختبػػػارات 
 (                                      ٖٓٗ: ٕٓٓٓالتحمٓمٓة .)نٓرىز،لكبؾ ،

ـ  الرقابة الداخمٓػة أىٍػاغٓر كافٓػة ففػْ ٌػذي الحالػة ٓتجػً هراقػب الحسػابات هباشػرة الػِ  إذا كاىت ىتٓجة تقٓك
 تىفٓذ اإلختبارات األساسٓة كالتكسع فْ تىفٓذٌا .

كتتمخص العالقة بٓف أدلة االثبات كأىكاع األختبارات الالزهة لجهعٍا فْ أّف أٌداؼ التدقٓؽ قد ٓتـ تحقٓقٍا 
 اإلختبارات األساسٓة لألرصدة كالعهمٓات أك كمٍٓها . عف طٓرؽ إختبارات اإللتزاـ بالسٓاسات أك

 العالقة بٓف كفاءة ىظاـ الرقابة الداخمٓة ك أدلة اإلثبات -ٖ
ا األساسػٓة األربعػة كهػا فػْ الشػكؿ )    ـ ٘بعد أف ٓػتـ تجهٓػع أدلػة االثبػات هػف هصػادٌر ( تبػدأ هرحمػة تقػٓك

 الهرحمة عمِ :أدلة االثبات لمتأكد هف كفآتٍا ككفاءتٍا ،كتشتهؿ ٌذي 
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 الربط الهىطقْ بٓف الهعمكهات التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا هف االختبارات .  - أ
الهقارىػػػة هػػػع الهبػػػادئ كالهعػػػآٓر فضػػػالن عػػػف الهقػػػآٓس األحصػػػائٓة الهكضػػػكعة هقػػػدهان ،ك هػػػع أٌػػػداؼ  - ب

 كفرضٓات الهراجعة .
 عٍا الِ )هخالفات ،تصىٓؼ األخطاء الهكتشفة هف حٓث ككىٍا هادٓة أك غٓر هادٓة ،كهف حٓث أىكا -ج

 أك حاالت عدـ تأكد ( .
 ( ٜٙٔ: ٜٜٛٔ)القٓسْ ، الهراجعة اإلىتقائٓة لها تـ أىجازي ،ككزف اإلثباتات . -د
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هصادر أدلة أإلثبات (:٘الشكؿ )
 (ٔٙ:  ٕٔٔٓ)الحٓالْ ، 

البدآة التْ ٓىطمؽ هىٍا عهؿ  إف دراسة كتقٓٓـ ىظاـ الرقابة الداخمٓة الهستعهؿ لدل الهىشأة ٓعتبر ىقطة
ْ أٓضان الهرتكز الذم ٓعتهد عمًٓ عىد إعداد برىاهج التدقٓؽ كفْ تحدٓد ىسب االختبارات  الهراجع ٌك
ان كهتهاسكان، كمها زاد اعتهاد الهراجع عمِ أسمكب العٓىة فْ  كالعٓىات، فكمها كاف ىظاـ الرقابة الداخمٓة قٓك

كمها كاف ضعٓفان، كمها لجأ الهراجع إلِ ٓزادة حجـ العٓىة الهختارة، الحصكؿ عمِ أدلً كقرائف اإلثبات ك 
أف كجكد ىظاـ رقابة داخمٓة سمٓـ ٓعد دلٓالن عمِ كجكد دفاتر كسجالت هىتظهة كسٓاسات كاجراءات ادآرة 
سمٓهة فضالن عف إجراءات ضبط كهراجعة داخمٓة فعالة، ٓهكف االعتهاد عمٍٓا هف قبؿ هراقب الحسابات 

دٓد درجة هتاىة الرقابة الداخمٓة الهطبقة فْ الشركة كبالتالْ تحدٓد ىطاؽ كتكقٓت  اإلختبارات فْ تح
الالزهة لجهع أدلة االثبات ،إذ كّمها كاىت األىظهة الهطبقة سمٓهة كدقٓقة أدل ذلؾ الِ أىخفاض هستكل 

ٓرة كبالتالْ إىخفاض حجـ االختبارات ككهٓة االدلة التْ  ٓجب الحصكؿ عمٍٓا ، هخاطر األخطاء الجٌك
ٓرة هىخفظةن  فسكؼ ٓحتاج هراقب الحسابات الِ أدلة بكهٓ ة هتكسطة ف ذا كاىت هخاطر األخطاء الجٌك

 سأك قمٓمة كالعكس بالعك
 
 

 أدلة االثبات

 االجرااات

 التحلٌلٌة

 المعرفة
 بالصناعة
 واالعمال

 اختبارات

 الرقابة

 المباشرة االختبارات

 والعملٌات لألرصدة
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 اتثبالعالقة بيف األهمية النسبية كمراطر التدقيؽ كأدلة اإل  2-6
 كعرض إعداد إطار فْ ISA320الهعٓار بهكجب  الدكلٓة الهحاسبة هعآٓر لجىة هف الىسبٓة األٌهٓة عرفت  

القرارات  عمِ ٓؤثر خاطئ بشكؿ عرضٍا أك حذفٍا كاف إذا ىسبٓة أٌهٓة ذات الهعمكهات الهالٓة ) تككف القكائـ
 البىد أك حجـ عمِ الىسبٓة األٌهٓة كتعتهد ، الهالٓة ( القكائـ هف الهأخكذة الهعمكهات لهستخدهْ االقتصادٓة

 حاسهة تكفر جكاىب الىسبٓة األٌهٓة فاف كبالتالْ ، خاطئة بصكرة تقدٓهً أك خاصة ظركؼ فْ الهقدر الخطأ
ا ٓمـز ىكعٓة صفة هجرد كلٓس  بعٓف الىسبٓة األٌهٓة اخذ الهدقؽ عمِ، هفٓدة تككف لكْ الهعمكهات فْ تكافٌر

 عىدها : االعتبار
 التدقٓؽ إجراءات كهدل كتكقٓت طبٓعة ٓقرر  . 
 ٌٓرةالجك  األخطاء تأثٓر ٓقٓـ .  
 كذلؾ الكتشاؼ كهٓة ، الىسبٓة لألٌهٓة هقبكؿ هستكل بكضع ٓقـك الهدقؽ فاف التدقٓؽ خطة تصهٓـ كعىد

ٓرة الخاطئة الهعمكهات  فْ الهعمكهات ٓىبغْ التحٓرفات كىكعٓة كـ هف كؿ دراسة فاف ذلؾ كهع ، الجٌك
 أف ٓككف ٓهكف عىد تراكهٍا فاىً ، ىسبٓان  صغٓرة بهبالغ أخطاء كجكد حالة ففْ ، االعتبار بعٓف ٓؤخذ أف
رم تأثٓر لٍا   الهالٓة. القكائـ عمِ جٌك
أها فٓها ٓتعمؽ بعالقة هخاطر التدقٓؽ كأدلة االثبات الهطمكبة فأىٍا ترتبط بعالقة تتىاسب طردٓان هع    

دلة الهخاطر الضهىٓة كهخاطر الرقابة ، فعىدها تككف ٌذي الهخاطر هىخفضة ، ٓىخفض بالتبعٓة هقدار أ
ذا ٓعىْ بطبٓعة  االثبات الهطمكبة بسبب أف هخاطر االكتشاؼ ستككف هرتفعة فْ هثؿ ٌذي الحالة ، ٌك
الحاؿ كجكد عالقة عكسٓة بٓف خطر االكتشاؼ كهقدار أدلة االثبات فكمها أىخفض الهستكل الهقبكؿ 

لتقٓٓد هخاطر االكتشاؼ  لهخاطر االكتشاؼ الهحددة هف قبؿ الهدقؽ كمها زاد هقدار أدلة االثبات الهطمكبة
(. كالشكالف أدىاي ٓكضحا العالقة العكسٓة بٓف هخاطر  ٕٗٛ: ٕٔٔٓعىد ٌذا الهستكل ) هحهد ، 

 االكتشاؼ كهستكل الهخاطر الضهىٓة كالرقابة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( Arens & Loebbeckwe ,1984 :240 )الهصدر: 
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 (ٚالشكؿ )
 دكر ادلة االثبات فْ تخفٓض هخاطر التدقٓؽ

 (ٕٗٗ: ٕٚٓٓ)لطفْ ،الهصدر: 

 العكامؿ المؤثرة في كمية ادلة االثبات اك القرائف في التدقيؽ 2-7
ػر رأٓػً الػذم تضػهىً التقٓرػر ، كتحدٓػد كهٓػة    عمِ الهدقؽ اف ٓقـك بجهع اكبر قدر ههكف هف االدلة كقرائىٍػا لتبٓر

 :ٌذي االدلة ترتبط بعدة عكاهؿ كها هبٓف اٌهٍا بالجدكؿ ادىاي 
 (ٖ) جدكؿ

 العكاهؿ الهؤثرة فْ كهٓة االدلة كالقرائف
 الكصؼ العاهؿ

االٌهٓػػة الىسػػبٓة لمعىصػػر  .ٔ
 هحؿ التدقٓؽ

تتىاسػػب كهٓػػة االدلػػة كالقػػرائف طردٓػػان هػػع االٌهٓػػة الىسػػبٓة لمعىصػػر هكضػػكع التػػدقٓؽ 
فكمهػا زادت االٌهٓػػة الىسػػبٓة لعىصػر هعػػٓف ٓقػػـك الهػدقؽ بجهػػع اكبػػر قػدر ههكػػف هػػف 

 لتدعٓـ رأًٓ حكؿ صحة البىد اك العىصر .  االدلة كالقرائف
درجػػػػػػػػػػة الخطػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذم  .ٕ

ٓتعػػػػػػػػرض لػػػػػػػػً العىصػػػػػػػػػر 
 هحؿ التدقٓؽ

كمها كاف العىصر هحؿ الفحص هعرضان لمخطر احتاج الهدقؽ الِ تأكٓدات اضػافٓة 
بػػاف ٌػػذا العىصػػر لػػـ ٓحػػدث فٓػػً تالعػػب اك اخػػتالس كبالتػػالْ ازدادت الحاجػػة الػػِ 

 ا العىصر الحصكؿ عمِ ادلة أقكل لتأٓٓد ٌذ
تكمفػػػػػػػة الحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػِ  .ٖ

 الدلٓؿ 
اف جهػػػع أدلػػػة االثبػػػات فػػػْ التػػػدقٓؽ ٓسػػػتىفذ الكثٓػػػر هػػػف الجٍػػػد كالكقػػػت كالهػػػاؿ ههػػػا 
ٓستكجب عمِ الهدقؽ الهكازىة بٓف ها ٓبذلً هف جٍد كهاؿ فْ سػبٓؿ الحصػكؿ عمػِ 

لً هػف االدلة كالقرائف الهرجكة هىٍا ، فاذا تبٓف أف الفائدة الهرجكة هىٍا تفػكؽ هػا سػٓبذ
 جٍد ككقت كهاؿ فٓتطمب عدـ التكاىْ فْ الحصكؿ عمِ ٌذي االدلة كالقرائف

هالئهػػػػػػة االدلػػػػػػة كالقػػػػػػرائف  .ٗ
لمعىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر هكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 

 الفحص 

تختمؼ االدلة كالقرائف بػاختالؼ العىاصػر التػْ ٓقػكـ بٍػا الهػدقؽ بفحصػٍا ، فػالكجكد 
فتصػمح لمتأكػد الفعمْ ٓصمح لمتحقؽ هف االصكؿ الهمهكسة ، اها االقرارات الخارجٓة 

هػػف بعػػض ارصػػدة الغٓػػر كػػالعهالء كالهػػكردٓف ، لػػذا عمػػِ الهػػدقؽ جهػػع ادلػػة كقػػرائف 
 تتىاسب كظركؼ الحاؿ كطبٓعة العىصر هحؿ التدقٓؽ .

اف كجكد ىظاـ سػمٓـ لمرقابػة الداخمٓػة ٓعػد دلػٓال عمػِ اىتظػاـ الػدفاتر كالسػجالت كهػف كفآػػػػػػػػػػػة ىظػػػػػػػػػػػاـ الرقابػػػػػػػػػػػة  .٘
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 الكصؼ العاهؿ
همٓػػػة االختبػػػػارات اعتهػػػػادا عمػػػِ درجػػػػة هتاىػػػة ىظػػػػاـ الرقابػػػػة ٌىػػػا جػػػػاء تحدٓػػػد ىطػػػػاؽ  الداخمٓة

الداخمٓػػػة ، فكمهػػػا كػػػاف ىظػػػاـ الرقابػػػة الداخمٓػػػة هتػػػٓف اىعكػػػس ذلػػػؾ عمػػػِ كهٓػػػة االدلػػػة 
 كالقرائف كهقدار االختبارات كحجـ العٓىات 

ىػػػػػة  .ٙ كفآػػػػػة الػػػػػدلٓؿ اك القٓر
 لتحقٓؽ اٌادؼ التدقٓؽ

ٓػػؽ اٌػػداؼ هعٓىػػة فقػػد ٓكػػكف دلٓػػؿ ٓتكجػػب عمػػِ الهػػدقؽ جهػػع ادلػػة اثبػػات كقػػرائف لتحق
كتفػػِ بػػً كقػػد ٓكػػكف الػػدلٓؿ قاصػػرا عمػػِ تحقٓػػؽ  كاحػػد كػػافْ لتحقٓػػؽ كافػػة االٌػػداؼ ٓك
كافة االٌداؼ فٓتطمب البحػث عػف الهػدقؽ البحػث عػف ادلػة اخػرل ، فػالكجكد الفعمػْ 
ػدعـ ٌػدؼ التحقػؽ هػف الكجػكد كلكػف  عف طٓرؽ الجرد ٓعد هػف اقػكل ادلػة االثبػات ٓك

 بأدلة اخرل لتحقٓؽ ٌدؼ الهمكٓة كصحة التقٓٓـ ٓجب اف ٓعزز 
 (ٕٗٔٓ:ٖٗٔ)عبداهلل،( ك ٗٛٔ: ٕٓٓٓالهصدر : اعداد الباحثاف باالعتهاد عمِ ) جربكع،

 
 حجية االدلة كالقرائف 2-8
االعتبارات  نه جهمػػػػة عمػػػػِفقواقٓتٍا َإهكاو االعتهاد عمٍٓا ٌَْ تتدهصهػػػػدل األدلة د بحجٓػػػػة َٓقص 

 ( ٕٛٙ: ٕٔٔٓ،هحهد)  هىٍا:
 نُ حجٓة هوهصادر خارجٓة أق نه لهراجػػػػػػػػػعا عمًٓ حصػػػػػػػػػؿ ّذال للٓدال  ٓىة:رالق أَ للٓدر الدهص. ٔ  
 ؛كةرالش لداخ نعمًٓ هحصؿ  الذم للٓػدال
 نُ حجٓة هوو أقوالشخصْ ٓكٓر عمِ التفسد تعتهتْ ٓىة الرالق أَ للٓدال  ٓىة:رالق أَ للٓدبٓعة ال. طٕ

 ؛اجعرالشخصْ لمه رٓدتقعمِ االجتٍاد َال زتكرتتْ األدلة ال
ًٓ دهساعطة اسوبىفسً أَ بالهراجع عمٍٓا تْ ٓحصؿ األدلة ال  ٓىة:رالق أَ للٓدؿ عمِ اللحصك. كٓفٓة اٖ
 طة الغٓر؛اسوعمٍٓا بتْ ٓحصؿ الؾ تم نحجٓة ه رو أكثوتك
هحػػػػػػػؿ   رػػػػػػػػبالعىص ان طارتبا رأكثالػػػػػػػدلٓؿ كمها كاو الهراجعػػػػػػػة:  رٓىة بالعىصرالق أَ للٓدتباط الرُ اد. هٗ

 ؛زادت درجة حجٓة َاالعتهاد عمًٓالهراجعة ؛ 
 للٓػػػدالد اعِ فقرتلػػـ ي َإذا داعوب أحكاهً َقوأسم لفمك   ٓىة:رؿ عمِ القوّ ٓتبع لمحصذب الو. األسم٘

 . الخ.. قاتلهصاداطمب رجٓة تتلخااحات ارالفعمْ َاالقتالجرد ن زد الفعمْ ٓستموجوال فهثال ،حجٓتً
 عمِ الهراجػػػع لفكمها حص، نائرالقد ا عىدج مهٍ تقوفال  ٓىة:رعمِ الق ؿولمحصٓػػػت الهىاسػػػب قو. التٙ
 الحجٓة اكثر؛ة وقىت ات األَاو كمها كاوف لقب اإلثبات لدلٓ
ة ػػػة الثقػػػت درجرافوفكمها ت :نائرتستقِ هىٍا القالتػْ جٓة كالهعرفػػة بالهصػادر الخػػارالثقة  رافوت. هػدل ٚ

 .ٌذي االخٓرة كمها زادت حجٓة ٓحصؿ هىٍا عمِ ،  فْ الهصادر الخارجٓة التْاجع ربالىسبة لمه
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 محددات أدلة اإلثبات  2-9
ىالػػؾ هجهكعػػة هػػف الهحػػددات كاالسػػباب التػػْ جعمػػت هػػف أدلػػة االثبػػات هقىعػػة كلٓسػػت حاسػػهة  )أم ٌ

 تكفر تأكٓدان هعقكالن كلٓس قاطعان ( فْ الحكـ عمِ الىتائج كالهعمكهات التْ تكصؿ الٍٓا هراقب الحسػابات ،
 كهف أٌـ ٌذي الهحددات أتْ :

ىتٓجػة لكثػرة العهمٓػات الهالٓػة خاصػة فػْ حالػة  القٓكد الهالزهة لمىظاـ الهحاسبْ كىظػاـ الرقابػة الداخمٓػة: - أ
الشركات الهساٌهة كقٓػاـ الهحاسػب بتسػجٓؿ العهمٓػات الهالٓػة كترحٓمٍػا إلػِ دفتػر الٓكهٓػة كهىػً إلػِ دفػاتر 

كآزف الهراجعػػة كالقػػكائـ الهالٓػػة فػػْ ىٍآػػة السػػىة الهالٓػػة ، فقػػد تحػػدث األسػػتاذ الهسػػاعدة كالترصػػٓد كعهػػؿ هػػ
أخطػػاء سػػكاء كاىػػت هػػف غٓػػر قصػػد أك بقصػػد لمتػػأثٓر عمػػِ الحسػػابات،كعمًٓ ف ىػػً ال تكجػػد عهمٓػػة هراجعػػة 
تسػػتطٓع أف تقػػدـ تأكٓػػدات كاهمػػة بػػأف القػػكائـ الهالٓػػة خالٓػػة هػػف األخطػػاء ، ألف األخطػػاء قػػد تحػػدث ىتٓجػػة 

ىفٓػػذ العهمٓػػات الهالٓػػة لمشػػركة كاألداء غٓػػر السػػمٓـ لٍػػا هػػف القسػػـ الهػػالْ  ك األخطػػاء فػػْ اختٓػػار تطبٓػػؽ كت
كتطبٓػػؽ الهبػػادئ كالطػػرؽ الهحاسػػبٓة الهتعػػارؼ عمٍٓا،فضػػالن عػػف" أف الدقػػة كالهكضػػكعٓة فػػْ االثبػػات قػػد 

ٓػػٓـ الهكجػػكدات تكػػكف عمػػِ حسػػاب هكضػػكعٓة كدقػػة القٓػػاس الهحاسػػبْ هثػػؿ اعتهػػاد الكمفػػة التآرخٓػػة فػػْ تق
ػػػػػػػػة " .                                      ػػػػػػػػة لصػػػػػػػػعكبة تػػػػػػػػكفٓر الػػػػػػػػدلٓؿ الهكضػػػػػػػػكعْ عػػػػػػػػف القٓهػػػػػػػػة الجآر الثابتػػػػػػػػة بػػػػػػػػدالن هػػػػػػػػف القٓهػػػػػػػػة الجآر

 (                                           ٖٛ: ٜٜٔٔ) الحسكف ،القٓسْ ،
ِ أىظهػػة الرقابػػة الداخمٓػػة بػػؿ ٓجػػب عمٓػػً القٓػػاـ كهػػا أف هراجػػع الحسػػابات ال ٓسػػتطٓع االعتهػػاد كمٓػػان عمػػ   

ببعض االختبارات )إختبارات االلتزاـ ( لمتأكد هػف قػكة كفاعمٓػة ٌػذا الىظػاـ هػع العمػـ أف قػكة ىظػاـ الرقابػة 
الداخمٓػػة ال ٓهىػػع حػػدكث األخطػػاء فػػْ القػػكائـ الهالٓػػة لكىػػً ٓعهػػؿ عمػػِ تخفٓضػػٍا إلػػِ أدىػػِ حػػد ههكػػف ، 

رقابػػة الداخمٓػػة تػػـ تحدٓػػد قسػػـ هىٍػػا فػػْ الهبحػػث االكؿ هػػف ٌػػذا الفصػػؿ ٓجػػب فٍىػػاؾ قٓػػكد عمػػِ أىظهػػة ال
 االعتراؼ بٍا كأخذٌا بىظر االعتبار عىد تقكٓـ هدل االعتهاد عمِ ادلة االثبات الهتكفرة.

هػػدل هعقكلٓػػة التقػػدٓرات الهحاسػػبٓة: عمػػِ هراقػػب الحسػػابات الحصػػكؿ عمػػِ أدلػػة إثبػػات كافٓػػة كهالئهػػة  - ب
بػػْ لقٓهػػة أحػػد البىػػكد فػػْ حالػػة غٓػػاب تتعمػػؽ بالتقػػدٓرات ا لهحاسػػبٓة، كالتقػػدٓر الهحاسػػبْ ٓعىػػْ التقػػدٓر التقٓر

كسػػائؿ دقٓقػػػة لمقٓػػاس ، كهىٍػػػا عهػػؿ هخصصػػػات الػػدٓكف الهشػػػككؾ فػػْ تحصػػػٓمٍا ، كهخصصػػات إىػػػدثار 
االصػػكؿ الثابتػػة ، كهخصػػص الخسػػارة الهتكقعػػة هػػف دعػػكل قضػػائٓة ، كتكػػكف إدارة الشػػركة ٌػػْ الهسػػؤكلة 

التقدٓرات الهحاسبٓة التْ تتضهىٍا القكائـ الهالٓة إسػتىادان الػِ هبػدأ الحٓطػة كالحػذر لهكاجٍػػة أّٓػة  عف عهؿ 
 أك كاحػد بتبىػْ ٓقػـ لػـ إذا الهادٓػة هسػؤكالن عػف االىحرافػات الحسػابات هراقػب ٓعػد هطمكبػات هحتهمػة ، كهػا

 ( ٘: ٕ٘ٓٓالهحاسبٓة :)الجربكع ، التقدٓرات لهراجعة أتٓة األسالٓب هف أكثر
ختبار فحص -أكالن   الفحص تشهؿ خطكات كعادة التقدٓرات، إلعداد اإلدارة بكاسطة الهستخدهة العهمٓات كا 
 :ٓأتْ ها
 .التقدٓر عمٍٓا ٓبىِ التْ الفركض كتفٍـ الهالٓة البٓاىات تقٓٓـ (ٔ
 .التقدٓر ٓتضهىٍا التْ الحسابٓة العهمٓات إختبار (ٕ
 .الفترات لٍذي الحقٓقٓة الىتائج هع ةسابق فترات فْ الهعدة التقدٓرات هقارىة (ٖ
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  .الهىشأة  إدارة قبؿ هف بالتقدٓرالُهعد لهقارىتً هستقؿ تقدٓر استخداـ -ثاىٓان 
د التْ الالحقة األحداث فحص  -ثالثان   .التقدٓر عهؿ تٓؤ

كغالبػػا هػػا ٓػػتـ عهػػؿ ٌػػذي التقػػدٓرات فػػْ ظػػركؼ هػػف عػػدـ التأكػػد لىتػػائج األحػػداث التػػْ كقعػػت أك الهػػرجح 
ػة خاطئػة كقك  ٓر عٍا، كالتْ تحتاج إلِ استعهاؿ االجتٍاد ، ككىتٓجة لذلؾ ف ف هخػاطر كجػكد هعمكهػات جٌك

 .ٓككف أكبر فْ حالة كجكد تقدٓرات هحاسبٓة 
ػػرل الباحػػث أف الهخػػاطر الىاشػػئة عػػف التقػػدٓرات الهحاسػػبٓة تػػرتبط باحتهػػاؿ سػػعْ األدارة فػػْ التػػأثٓرعمِ   ٓك

ػػادة أك خفػػض تمػػؾ التقدٓرات)تخصٓصػػات الػػدٓكف الهركػػز الهػػالْ كىتٓجػػة األعهػػاؿ لم هىشػػأة اعتهػػادان عمػػِ ٓز
الهشككؾ فْ تحصٓمٍا هثالن(  كها إف األدلة الهتػكفرة لػدعـ التقػدٓر الهحاسػبْ غالبػا هػا ٓصػعب  الحصػكؿ 

 عمٍٓا كتككف أقؿ حسها هف األدلة الهتكفرة لدعـ البىكد األخرل فْ القكائـ الهالٓة.
ة اإلحصػػائٓة فػػْ عهمٓػػة الهراجعػػة:  ٓجػػب عمػػِ هراقػػب الحسػػابات هالحظػػة أىػػً إسػػتخداـ أسػػمكب العٓىػػ -ج

تكجػػػد هخػػػاطر هرتبطػػػة باسػػػتخداـ أسػػػمكب العٓىػػػة اإلحصػػػائٓة تجعػػػؿ هػػػف االسػػػتىتاجات الهتعمقػػػة بالعهمٓػػػات 
% هف العهمٓػات الهالٓػة، حٓػث أف ٓٓٔالهالٓة  عرضة لهخاطر الخطأ عىدها ٓتـ فحص هفردات أقؿ هف 

ت ٓحدد ىسبة هئكٓة هعٓىة هػف العهمٓػات الهالٓػة لفحصػٍا حسػب قىاعتػً فػْ هػدل قػكة ىظػاـ هراقب الحسابا
ػػة عىػػد إعػػداد القػػكائـ الهالٓػػة،  ٓر ػػذي الهخػػاطر تتهثػػؿ فػػْ حػػدكث أخطػػاء كهخالفػػات جٌك الرقابػػة الداخمٓػػة، ٌك

  Georgiades, 2001كعػدـ كفآػة كهىاسػبة عٓىػة الهراجعػة فػْ اكتشػاؼ ٌػذي األخطػاء كالهخالفػات . )
:197-198 ) 

إسػػتخداـ التحمٓػػؿ الهػػالْ فػػْ عهمٓػػة الهراجعػػة: إف اسػػتخداـ التحمٓػػؿ الهػػالْ ٓعتبػػر ضػػركرة ٓجػػب عمػػِ  -د
الهراجػػع الخػػارجْ القٓػػاـ بٍػػا فػػْ بدآػػة عهمٓػػة الهراجعػػة كخػػالؿ عهمٓػػات الفحػػص كعىػػد االىتٍػػاء هػػف عهمٓػػة 

تػرات سػابقة أك بهىشػ ت أخػرل ههاثمػة ، كذلؾ لمتعرؼ عمِ الهؤشرات الخاصػة بالهشػركع هقارىػة بف التدقٓؽ
لكف عمِ الرغـ هف الهزآا التْ تتحقػؽ لمهراجػع باسػتخداـ ٌػذا األسػمكب، إال أف التحمٓػؿ الهػالْ ٓعػاىْ هػف 

: ٕ٘ٓٓبعػػض جكاىػػب القصػػكر التػػْ قػػد تحػػد هػػف فاعمٓتػػً، كهػػف أٌػػـ جكاىػػب القصػػكر: )شػػاكر كنخػػركف، 
ٛ٘-ٛٚ) 
ىة: إف إختٓار األسػاس السػمٓـ لمهقارىػة ٓعىػْ تحمٓػؿ كتفسػٓر هعىػِ القػٓـ إختٓار األساس السمٓـ لمهقار  -أكالن 

الهستخرجة لمكقكؼ عمِ الكضع الهالْ لمهىشأة كقدرتٍا عمِ اإلستهرآرة فهثالن إرتفاع ىسبة التداكؿ ال تعد 
ادة فْ ىسبة التػداكؿ إلػِ كجػكد خمػؿ   بشكؿ هطمؽ دلٓالن عمِ تحسف الكضع الهالْ لمهىشأة ، فقد تشٓر الٓز

سػػتثهارالفائض الىقػػدم ،كهػػا إف التحمٓػػؿ ب سػػتخداـ  فػػْ كضػػع الهىشػػأة هثػػؿ تػػراكـ الهخػػزكف أكعػػدـ اسػػغالؿ كا 
ا الىسب الهالٓة كاجً إىتقادات عّدة ىستطٓع  ( ٕ٘ٚ: ٕ٘ٓٓ) الجربكع ،: بالىقاط أتٓة إٓجاٌز

ػك هعػٓف ٓػكـ فػْ كأرصػدة بىػكد بػٓف عالقػة عػف عبػارة الهالٓػة الىسػب إف  (ٔ  إقفػاؿ تػآرخ ٌك
 .سىة هركر عمِ التغٓرات تظٍر ال كبالتالْ الهٓزاىٓةالعهكهٓة،

ْ إجهالٓات تعالج الهالٓة الىسب بعض  (ٕ  .هضممة تككف ها غالبنا ٌك
 فْ هختمفة ىتائج إلِ التكصؿ الههكف هف ٓجعؿ العهكهٓة الهٓزاىٓة بىكد تصىٓؼ اختالؼ  (ٖ
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 .صحٓح كالعكس ثابتة شبً نخركف ٓعتبري قد هتداكلة أصكال بعض الهختصٓف ٓعتبري فها التحمٓؿ،
 .لمصىاعة هرجعٓة بىسب هقارىتٍا ٓتـ لـ ها فائدة ذات تككف ال الهالٓة الىسب إف  (ٗ
 .التضخـ هشكمة ٓغفؿ ها عادة الهالٓة الىسب تحمٓؿ إف  (٘

دافٍا إختالؼ ظػركؼ الهقارىػة: إف إسػتخداـ التحمٓػؿ الهػالْ فػْ تىفٓػذ الهراجعػة التحمٓمٓػة كتحقٓػؽ أٌػ -ثاىٓان 
قتصػادٓة كسٓاسػٓة تػؤثر  ٓتطمب إجراء الهقارىة فْ ظؿ ظركؼ هتشابٍة،كها إف ٌىالػؾ عكاهػؿ إجتهاعٓػة كا 
ػذا هػا ٓجعػؿ هػف الصػعب اإلعتهػاد  ػا ىكعػان ككهػان هػف سػىة ألخػرل ٌك فْ ىشػاط الهىشػأة كالتػْ ٓختمػؼ تأثٌٓر

 عمِ ىتائج الهقارىة بشكؿ كاهؿ دكف تحمٓؿ أثر إختالؼ ظركؼ الهقارىة.
التغٓػػر فػػْ القػػكة الشػػرائٓة لكحػػدة الىقػػد: ٓػػتـ إحتسػػاب الىسػػب الهالٓػػة هػػف كاقػػع عىاصػػر القػػكائـ الهالٓػػة  -لثػػان ثا

ف ٌػذا اإلحتسػاب سػٓؤثر فػْ  الهعدة إستىادان إلفتراض ثبات كحػدة القٓػاس الىقػدم كهبػدأ الكمفػة التآرخٓػة، كا 
تٍا ىتٓجة التغٓر دقة القٓـ الهستخرجة كصدؽ تهثٓمٍا لمكضع الهالْ كىتٓجة ىشاط ا لهىشأة كهف ثـ إستهرآر

 فْ القكة الشرائٓة لكحدة الىقد.
إخػػتالؼ التطبٓقػػات الهحاسػػبٓة: إف التطبٓقػػات الهحاسػػبٓة قػػد تختمػػؼ هػػف هىشػػأة إلػػِ اخػػرل ، كفػػْ  -رابعػػان 

بعػػض االحٓػػاف ٓكػػكف أثػػر إخػػتالؼ الطػػرؽ كاألسػػالٓب الهحاسػػبٓة كبٓػػران ههػػا ٓػػؤدم إلػػِ التػػأثٓر فػػْ عهمٓػػة 
-ٓٔٔ: ٕٛٓٓقارىػػػة كصػػػدؽ ىتائجٍػػػا كدقػػػة األحكػػػاـ التػػػْ سٓتكصػػػؿ لٍػػػا الهػػػدقؽ.)الىعٓهْ كالتهٓهػػػْ، اله

ٔٔٔ) 
الحصػكؿ  إف ٌذي الهحددات تؤثر عمِ القىاعة بأدلة االثبات التحمٓمٓة هها ٓتطمب هػف هراقػب الحسػابات

 عمِ أدلة أخرل تتكاهؿ هع االدلة التحمٓمٓة كتعززهف اهكاىٓة االعتهاد عمٍٓا .
ػػػر: ٓتعػػػٓف عمػػػِ هراقػػػب الحسػػػابات  -ػ ٌػػػ تػػػأثٓر األحػػػداث الالحقػػػة لعهػػػؿ القػػػكائـ الهالٓػػػة كقبػػػؿ صػػػدكر التقٓر

د األحداث كافة لغآة تآرخ تقٓرر الهراجعة ، كالتْ قد تتطمب  الحصكؿ عمِ أدلة إثبات كافٓة كهالئهة تٓؤ
ات هع إجراء التعدٓؿ كالتسكٓة فْ الدفاتر كالحسابات هثؿ حصكؿ تسدٓدات كبٓرة  هف الهدٓىٓف كعهؿ تسٓك

نخٓرف هها ٓستدعْ تخفٓض هخصص الدٓكف الهشككؾ فٍٓػا ، أك اإلفصػاح عىٍػا فػْ القػكائـ الهالٓػة هثػؿ 
االتحػادم قٓاـ الشركة ب صدار أسٍـ أك سىدات بكهٓات كبٓرة ، شػراء شػركة جدٓػدة .)دٓػكاف الرقابػة الهالٓػة 

 ( ٜ،جهٍكٓرة العراؽ :القاعدة الهحاسبٓة رقـ 
هالءهػػػة فػػػرض االسػػػتهرآرة: إف هفٍػػػـك االسػػػتهرآرة ٓفتػػػرض بػػػأف الهىشػػػأة سػػػكؼ تسػػػتهر فػػػْ أعهالٍػػػا  -ك

االعتٓادٓة خالؿ الفترة الهىظكرة القادهة ، ففرض االستهرار فْ األعهػاؿ ٌػك أحػد الفػركض األساسػٓة التػْ 
 ٓتـ عمِ أساسٍا إعداد القكائـ الهالٓة .

جػػب عمػػِ هراجػػع الحسػػابات هراعػػاة الع كاهػػؿ أتٓػػة لتقػػدٓر احتهػػاؿ تعػػرض الهىشػػأة لعػػدـ االسػػتهرآرة: ٓك
 ( ٘ٛ-ٖٛ: ٕٔٓٓ)الجربكع ، حمس ،

 صعكبات فْ السٓكلة . -أكالن  
ادة الخسائر. -ثاىٓان    أتجاي األرباح إلِ االىخفاض السٓرع كٓز
 رفع قضآا عمِ الهىشأة أهاـ الهحاكـ. -ثالثان  
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 لمهىشأة . إحجاـ البىكؾ عف تقدٓـ تسٍٓالت -رابعان 
 ترؾ الهكظفٓف كالعهاؿ أعهالٍـ .                                               -خاهسان 
 فقداف سكؽ رئٓسْ أك اهتٓاز أك ترخٓص . -سادسان 

اثػػر التشػػغٓؿ األلكتركىػػْ لمبٓاىػػات :بػػالرغـ هػػف الخصػػائص الهتعػػددة ألسػػتخداـ الحاسػػكب فػػْ تشػػغٓؿ  -ز
سػػتخداهً فػػْ عهمٓػػة التػػدقٓؽ هػػف قبػػؿ هراقبػػْ الحسػػابات  قػػد ٓػػىجـ عىػػً بعػػض كهعالجػػة البٓاىػػات، اال أف أ

 ( ٕٕٓ -ٖٙٔ: ٜٜٜٔالصعكبات لعؿ أٌهٍا :  )جهعة ،
 صعكبة تتبع هسار التدقٓؽ فْ هرحمة هعالجة البٓاىات ألكتركىٓان داخؿ أجٍزة الحاسكب  -أكالن 
 كعٓة ك التكثٓؽ .تخفٓض العهؿ الهعتهد عمِ األكراؽ كبالتالْ ضعؼ الهكض -ثاىٓان 
الحاجة الهاسة الِ الخبرة العمهٓة كالعهمٓة لهراقب الحسابات فْ هجاؿ أسػتخداـ الحاسػكب فػْ حفػظ  -ثالثان 

 كهعالجة البٓاىات .
 إهكاىٓة تعدٓؿ البٓاىات كالهعمكهات التْ ٓتـ خزىٍا دكف ترؾ نثار همهكسة . -رابعان 

ىات الهصههة ألختبػار بعػض الحػاالت هثػؿ تشػابً أسػهاء تجاٌؿ كسائؿ الرقابة عمِ هعالجة البٓا -خاهسان 
 الهكظفٓف .

هحدكدٓػػة ىطػػاؽ الهعمكهػػات االلكتركىٓػػة عىػػد الفحػػص حٓػػث أف الفحػػص ال ٓتضػػهف كػػؿ الحػػاالت  -سادسػػان 
 الهحتهؿ حدكثٍا عىد هعالجة البٓاىات ألكتركىٓان .                                                       

رل الب أف درجة تأثٓر ٌذي الهحددات السبعة عمِ ُحجٓة أدلة اإلثبات تتفاكت هف شركة الِ اخرل  افاحثٓك
 تبعا لعكاهؿ عدٓدة هىٍا : 

 حجـ الشركة كطبٓعة ىشاطٍا . (ٔ
 فمسفة إدارتٍا. (ٕ
 تأثٓرات البٓئة التْ تعهؿ بٍا الشركة . (ٖ
 الىهط كالفكر اإلقتصادم السائد . (ٗ

ت تهثػػػؿ كػػػؿ الهعمكهػػػات التػػػْ ٓحصػػػؿ عمٍٓػػػا الهراجػػػع لمتكصػػػؿ الػػػِ كفػػػْ ضػػػكء هػػػا تقػػػدـ فػػػ ف أدلػػػة اإلثبػػػا
ّف االقتىػاع بأدلػة اإلثبػات إىهػا ٓعتهػد عمػِ كهٓتٍػا فضػالن عػف  إستىتاجات ٓبىْ عمػِ أساسػٍا رأٓػً الهٍىػْ كا 
ىكعٓتٍػػا كجكدتٍػػا، فاألدلػػة أكالن ٓجػػب أف تكػػكف كافٓػػة كٓقصػػد بالكفآػػة ٌىػػا أف تكػػكف كهٓػػة األدلػػة الهعقكلػػة 

تػػدعٓـ كتأكٓػػد رأم الهراجػػع، كألف أسػػالٓب العٓىػػات تسػػتخدـ غالبػػان لتحدٓػػد حجػػـ األدلػػة، فػػ ف العٓىػػة هتاحػػة ل
ٓجب أف تككف هىاسػبة كبدرجػة تكفػْ لتقػدٓـ أسػاس هعقػكؿ لتكػكٓف رأم الهراجػع، لكػف ٓجػب أف ىالحػظ أف 

ز الهىػافع الهتكقعػة هفٍكـ التحقؽ كالتأكٓد الهعقكؿ إىها ٓػىص عمػِ أف تكػالٓؼ الهراجعػة ٓجػب أف ال تتجػاك 
هىٍػػا كهػػف جٍػػة أخػػرل فػػ ف كػػكف حجػػـ العٓىػػة أصػػغر هػػف أف ٓكفػػْ لتػػدعٓـ كتأكٓػػد رأم الهراجػػع لػػً أٓضػػان 
هخاطري الهتهثمة فْ احتهػاؿ إبػداء رأم غٓػر صػحٓح أك هبػرر، ههػا ٓحهمػً تكػالٓؼ تقاضػْ هحتهمػة ىتٓجػة 

 إٌهاؿ كاف فْ غىِ عىً.
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حٓة، بهعىِ أف دلٓؿ اإلثبات ٓجب أف ٓككف ذا جكدة كصػالحٓة كألدلة اإلثبات خاصٓة الىكعٓة ك الصال  
هالئهة، كحتػِ ٓتػكافر لػدلٓؿ اإلثبػات ٌػذي الخاصػٓة ف ىػً ٓجػب أف ٓكػكف هىاسػبان كفعػاالن كفعالٓػة الػدلٓؿ إىهػا 
كػذا فػ ف اتصػاؼ  تعتهد عمِ هكضكعٓتً فضالن عف خّمكي هف التحٓز الشخصػْ كقابمٓتػً لمقٓػاس الكهػْ، ٌك

ٌذي الخصائص إىها ٓػكفر لمهراجػع تػكفر تأكٓػدان هعقػكالن كلػٓس قاطعػان لهآحتاجػً إلجػراء أحكاهػً الدلٓؿ بكؿ 
كتقدٓراتً فٓها ٓتعمؽ بعدالة كصدؽ الهعمكهات الهالٓة ىظػران لكجػكد عػدد هػف الهحػددات لدرجػة اإلقىػاع التػْ 

ا أدلة اإلثبات.  تكفٌر
 كهٓةِ ػَأّ خطأ فٍٓا ٓؤثر عم، اتخاذٌا ٌَىاك أربعة قرارات ٌاهة ٓجب عمِ الهراجع الخارجْ   

اءات إجر اختٓار إلٍٓا ٌَْ ؿَبالتالْ درجة االطهئىاو التْ ٓص ،عمٍٓاؿَحجٓة أدلة اإلثبات التْ ٓحص
ْ ػردات التػار الهفػَاختٓ،  صائٓةػة اإلحػَاختٓار الحجن الهىاسب لمعٓى، الهراجعة الهىاسبة َالهالئهة 

 ة.ػالهراجعالداء الهىاسب َاختٓار الَقت لمهراجعة، ضع ػستخ
 

 المراطر كرقابة الجكدة عمى اسناد المالحظات الرقابية
  جكدة التدقيؽ ... مفهكمها كرصائصها

 جكدة التدقيؽ  مفهـك
 الهٍهة كالهتجددة، الهكضكعات هف ىسبٓان، كها ُٓعد أٓضان  الحدٓثة الهفآٌـ هف التدقٓؽ جكدة ُٓعد هفٍـك

 خاصةن  تقآرر التدقٓؽ عمِ لمهطمعٓف كهضممة خطٓرة ىتائج هف تطبٓقً عدـ عمِ ٓترتب لها أٌهٓتً كهفكت
 تحهمٍا  هسؤكلٓاتٍا ٌك هٍىة أم ٓهٓز ها ألف الهستثهٓرف، ككذلؾ السٓاسات كراسهْ القرارات هتخذم

 هف التدقٓؽ ىكعٓة أفضؿ تحقٓؽ ُٓتهثؿ التدقٓؽ هٍىة كفْ خدهات، هف تقدهً ها كؿ فْ الهجتهع أهاـ
 كحهآتً الهدقؽ أداء تحسٓف ككذلؾ الهٍىة لههارسْ الهشترؾ الهٍىْ الٍدؼ األداء جكدة عمِ كالهحافظة

ادة إلِ ٓؤدم بشكؿ )أحهد ،  :، كبٍذا الصدد ٓهكف التهٓٓز بٓف ثالثة اتجاٌاتأعهالً  ىتٓجة فْ الثقة ٓز
ٕٜٓٓ  :ٔٙ)                 

فْ االتجاي الهالْ أك االتجاي الذم تتبىاي الهىظهات الهٍىٓة ذات الصمة بتدقٓؽ اإلتجاي االكؿ: ُٓتهثؿ 
الحسابات، إذ تتكقؼ جكدة التدقٓؽ بالىسبة لٍذي الهىظهات عمِ هدل التزاـ الهدققٓف بالهعآٓر الهٍىٓة 

ا ٌذي الهىظهات، كعادةن ها تتركز براهج الجكدة الهدققة لٍذي الهىظهات حكؿ هدل  التزاـ التْ تصدٌر
ذا االتجاي ٓتبىاي الهعٍد االهٓركْ لمهحاسبٓف  هكاتب التدقٓؽ بالهعآٓر الهٍىٓة عىد إىجاز أعهاؿ التدقٓؽ ٌك

  .(AICPAالقاىكىٓف)
اإلتجاي الثاىْ: ُٓتهثؿ فْ التركٓز عمِ فٓرؽ العهؿ، إذ ٓتـ تىفٓذ عهمٓة التدقٓؽ عف طٓرؽ فٓرؽ هف 

عف العهمٓة، ثـ هدٓر ٓتكلِ التخطٓط، ككبٓر الهٍىٓٓف هككف بشكؿ عاـ هف الشٓرؾ ال ذم ٓككف هسؤكال ن
الهدققٓف الذم ٓتكلِ االشراؼ عمِ الهساعدٓف فْ تىفٓذ العهؿ كجهع االدلة، كتىعكس جكدة عهمٓة التدقٓؽ 

 عف طٓرؽ هدل االلتزاـ بالخطط كالبراهج الهكضكعة.
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التدقٓؽ فْ قٓاـ الهدقؽ ب كتشاؼ  جكدة اإلتجاي الثالث: كٓركز عمِ ىتائج عهمٓة التدقٓؽ، إذ تُتهثؿ
األخطاء كالثغرات فْ الىظاـ الهحاسبْ لمعهٓؿ، كتقمٓؿ خطر كجكد االخطاء فْ البٓاىات الهالٓة الِ أدىِ 
ٓرة كمها زادت  درجة ههكىة فْ ضكء االتعاب الهتفؽ عمٍٓا أم كمها زاد احتهاؿ اكتشاؼ االخطاء الجٌك

كها صىؼ جكدة التدقٓؽ هف حٓث البعد الزهىْ الِ ىكعٓف  كالعكس صحٓح ، هعً جكدة التدقٓؽ
ؿ،)  :(ٖ٘: ٕٕٔٓالطٓك

  جكدة قبمٓة لمتدقٓؽ :
تحدد ٌذا الىكع هف الجكدة عىد التعاقد هع العهٓؿ كتعرؼ بأىٍا احتهاؿ أف ٓكشؼ تقٓرر الهدقؽ عف  ٓك

ٓرة الهكجكدة بالقكائـ الهالٓة .  االخطاء كالهخالفات الجٌك
 قٓؽ :جكدة بعدٓة لمتد

تحدد ٌذا الىكع هف الجكدة بعد إصدار الهدقؽ لتقٓرري ، كتعرؼ بأىٍا احتهاؿ خمك القكائـ الهالٓة هف  ٓك
عتهد ذلؾ بدرجة أساسٓة عمِ استقالؿ  ٓرة بخالؼ التْ تـ التقٓرر عىٍا ، ٓك االخطاء كالهخالفات الجٌك

ا عمِ عكاهؿ الهدقؽ كهقدرتً فْ تحهؿ الضغكط التْ ٓهارسٍا العهٓؿ أك االدارة  ، كالتْ تتكقؼ بدكٌر
 اقتصادٓة خاصة بالعقد كالعهٓؿ هثؿ حجـ الهىشأة كحالتٍا .

 جاىب هىٍا عمِ كؿ ركز إذ التدقٓؽ، جكدة هفٍـك حكؿ هتعددة كجكد نراء ثافٓتضح لمباح  سبؽ هها
) عكدة ، ٓة األت باألهكر كاالهتٓازات تتعمؽ أف ٓىبغْ التدقٓؽ جكدة إف غٓر الجكدة ، جكاىب هف هعٓف

ٕٓٔٔ  :ٔٗ ):               
 هدل قدرة الهدقؽ عمِ أكتشاؼ االخطاء كالهخالفات الخارجٓة .

درجة الثقة التْ ٓقدهٍا الهدقؽ لهستخدهْ القكائـ الهالٓة هف خالؿ دقة الهعمكهات الهقدهة كخمك  .ٔ
ٓرة .  القكائـ الهالٓة هف أم تحٓرفات كأخطاء جٌك

لحد الذم ٓككف عىدي هستكل خطر التدقٓؽ الهقبكؿ هىخفض الِ تخفٓض خطر االكتشاؼ الِ ا .ٕ
 أقصِ درجة ههكىة .

 هدل إلتزاـ الهدقؽ الخارجْ بالهعآٓر الهٍىٓة . .ٖ
احتكاء خدهة التدقٓؽ الخارجْ عمِ جهٓع الصفات كالخصائص التْ تتكقعٍا جهٓع أطراؼ بٓئة  .ٗ

 التدقٓؽ الخارجْ .
فػػات كثٓػػرة ، فقػػد عرفػػت بأىٍػػا "الكسػػائؿ التػػْ ٓػػتـ إسػػتخداهٍا لمتأكػػد هػػف قٓػػاـ كلقػػد كردت لجػػكدة التػػدقٓؽ تعٓر

ىػػػػػػػز كلكبػػػػػػػؾ،   ، كهػػػػػػػا إف (ٗٗ، ٕ٘ٓٓالهىشػػػػػػػأة بهقابمػػػػػػػة هسػػػػػػػؤكلٓاتٍا الهٍىٓػػػػػػػة فػػػػػػػْ هكاجٍػػػػػػػة العهالء")آر
Willingham & Jacobson ربطٍػا خػالؿ التػدقٓؽ ٓكػكف هػف جكدة لتعٓرؼ كسٓمة أفضؿ بأف إقترحا قد 

 اإلكتشػاؼ خطػر ٓقمػؿ الهحاسػب القػاىكىْ عىػدها تكػكف كهػف ثػـ فٍػْ Audit Risk التػدقٓؽ عهمٓػة بخطػر
Detection Risk  ِهسػتكل خطػر التػدقٓؽ الهقبػكؿ  عىػدي ٓكػكف الػذم الحػد إلػAcceptable Audit 

Risk (.ٚٗ:  ٕ٘ٓٓههكىة) أبك ٌٓف،  درجة أقصِ إلِ هىخفَضا 
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هكف لمباحث جراءات التْ ٓعتهدٌا هكتب التدقٓؽ لمتأكد هف الكسائؿ كاالأف ٓعرؼ جكدة التدقٓؽ بأىٍا"  ٓفٓك
عف قكاعدهقابمة الهسؤكلٓات الهٍىٓة الهختمفة   الهىظهات عف الصادرة الهٍىْ السمكؾ كنداب فضال ن

هف خالؿ تقمٓؿ هخاطر االكتشاؼ الِ أقصِ درجة ههكىة كذلؾ هف خالؿ  الجكدة رقابة الهٍىٓة كضكابط
    " . التدقٓقٓة لمعهمٓات الهصاحبة الهشاكؿ عمِ لمتغمب هعآٓر ككضع إجراءات تصهٓـ

ا هف الخدهات  كُتعد جكدة التدقٓؽ هف االهكر الصعبة كذلؾ إلختالؼ طبٓعة خدهات التدقٓؽ عف غٌٓر
االخرل كتعدد االطراؼ الهستفٓدٓف هف ٌذي الخدهة، كعمِ الرغـ هف ذلؾ فأف جكدة التدقٓؽ ُتعد هطمب 

ؿ، أساسْ لكؿ االطراؼ كالهستفٓدٓ ( ) هجاٌد ، ٕٗ:  ٕٕٔٓف هف خدهة التدقٓؽ ألسباب عدة ) الطٓك
ٕٓٔٔ  :ٕٕ٘ :) 
ٓراعْ الهدقؽ إتهاـ عهمٓة التدقٓؽ بأعمِ جكدة ههكىة لكْ ٓهكىً إضفاء أكبر هصداقٓة ههكىة  .ٔ

 عمِ تقٓرري.
ف تتـ ترغب إدارة الهىشأة هكضكع التدقٓؽ فْ إضفاء الثقة عمِ بٓاىاتٍا الهالٓة لذا فٍْ تحتاج أل .ٕ

 عهمٓة التدقٓؽ بأعمِ جكدة ههكىة .
ترل الهىظهات الهٍىٓة إف جكدة أداء عهمٓات التدقٓؽ تضهف كفاء هٍىة التدقٓؽ بهسؤكلٓاتٍا إتجاي  .ٖ

 كافة األطراؼ الهعىٓة.
ىظران لحدة الهىافسة بٓف هكاتب التدقٓؽ فقد اتجٍت أىظار كؿ هف الهدققٓف كالعهالء الِ جكدة  .ٗ

 ؿ ترجٓحْ ٓتـ بً تهٓٓز الهدقؽ عف غٓري هف الهىافسٓف )هزاكلْ الهٍىة(.عهمٓة التدقٓؽ كعاه
العهؿ بهستكل  فٓىبغْ أداء فْ عهمٓة التدقٓؽ الجكدة بأىً لكْ ٓتـ تحقٓؽ اثافهها تقدـ، ٓتضح لمباح

عف قكاعد لمتدقٓؽ الهٍىٓة كفاعمٓة عمِ كفؽ الهعآٓر عالْ كبكفاءة  كنداب كالهتطمبات االخالقٓة فضال ن
لألطراؼ الهستفٓدة  ٓحقؽ الجكدة، هها رقابة الهٍىٓة كضكابط الهىظهات عف الصادرة الهٍىْ السمكؾ
 .التدقٓؽ الهتكخاة هف تىفٓذ هٍهة األٌداؼ

 
 :التدقيؽ جكدة تحقيؽ عدـ عف الناجمة المراطر
 (ٜٜ: ٕٗٔٓ دم،كالهُتهثمة بأتْ)التهٓهْ كالساع الهخاطر هف رئٓسٓف ىكعٓف التدقٓؽ عهمٓة تىفٓذ ٓكاجً
 :أك شركات التدقٓؽ بهكاتب الخاصة الهخاطر .ٔ
 ْأك شركات التدقٓؽ هكاتب سهعة تدى . 
 . اىخفاض االٓرادات التْ ٓهكف اف تحصؿ عمٍٓا هكاتب اك شركات التدقٓؽ 
 القاىكىٓة . احتهالٓة تعرض هكاتب اك شركات التدقٓؽ لمهسؤكلٓة 
 تدقٓؽ عف الجٍة هكضكع التدقٓؽ. احتهالٓة فقداف استقاللٓة هكاتب اك شركات ال 
 :التْ ترتبط بهستخدهْ البٓاىات الهالٓة الهخاطر .ٕ
 أخركف كالهستثهركف كالهستخدهكف العهالء لٍا ٓتعرض قد التْ الخسائر أك الهخاطر فْ كتُتهثؿ     

 .الجكدة هىخفضة تقآرر تدقٓؽ عمِ اعتهادنا لقرارات إتخاذٌـ ىتٓجة لمبٓاىات الهالٓة
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 التدقٓؽ كأٌدافٍا ألعهاؿ الجكدة رقابة هفٍـك
 التدقٓؽ ألعهاؿ الجكدة رقابة هفٍـك -أ

 ٓىبغْ عمِ التْ كاإلجراءات السٓاسات هف بأىً"هجهكعة التدقٓؽ( ألعهاؿ الجكدة )رقابةٓشٓر هصطمح 
 عمِ أم التدقٓؽ الخاصة بهٍهات أك عاـ بشكؿ بالهؤسسة ٓتعمؽ فٓها سكاء بٍا تقـك أف التدقٓؽ هؤسسة
 بخدهة التدقٓؽ قٓاـ هؤسسة أجؿ ضهاف هف كذلؾ تدقٓؽ عهمٓة كؿ هستكل كعمِ ككؿ الهؤسسة هستكل

(  كها ٓشٓر ٘ٛ:  ٜٕٓٓ هعآٓر التدقٓؽ"،)الذىٓبات، هع  ٓتفؽ كبها هىاسب بشكؿ العالقة ذات األطراؼ
التْ تؤدم خدهات  فْ لتحقٓؽ رقابة الجكدة فْ الهكاتب الهصههة السٓاسات كاإلجراءات إلِ إىً"هجهكعة

التدقٓؽ لمهعمكهات الهالٓة التأٓرخٓة كعهمٓات التأكٓد االخرل كالخدهات ذات العالقة  كاالجراءات الالزهة 
سٓاسات  كهدل طبٓعة تختمؼ كقد ، ) ٖٔ:  ٜٕٓٓ لٍذي السٓاسات " )جهعة، لتحقٓؽ كهتابعة االهتثاؿ

جراءات  كالهكقع تهارسٍا التْ األعهاؿ كطبٓعة قٓؽهىشأة التد حجـ باختالؼ الجكدة عمِ الرقابة كا 
 هىٍا. تحققٍا الهتكقع كالهىافع بالتكالٓؼ كتتأثركذلؾ األعهاؿ تفرع كهدل الجغرافْ

 

 الجكدة  رقابة أٌداؼ -ب
 (: ٕٕ: ٕٗٓٓتسعِ رقابة الجكدة فْ هكاتب التدقٓؽ الِ تحقٓؽ االٌداؼ أتٓة )الضمعْ،    
 .اتب بهعآٓر التدقٓؽ الهتعارؼ عمٍٓاالتأكٓد عمِ التزاـ الهك -أكالن 
التزاـ هكاتب التدقٓؽ بالقكاىٓف الهحمٓة كالعقكد هع العهالء كالهعآٓر الهٍىٓة التْ ٓضعٍا الهكتب  -ثاىٓان 

 لتىظٓـ عهمً.
التقمٓؿ هف احتهاؿ التعرض لمهشاكؿ كااللتزاهات القاىكىٓة كتجىب قضآا التقصٓر فْ االداء  -ثالثان 

 الهٍىْ.
 السعْ الِ هساعدة الهٍىة لمحفاظ عمِ سهعتٍا.  -ان رابع

ر كفاءة الههارسة العهمٓة. -خاهسان   تطٓك
تكافر االرشادات الخاصة باالجراءات التْ ٓىبغْ اف ٓمتـز بٍا الهدقؽ لمتقٓد بالهبادئ االساسٓة  -سادسان 

ض عهمً لهساعدًٓ فْ هٍهة التدقٓؽ.  الخاصة بتفٓك
بأىً ٓىبغْ ( ٗٗ-ٖٗ: ٕٕٔٓ، االتحاد الدكلْ لمهحاسبٓف) ٕٕٓكلْ رقـ أشار هعٓار التدقٓؽ الدكلقد 
جراءات التدقٓؽ تىفٓذ هؤسسة عمِ  أعهاؿ التدقٓؽ قد بأف لمتأكد التْ صههت الجكدة رقابة سٓاسات كا 

 كضعٍا بحٓث ٓتـ الهىاسبة، الههارسات الكطىٓة أك الهعآٓر أك الدكلٓة تهت عمِ كفؽ هعآٓر التدقٓؽ
 :ٌها ٓفهستٓك عمِ
 التدقٓؽ. هكتب هستكل -أكالن 
 حدة. عمِ تدقٓؽ عهمٓة كؿ هستكل -ثاىٓان 
جراءات رقابة الجكدة سٓاسات اختٓار التدقٓؽ هكتب ٓىبغْ عمِ الفردٓة، التدقٓؽ ٓتعمؽ بعهمٓات كفٓها  كا 
 لدٍٓـ كهساعدًٓ ) ههف الهدقؽ عمِ الفردٓة، كها ٓتعٓف التدقٓؽ عهمٓات طبٓعة هع تتىاسب التْ
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 عىد لٍـ أداء العهؿ الهككؿ فْ كقدرتٍـ هٍارات الهساعدٓف الحسباف فْ ٓأخذكا أف إشرافٓة ( هسؤكلٓات
 هىٍـ . لكؿ كالتدقٓؽ الهىاسب كاإلشراؼ التكجًٓ ىطاؽ فْ البت
 بالرقابػة التػدقٓؽ هكاتػب قٓػاـ بكجػكب ٓتعمػؽ الجكدة رقابة هفٍكـ بأف اثافهف العرض السابؽ، ٓرل الباح  

 .عاـ بشكؿ كالهٍىة كالهجتهع العهالء بهسؤكلٓاتٍا إتجاي بالتزاهٍا االقتىاع هف تهكىٍا التْالالزهة 

 . . الكسائؿ كاالجراءات  التعامؿ مع المراطر
صعب قٓاس إ ف الهدقؽ الجٓد عمًٓ اف ٓتعاهؿ هع الهخاطر بشكؿ هالئـ لككف الهخاطر هكجكدة ٓك

كعمِ سبٓؿ الهثاؿ لك ، لالستجابة لٍا عمِ ىحك هالئـ ٓتطمب ذلؾ تكافر فكر جٓد ٍا األهر الذم هعظه
افترضىا اف الهدقؽ عمـ اف الىشاط الذم ٓعهؿ فًٓ العهٓؿ تحدث فًٓ تغٓٓرات تكىكلكجٓة كبٓرة ستؤثر فْ 

، إهكاىٓة التحصٓؿ هف الهدٓىٓف  تقادـ الهخزكف) فٓهكف اف ٓؤثر ٌذا التغٓر فْ  ، العهٓؿ كالهستٍمكٓف
ان لتحقٓؽ ُٓ ك ( عهٓؿ عمِ االستهرار كربها فْ قدرة ال عد التعاهؿ هع ٌذي الهخاطر بشكؿ هالئـ اهران حٓٓك

تخفٓؼ الهخاطر عف طٓرؽ التخطٓط الهدقؽ كعمِ  ، (ٜٚٔ: ٕٚٓٓلطفْ ، تدقٓؽ هرتفع الجكدة )
لعهمٓة التدقٓؽ كالحصكؿ عمِ ادلة اثبات كافٓة لغرض الكقكؼ عمِ هكاطف الهخاطر كالتركٓز عمٍٓا 

 ٓضٍا.كتخف
 لغرض القٓاـ بعهمٓة تحمٓؿ الهخاطر ٓقكـ الهدقؽ بتحدٓد الهخاطر الرئٓسة ب ستخداـ الطرائؽ االتٓة

 (: ٕٗ: ٜٕٓٓ)القاضْ ك دحدكح ،
 كاٌدافٍا.  الجٍة الخاضعة لمتدقٓؽستراتٓجٓات إفحص  .أ 
 .الجٍة الخاضعة لمتدقٓؽالىقاش الكاسع هع االفراد ضهف  .ب 
 حصر قائهة شاهمة بالهخاطر .ج 
 ٓب الهخاطر بحسب درجة أٌهٓتٍاترت .د 

 كسائؿ السيطرة عمى مراطر التدقيؽ .1
ا ، لذا ٓتكجب عمًٓ التخطٓط لالختبارات التْ هعمِ ال دقؽ الحد هف هخاطر التدقٓؽ كتخفٓض تأثٌٓر

سكؼ ٓقكـ بٍا بعد أف ٓتـ عهؿ دراسة أكلٓة لمكحدة هحؿ التدقٓؽ ، كجهع أدلة اإلثبات الهالئهة ك كذلؾ 
هكاطف الهخاطر كالتركٓز عمٍٓا ٔجؿ تخفٓضٍا لمحد األدىِ الهقبكؿ، كها كعمًٓ اف ٓساعد الكقكؼ عمِ 

اإلدارة عمِ تخفٓض الهخاطر كخصكصان )الضهىٓة كالرقابٓة( كذلؾ هف خالؿ تسمٓط الضكء عمٍٓا 
 كتحدٓد هكاطف الضعؼ الهكجكدة فْ ىظاـ الرقابة الداخمٓة كتحدٓد الهشاكؿ التْ تحدٌا الهخاطر.

ـ ىظاـ الرقابة الداخمٓة الصادر عف هجمس ٗقد أكد دلٓؿ التدقٓؽ العراقْ رقـ )ك  ( الهكسكـ دراسة كتقٓك
( التْ تىص ) عمِ هراقب الحسابات إبالغ إدارة الكحدة ٕٙالهعآٓر الهحاسبٓة كالرقابٓة ضهف الفقرة رقـ )

اء دراستً كتقكٓهً لىظاـ الرقابة كتابٓان فْ صكرة تقٓرر أك خطاب هكتكب بىقاط الضعؼ التْ إكتشفٍا أثى
 (. ٓٔ: ٕٓٓٓالداخمٓة ( )هجمس الهعآٓر الهحاسبٓة كالرقابٓة ،
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دارة هخاطر التدقٓؽ ٓقع عمِ عاتؽ هراقب الحسابات كٓهكف تحدٓد أٌـ الكسائؿ التْ ٓهكف  إف تخفٓض كا 
داري الهخاطر كخصكصان ها ٓخص هخاطر االكتشاؼ لككىٍا تسٍـ فْ الحد هف  أف ٓستىد إلٍٓا لتخفٓض كا 

 ( : ٔٙ: ٕٕٓٓأثار السمبٓة لمهخاطر الضهىٓة كهخاطر الرقابة ) الرباعْ ،
 . إستخداـ أسالٓب الهعآىة اإلحصائٓة .أ 
 إستخداـ اإلجراءات التحمٓمٓة كأداة لضبط الهخاطر . .ب 
 أدلة اإلثبات ذات الكفآة كالكفاءة كأداة لضبط الهخاطر . .ج 
جراءات رقابة .د   جكدة أداء العهمٓة التدقٓقٓة كاداي لضبط الهخاطر . إستخداـ سٓاسات كا 
  إجراءات ترفيض مراطر التدقيؽ .2

ًُ ٓرغب فْ تحقٓؽ درجة عالٓة  عىدها ٓقبؿ الهدقؽ هستكل هىخفض هف هخاطر التدقٓؽ ، فٍذا ٓعىْ أى
تككٓدات  هف التأكد فْ عدـ احتكاء القكائـ الهالٓة ، أك ارصدة الحسابات كالهعاهالت كها ٓرتبط بٍها هف

إف اإلجػػراءات التْ ٓهكػػف  ، عمِ تحػػٓرفات هػادٓػػة كاالطهئىاف إلِ صحػػة هػػا ٓتػػـ إصػػداري هػػف رأم
 : ( ٚٗ :  ٕٙٓٓ:  فرج)  لمهػػدقؽ أف ٓعتهدٌا إذا ها قرر قبكؿ هستكل هىخفض هف هخاطر التدقٓؽ ٌْ

 أكالن: االستعاىة بأدلة إثبات كفكءة ككافٓة.
ؿ عمهٓان كعهمٓان.فٓرؽ ستعاىة بثاىٓان: اال  تدقٓقْ كفكء كهٌؤ

 ثالثان: هراجعة ىتائج التدقٓؽ بعىآة هف قبؿ أشخاص هستقمٓف عف البرىاهج التدقٓقْ.
 متطمبات التدقيؽ كفؽ أسمكب المراطر .3

( حجـ العهمٓات الهالٓة كطبٓعتٍا كتعقدٌاعمِ ) تعتهد هتطمبات هىٍج التدقٓؽ الهستىد الِ الهخاطر
 (:Comptrollers ,2000:18-20) ؼ هف االتْكتتأل
ٓعهؿ الهدققٓف عمِ تحدٓث عهمٓات تقٓٓـ الهخاطر عمِ االقؿ سىكٓان اك  عمميات تقييـ المراطر .أ 

 عمِ ىحك هتكرر اك كمها دعت الحاجة عف طٓرؽ تحمٓؿ الهخاطر الضهىٓة.
ىبغْ اف تصؼ كضع رطة التدقيؽ .ب  اٌداؼ التدقٓؽ  التْ تشهؿ تفاصٓؿ العهمٓات الهخطط لٍا، ٓك

ىجاز العهؿ )عمِ سبٓؿ الهثاؿ همخص بتقٓٓهات كترتٓب الهخاطر لكؿ ىشاط ، الهكارد الهطمكبة إل
ساعات العهؿ الهخططة كالهكارد البشٓرة الالزهة الداء الهٍاـ )عدد، كفآة هٍىٓة( كالهصادقة عمِ 

ة   .خطة التدقٓؽ السىٓك
 . برامج التدقيؽ تكضع لكؿ مهمةكضع  .ج 
تقٓٓـ ،  هراجعة القكاىٓف كالتعمٓهات،  فحص السجالت الهختارة لمتدقٓؽ،  المفاجئ التدقيؽ .د 

التحقؽ هف الصفقات كاالرصدة الهختارة عف طٓرؽ ،  ختبار العٓىة كالىتائجإطرائؽ ، الهخاطر
تكثٓؽ اكراؽ عهؿ ،  التدقٓؽ ، التأٓٓدات ، ادلة االثبات، السجالت الهحاسبٓة الرئٓسة كالهساعدة 

ر الهٍىْ ل،  عهمٓات الهتابعة،  قٓؽالتد  .براهج تككٓد الجكدة،  التدقٓؽ هالؾبراهج التطٓك
 

 ISA: 330المقيمة بمكجب المعيار الدكلي رقـ  لألرطار استجابة المدقؽ إجراءات .4
 األخطاء هخاطر)  الرقابة كهخاطر الضهىٓة لمهخاطر الهقدرة الهستكٓات الهدقؽ ٓراعْ أف ىبغْٓ

ٓرة ٓرة اإلجراءات كهدل كتكقٓت طبٓعة تحدٓد عىد(  الجٌك عدـ  هخاطر لتخفٓض ، الهطمكبة الجٌك
ٓرة الخاطئة الهعمكهات اكتشاؼ  . هقبكؿ هستكل إلِ الهالٓة القكائـ فْ الجٌك
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   ( : ٘ٙ:  ٜٕٓٓجهعة ،  أتْ)  إلِ أعالي  الهعٓار أشار ، خاص بشكؿ
ٓرة إجراءات أداء هف عمٍٓا الحصكؿ سٓتـ التْ التدقٓؽ أدلة كهدل طبٓعة تحدٓد الهدقؽ عمِ ىبغْٓ  جٌك

ٓرة األخطاء بهخاطر الخاص لمتقٓٓـ استجابة  لألخطاء الهقٓهة الهخاطر عف الىظر ، بغض الجٌك
ٓرة، ٓرة إجراءات كأداء تصهٓـ الهدقؽ عمِ ىبغْٓ الجٌك  كارصدة الهعاهالت هف ٍهةه فئة لكؿ جٌك
ٓرة اإلجراءات ٌذي هؿتش أف الههكف كهف ، كاالفصاحات الحسابات  خارجٓة هصادقات إستخداـ الجٌك
 ( : ٚٔٔ:  ٕٔٔٓاألتْ ) هازف ،  إلِ اإلشارة الهعٓار تضهف كها،  هعٓىة لتأكٓدات
 لمحصكؿ عمٍٓا الهدقؽ ٓسعِ التْ األدلة تككف أف ٓىبغْ فاىً أعمِ لمهخاطر الهدقؽ تقٓٓـ كاف ) كمها

ٓرة اإلجراءات هف  الهقٓهة لألخطاء الهخاطر تٓزد كعىدها ، لذلؾ اكبر، كتبعا شكؿب كهالئهة هكثكقة الجٌك
ٓرة ٓرة إجراءات  تصهٓـ الهدقؽ عمِ فاف ، الجٌك  بشكؿ هكثكقة كهىاسبة تدقٓؽ أدلة عمِ لمحصكؿ جٌك

 إستخداـ إجراءات ٓككف قد الحاالت ٌذي كفْ ، اإلثبات هستكل إقىاعا عىد أكثر تدقٓؽ أدلة أك اكبر
 لمهخاطر الضهىٓة الهقدر الهستكل اىخفض ، كمها  كهىاسبة كافٓة أدلة تدقٓؽ تكافر فْ فعاالن  الهصادقة
ف التحقؽ إجراءات هف الهدقؽ ٓحتاجً  الذم التأكٓد هستكل اىخفض كمها الرقابة كهخاطر  استىتاج لتكٓك

 الهٍهة بالهخاطر الخاص األسمكب ٓتككف عىدها اىً إلِ الهعٓار هالْ ، ٓشٓر ببٓاف خاص تأكٓد بشاف
ٓرة هف فقط  فحص هف ٓتككف الهٍهة الهخاطر ٌذي لتىاكؿ الهىاسبة التدقٓؽ إجراءات فاف ، إجراءات جٌك

ٓرة ( . التحمٓمٓة كاإلجراءات التفاصٓؿ فحص بٓف الجهع فقط أك التفاصٓؿ  الجٌك
 

ا فْ تحدٓد ادلة االثبات  االجٍزة العمٓا لمرقابة كدكٌر

 ـ كارتيار أدلة اإلثبات مسؤكلية مراقب الحسابات عف  تقكي
) الهعػػػػّدؿ (أّف عمػػػػِ هراقػػػػب ٜٜٚٔ( لسػػػػىة ٕٔ( هػػػػف قػػػػاىكف الشػػػػركات رقػػػػـ )ٖٙٔلقػػػػد كرد فػػػػْ الهػػػػادة ) 

جػػػكز ذلػػػؾ                   الحسػػػابات أف ٓػػػدلْ برأٓػػػً حػػػكؿ الحسػػػابات الختاهٓػػػة لمشػػػركة الهسػػػاٌهة أهػػػاـ ٌٓئتٍػػػا العاهػػػة ٓك
 ٓتىاكؿ رأم الهراقب الهسائؿ التالٓة : الشركات األخرل ،كفْ كؿ األحكاؿ ٓجب أف فْ
هػػػدل سػػػالهة حسػػػابات الشػػػركة كصػػػحة البٓاىػػػات الػػػكاردة فػػػْ الحسػػػابات الختاهٓػػػة كهػػػدل السػػػهاح لػػػً  -أ 

 باالطالع عمِ الهعمكهات التْ طمبٍا عف ىشاط الشركة هع بٓاف رأًٓ فْ تقٓرر هجمس االدارة .
كبشكؿ خاص تمؾ الهتعمقة بهسؾ الدفاتر كالسجالت هدة تطبٓؽ الشركة لالصكؿ الحسابٓة الهرعٓة  -ب  

 الحسابٓة كعهمٓة جرد الهكجكدات كالتزاهات الشركة .
 هدل تعبٓر الحسابات الختاهٓة عف حقٓقة الهركز الهالْ لمشركة فْ ىٍآة السىة كىتٓجة اعهالٍا . -ج 
 هدل تطابؽ الحسابات هع احكاـ ٌذا القاىكف كعقد الشركة . -د 
ػػا هػػا كقػػ -ٌػػػ  ع هػػف هخالفػػات الحكػػاـ ٌػػذا القػػاىكف اك عقػػد الشػػركة عمػػِ كجػػً ٓػػؤثر فػػْ ىشػػاطٍا اك هركٌز

 الهالْ، هع بٓاف ها اذا كاىت ٌذي الهخالفات قائهة عىد تدقٓؽ الحسابات الختاهٓة .
كألجػؿ ذلػؾ ٓجػب عمػِ هراقػب الحسػابات "أف ٓحصػؿ عمػِ أدلػة اثبػات كافٓػة كهالئهػة لٓخػرج باسػتىتاجات 

 ( ٕٙٗ: ٕٚٓٓكف األساس الذم ٓبىْ عمًٓ رأًٓ الهٍىْ " . )االتحاد الدكلْ لمهحاسبٓف،هعقكلة كلتك
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ك ٓهكف "لهراقب الحسابات فْ كؿ األكقات األطالع عمػِ جهٓػع دفػاتر الشػركة كسػجالتٍا كغٓػر ذلػؾ هػف 
الكثػػػػائؽ ، كفػػػػْ طمػػػػب البٓاىػػػػات كاإلٓضػػػػاحات التػػػػْ ٓػػػػرل ضػػػػركرة الحصػػػػكؿ عمٍٓا".)جهعٓػػػػة الهحاسػػػػبٓف 

 (٘ٔ: ٜٕٓٓىكىٓٓف الٓهىٓة ،القا
ػة العػراؽ ٖكقد كرد فْ دلٓؿ التدقٓؽ رقػـ ) ( الصػادر عػف هجمػس الهعػآٓر الهحاسػبٓة كالرقابٓػة فػْ جهٍكٓر

فٓها ٓخص هعآٓر العهؿ الهٓداىْ اىً ٓجب"أف ٓككف هراقب الحسػابات دقٓقػان فػْ عهمػً كال ٓعتهػد أم رأم 
ات الكافٓػػة ".)هجمػػس الهعػػآٓر الهحاسػػبٓة كالرقابٓػػة فػػْ اال بعػػد اجػػراء الفحػػص كالحصػػكؿ عمػػِ أدلػػة اإلثبػػ

 ( ٖ: ٖجهٍكٓرة العراؽ ،دلٓؿ 
اف الهدقؽ هطالب بترشٓد حكهً الهٍىْ عمِ ادلة االثبػات كهػف بػٓف اٌػـ العكاهػؿ التػْ تسػاعدي عمػِ ذلػؾ    

 (ٗٚٔ: ٜٕٓٓ) عمْ ،  -ٌْ :
 ٓة الهالئهة .هراعاة التكازف بٓف اعتبارات تكمفة جهع االدلة كخاصتْ الكفا -ٔ
 اف ٓحسف اختٓار االجراءات الهالئهة لجهع الدلٓؿ الهىاسب  -ٕ
 اف ٓراعْ االتساؽ بٓف هدل كطبٓعة تكقٓت اجراءات جهع االدلة كهستكل خطر االكتشاؼ الهطمكب  -ٖ
اف ٓراعػػْ اثػػر الهتغٓػػرات بٓئػػة التػػدقٓؽ ، خاصػػة اعتهػػاد الهىشػػأة عمػػِ تكىكلكجٓػػا الهعمكهػػات فػػْ تشػػغٓؿ  -ٗ

 حاسبْ ، عمِ ىكع دلٓؿ االثبات كاجراءات الحصكؿ عمِ ٌذا الدلٓؿ .ىظاهٍا اله
 اف ٓعتهد عمِ الهساعدٓف هف ذكم الخبرة فْ الحكـ عمِ هدل كفآة كهالئهة االدلة  -٘

ػػْ         تشػػٓر هعػػآٓر ابػػداء الػػرام الػػِ ثالثػػة هسػػتكٓات هػػف العهمٓػػات كصػػكر االسػػتىاجات الهرتبطػػة بٍػػا ٌك
 -( :ٖٕٔٓ، ٕٙٙٔ)الٓفٓف ا. ارىز ،

ذا الىكع هف التقٓرر ٓقػدـ الهػدقؽ رأٓػا هباشػرا عهػا اذا كػاف  االرتبار ىتج عىً استىتاج فْ صكر آجآبة ٌك : ٓك
 عرض الهزاعـ ككحدة ٓتفؽ هع الهعآٓر القابمة لمتطبٓؽ 

ػري هػا  :الفحص  ٓقدـ الههارس استىاجً فْ صكرة تاكٓػد سػمبْ كفػْ ظػؿ ٌػذي الصػكرة ٓػذكر الههػارس فػْ تقٓر
ا كاىت ٌىاؾ آة هعمكهات تكافرت الِ عمـ الههارس عمِ ىحك ٓكضح اف الهزاعـ لـ ٓتـ عرضٍا فْ ضكء اذ

ػػر الفحػػص عىػػد  كػػؿ جكاىػػب االٌهٓػػة الىسػػبٓة ، عمػػِ ىحػػك ٓتفػػؽ هػػع هعػػآٓر القابمػػة لمتطبٓػػؽ كال ٓػػتـ آضػػا تقٓر
 تكٓزعً .

سػب قػد تػـ االتفػاؽ عمٍٓػا بػٓف الهحاسػب : تككف كؿ االجػراءات التػْ سػٓؤدٍٓا الهحااالجراءات المتفؽ عميها 
ػر الهحاسػب ، كتختمػؼ درجػة التاكٓػد  )الطرؼ الهسؤكؿ باجراء الهزاعـ( كاشخاص هحددٓف ٌـ هسػتخدهك تقٓر
التْ ٓتـ ىقمٍا فْ هثؿ ٌذا التقٓرر كفقا لالجراءات الهحددة التْ ٓتـ االتفاؽ عمٍٓا كتىفٓذٌا كبالتػالْ ٓػتـ تقٓٓػد 

ػػػع هثػػػؿ ٌػػػذي التقػػػآر ر الػػػِ االطػػػراؼ الهعىٓػػػة فقػػػط كالػػػذٓف ٓهتمكػػػكف هعرفػػػة اساسػػػٓة بشػػػأف ٌػػػذي االجػػػراءات تكٓز
 كالجدكؿ ادىاي ٓمخص اىكاع العهمٓات ككهٓة االدلة كهستكل التأكٓد الخاص بٍا : 
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 (4جدكؿ )
 اىكاع العهمٓات كالتقآرر الهرتبطة بٍا

 عالتكٓز صكرة االستىتاج هستكل التأكٓد كهٓة االدلة ىكع العهمٓة
 عاـ هرتفع هرتفع هتعهقة االختبار
 عاـ هتكسط هتكسط هعىكىة الفحص

 هفٓد ٓتىكع ٓتىكع تتىكع االجراءات الهتفؽ عمٍٓا
 (ٕٚٙٔ: ٖٕٔٓالهصدر ) آرىز ،

ىبغْ عمِ الهدقؽ  خالؿ عهمٓة التدقٓؽ اف ٓحصؿ عمِ هعرفة كافٓة عف عهػؿ الهىشػأة كجػزء هػف العهػؿ ٓك
سػػابات لمهعمكهػػات التػػْ ٓىبغػػْ اف تراعػػِ لمتعػػرؼ عمػػِ ىقػػاط الخطػػر بالىسػػبة ٌػػك ضػػركرة اىتبػػاي هراقػػب الح

 (ٛ٘: ٕٓٔٓ)هٍدم ،  -: لمفساد كاالجراءات االتٓة تساعد هراقب الحسابات فْ ذلؾ
االستفسار هف االدارة كاالخٓرف ضػهف الهىشػأة ىفسػٍا لمتحػرم عػف ارائٍػـ فػْ هخػاطر االحتٓػاؿ كالفسػاد  -أ

 ككٓؼ تعاهؿ . 
ة آة عالقات غٓػر اعتٓادٓػة اك غٓػر هتكقعػة كالتػْ تظٍػر فػْ اثىػاء تطبٓػؽ االجػراءات التحمٓمٓػة هراعا -ب

 عمِ االرقاـ كاالداء الهالْ فْ تخطٓط عهمٓة التدقٓؽ . 
 التهحٓص فْ احتهاؿ كجكد العكاهؿ التْ تشجع عمِ االحتٓاؿ كالفساد.  -ج
 عمِ هكضكعات الخطر كالفساد .  هراعاة كؿ الهعمكهات االخرل التْ تساعد فْ التعرؼ -د

 (ٕ٘: ٕٙٓٓ) الزآغ ، :  تقييـ االثر المتجمع لالدلة كالقرائف
ىتٓجة ؿ كػػػػػػػػػػػػػعمٍٓا لتعضٓد ؿ أو ٓقٓن األثر الهتجهع لألدلة َالقرائو التْ ٓحص الهػػػػػػػػػػػػػدقؽٓجب عمِ 

 بها ٓمْ:  َٓجب أو ٓربط تقٓٓهً ، دراسة الىظان الهحاسبْ َىظان الرقابة الداخمٓة فْ ضكء إلٍٓا ؿ ٓص
   .ا إلٍٓؿ االتساق بٓو بىَد األدلة َالقرائو الهختمفة الهالئهة لمىتٓجة التْ ٓص .ٔ
الهدُ  ٌاعمٓؿ هفردة هو هفردات األدلة َالقرائو التْ ٓتن الحصَؿ كهدُ االقتىاع الذّ تَفري  .ٕ

 الهػػػػػػػدقؽِ ػػػػػػػػَٓجب عم،  عمِ األدلة َالقرائو الهختمفة هو هصادر هستقمةؿ الذّ تن فًٓ الحصَ
ىت كػػػػػػػػاا إذا ػػػػػػػػبغض الىظر عه،   عمٍٓا ؿ األدلة َالقرائو التْ ٓتن الحصَؿ ٓعطْ عىآة لكاف 

 هعضدة أَ هىاقضة لمقَائن الهالٓة. 
 

اتساق األدلة  أو ٓأخذ فْ االعتبارعمٓػػً ؿ دلة َالقرائو التْ تن الحصَعىد تقٓٓن األثر الهتجهع لألك
كعمٓػػً ،  التػػْ تكصػػؿ لٍػػاات األدلة أَ القرائو هفردة هو هفردؿ كػػالتْ تعطٍٓا  ع(االقتىا)َدرجة التٓقو 

ىػة أك دلٓػؿ أف ٓبػدك فعىػدها  ٓػتـ التػْ تمػؾ هػع هتسػقة غٓػر هصػدر هعػٓف هػف الهستخمصػة الهػدقؽ قٓر
 بعهػؿ القٓػاـ ٓػتـ أف إلػِ شػؾ هحػؿ هىٍهػا ٓكػكف كػؿ عمِ االعتهاد ف ف نخر، هصدر هف عمٍٓا الحصكؿ
 الهتعمقػة كالقػرائف األدلػة هفػردات كػؿ عىػدها تكػكف ذلػؾ، كهػع الهكجػكد، االتسػاؽ عػدـ لتصػفٓة إضػافْ
 التػْ تمػؾ هػف أعمػِ الهتجهعػة الثقػة هف درجة عمِ الهدقؽ ٓحصؿ فقد بعضٍا هع هتسقة هعٓف بهكضكع
   .الهفردات هف عمٍٓا ٓحصؿ



 

ٖٛ 
 

 المبحث الثالث 
 الجانب التطبيقي

ديكاف الرقابة المالية االتحادية  عرض كتحميؿ استرداـ ادلة االثبات مف قبؿ  الفرؽ الرقابية العاممة في
 في العراؽ كمدل مراعاتها لممراطر

عٓىػة بٍدؼ بٓاف هدل ارتباط تحقٓؽ اٌداؼ التدقٓؽ بالهىتج الىٍائْ لمهدقؽ )تقٓرر التدقٓؽ( فقد تـ اختٓار 
هػف خػالؿ دراسػػة ثػالث قطاعػات اقتصػػادٓة هختمفػة العاهمػػة فػْ الرقابٓػة فػرؽ الثالثػػة هػف هؤلفػة هػف اعهػاؿ 

لمكحػدات االقتصػادٓة عٓىػة البحػث ككهػا الهمفات الجآرة كالدائهة كاالطالع عمِ التقآرر الرقابٓة الصادرة  
 هبٓف فْ ادىاي :

ػػػع )البٓاىػػػات الهالٓػػػة لمهصػػػرؼ الزراعػػػْ التعػػػاكىْ لسػػػىة عٓىػػػة البحػػػث االكلػػػِ شػػػهمت  .ٔ ػػػؿ كالتكٓز قطػػػاع التهٓك
ٕٓٔٗ  ). 

ػػػر ىتػػػالثاىٓػػػة  تهثمػػػت  بقطػػػاع الحكػػػـ عٓىػػػة البحػػػث  .ٕ ػػػة الهػػػركر العاهػػػة لسػػػىة االهركػػػزم  )تقٓر ئج اعهػػػاؿ هدٓٓر
ٕٓٔ٘  ). 

ػػر البٓاىػػات الهالٓػػة لشػػركة السػػالـ العاهػػة لسػػىة( عٓىػػة البحػػث  .ٖ الثالثػػة تهثمػػت بقطػػاع الزراعػػة كالتعهٓػػر )تقٓر
ٕٓٔ٘ . 

 -: لالسباب الهبٓىة فْ ادىاي تـ اختٓار الجٍات الهذككرة اعالي لقد 
تعهػؿ الرقابة الهالٓة االتحادم فْ العراؽ كالكثر هف جٍة ة الهثبتة هف قبؿ دٓكاف الهالحظات الرقابٓدراسة  -ٔ

الهالحظػػات الرقابٓػػة الهعتهػػدة هػػف ههػػا ٓعطػػْ تصػػكرا كاضػػحا عػػف طبٓعػػة قطاعػػات كىشػػاطات هختمفػػة فػػْ 
 لدف الٍٓئات الرقابٓة العاهمة فْ ٌذا الدٓكاف .

دة قبؿ االصدار حٓث قاـ القسػـ الهػذككر بتشػخٓص خضكع التقآرر الهذككر اعالي لفحص قسـ رقابة الجك  -ٕ
 .بعض الىقاط ازاء التقٓرر كالذم سٓتـ تىاكلٍا الحقا ضهف ٌذا الجاىب 

اخػػتالؼ الػػىظـ الهحاسػػبٓة الهسػػتخدهة فػػْ تثبٓػػت العهمٓػػات الهالٓػػة ، اذ ٓعتهػػد الهصػػرؼ الزراعػػْ التعػػاكىْ  -ٖ
ػػػة الهػػػركر العاهػػػة الىظػػػاـ  عمػػػِ الىظػػػاـ الهحاسػػػبْ فػػػْ الهصػػػارؼ كشػػػركات التػػػاهٓف فػػػْ حػػػٓف تعتهػػػد هدٓٓر

 الهحاسبْ الحككهْ لمكحدات الههكلة هركٓزا فْ حٓف تعتهد شركة السالـ عمِ الىظاـ الهحاسبْ الهكحد .
اختالؼ الٍدؼ هف اىشطة ٌذي الجٍػات حٓػث تٍػدؼ كػال هػف الهصػرؼ الزراعػْ التعػاكىْ كشػركة السػالـ  -ٗ

ػة الهػركر العاهػة الػِ  الِ تقدٓـ الخدهات لمحصكؿ عمِ آرادات بٍدؼ تحقٓؽ ارباح فػْ حػٓف تٍػدؼ هدٓٓر
 .تقدٓـ الخدهات بغض الىظر عها ٓتـ تحصٓمً هف آرادات كالىفقات الهرتبطة بتحقٓؽ ٌذي الخدهات 

جٍػات عٓىػة البحػث كدلٓػؿ الفػرؽ الرقابٓػة لمٓرر االهالحظات الرقابٓة الهثبتة فْ تق ابرزالجدكؿ ادىاي بٓف كٓ
هػف الهىاسػب  كالتػْ ٓػركف بٍػذا الصػددكهالحظػات الباحثػاف تمػؾ الفػرؽ الرقابٓػة هف قبؿ االثبات الهستخدـ 

  -:اعتهادٌا لضهاف جكدة التقآرر الرقابٓة عٓىة البحث 
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 (5جدول )

 كرام الباحثاف الجهات عينة البحثرير ااهـ المالحظات الرقابية لتق
 

 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

 4102البٌانات المالٌة للمصرف الزراعً التعاونً لسنة 
اسػػتمرار المصػػرؼ بعػػدـ إعػػداد كشػػؼ التػػدفؽ النقػػدم لمسػػنة مكضػػكع التقريػػر  -1

( الصػػادرة عػػف مجمػػس 7كالسػػنكات السػػابقة رالفػػا لمقاعػػدة المحاسػػبية رقػػـ )
ركرة إعػداد هػذا المعايير المحاسبية كالرقابية في جمهكرية العراؽف نكصي بضػ

 الكشؼ كفقا لمقاعدة المحاسبية أعالي.
 

مبيانات لاالكلي الفحص 
 المالية
 

  31/12/2514افتقػػار ربػػط ذلػػؾ الػػدليؿ بػػالتحقؽ مػػف كجػػكد النقديػػة بتػػاريخ  .أ 
كتػػـ اصػػدار  31/3/2515كراصػػة اف البيانػػات الماليػػة قػػدمت بتػػاريخ فػػي 

د راصػػية التكقيػػت ممػػا افقػػ 35/5/2516تقريػػر رقابػػة قسػػـ الجػػكدة بتػػاريخ 
 المناسب  .

اف اعػػداد كشػػؼ التػػدفؽ النقػػدم عمػػى كفػػؽ القاعػػدة المحاسػػبية المحميػػة رقػػـ  .ب 
عػػف ذلػػؾ لػػـ ي( ال 7) مثػػؿ دليػػؿ مػػادم عمػػى صػػحة الرصػػيد النقػػدم ف فضػػال ن

يتطرؽ التقرير الى مطابقة الرصيد النقدم الفعمي مع ما مثبػت فػي السػجالت 
مكف الكقكؼ عمػى الرصػيد النقػدم مػف الراصة بالجهة مكضكع التقرير ف إذ ي

 .رالؿ اجراء مطابقات البنؾ مع تعزيزها بالتلييدات الالزمة 
لـ تبيف المالحظة اسباب عدـ اعػداد كشػؼ التػدفؽ النقػدم بالشػكؿ المطمػكب  .ج 

كمػػا هػػي مبػػررات االدارة الراضػػعة لمتػػدقيؽ بهػػذا الصػػدد ف كمػػا اف هنػػاؾ فتػػرة 
يانػات كاعػداد التقريػر كالتػي تسػمر لمفريػؽ زمنية طكيمة نسبيان بيف اسػتالـ الب

الرقػػػابي تشػػػريص نقػػػاط الرمػػػؿ فػػػي اعػػػداد كشػػػؼ التػػػدفؽ النقػػػدم بالشػػػكؿ 
المطمكب كالطمب مػف الجهػة مكضػكع التقريػر بعػد التلكػد مػف مطابقػة الرصػيد 

ف كبهػذا النقدم الفعمي مع السجالت باجراء التعػديالت عمػى الكشػؼ المػذككر 
  ة بدليؿ االستفسار الراص بالمكضكع اعاليلـ تستعيف الهيئة الرقابي

قصكر برنامج التدقيؽ المعتمد مف قبؿ فريػؽ التػدقيؽ إذ لػـ يتضػمف ام فقػرة  .د 
راصػػة بالتلكػػد مػػف اعػػداد كشػػؼ التػػدفؽ النقػػدم كبحسػػب مػػا كرد بالقاعػػدة 
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

 ( .7المحاسبية المحمية رقـ )
 االيرادات : -2

( 55إذ بمغػت بحػدكد ) 2514انرفاض اإليػرادات االسػتثمارية رػالؿ سػنة/ -أكال:
( مميػػػكف دينػػػار 2375مميػػػكف دينػػػار )رمسػػػيف مميػػػكف دينػػػار( مقابػػػؿ )

)مميػػاراف كثالثمائػػة كسػػبعكف مميػػكف دينػػار( لمسػػنة السػػابقة كقػػد شػػكمت 
%( عممػػا أف نسػػبة االنرفػػاض تركػػزت فػػي 98نسػػبة االنرفػػاض بحػػدكد )

يػرادات حساب فكائد حكاالت الرزينةف كفكائد الكدائع النقدية لػدل ال غيػرف كاي
%( كقػػػد بينػػػت إدارة المصػػػرؼ فػػػي 155المسػػػاهمات الدارميػػػة  بحػػػدكد)

أف سػػػػبب  35/4/2515( فػػػػي 25إجابتهػػػػا عمػػػػى استفسػػػػارنا المػػػػرقـ )
االنرفػػاض يعػػكد إلػػى عػػدـ كجػػكد عكائػػد ماليػػة كافيػػة لالسػػتثمار  نكصػػي 

 بتكثيؼ الجهكد لتالفي انرفاض ايرادات المصرؼ.
 

 الجراءات التحميمةا
 فساركاالست

 
أف انرفػػاض االيػػرادات االسػػتثمارية مقارنػػة مػػع السػػنكات السػػابقة ال تمثػػؿ  .1

مالحظػػة رقابيػػة راصػػة إذ مػػا عممنػػا اف الجهػػة الراضػػعة لمتػػدقيؽ قػػد بػػرر 
اسباب ذلؾ تعكد الى االنرفاض بحجـ العكائد النقدية الكافية لالستثمار فقد 

كف تحديدها بشكؿ عاـ بينت ادبيات التدقيؽ بلف اركاف المالحظة الرقابية يم
: 

 تحديد اكجه المرالفة اك الرمؿ . .أ 
اسػػػناد المرالفػػػة اك الرمػػػؿ الػػػى القػػػكانيف كاالنظمػػػة كالتعميمػػػات كالسياسػػػات  .ب 

 االدارية كاالعراؼ كمعايير نظاـ الرقابة الدارمي .
تحديػد االثػػر السػػمبي الػػذم حػػدث نتيجػة المرالفػػة اك الرمػػؿ ف اك بيػػاف االثػػر  .ج 

 ة .السمبي المحتمؿ حدكث
التكصيات لتالفػي المرالفػة اك الرمػؿ اك الطمػب مػف االدارة اترػاذ االجػراءات  .د 

 التصحيحية اك الرادعة لمنع تكرار هذي المرالفة .
اف مػػا ذكػػر كمالحظػػة يمثػػؿ ايضػػاح كلػػيس مالحظػػة كذلػػؾ الفتقػػاري اسػػناد  .2

 المذككر باالتي : 
ة التحقػػػؽ ف اذا لػػػػـ يػػػػتـ التحقػػػػؽ مػػػػف اف االسػػػػتثمارات مجديػػػػة مقارنػػػػ - أ

 بالفرصة البديمة المتاحة اماـ الجهة الراضعة لمتدقيؽ 
دراسة حركة االستثمارات رالؿ السنة المالية إذ اف رصيد االستثمارات   - ب

نهايػػة الفتػػرة قػػد ال يمثػػؿ حجػػـ االسػػتثمارات رػػالؿ السػػنة كهػػك مػػا قػػد 
 ينعكس عمى حجـ العكائد المتحقؽ 

ة كمقدار الفكائد التي يتحممها كعميه يجب التلكد مف حركة االيداعات رالؿ السن



 

ٗٔ 
 

 

 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

المصرؼ لهذي الكدائع كالفكائد التي حققها المصرؼ رالؿ السػنة لتحقيػؽ هػدؼ 
االكتماؿ كعدـ كجكد حركات غير اعتيادية فضال عػف االسػترداـ االمثػؿ لألمػكاؿ 
المكدعة. كهذا يتطمب االستعانة بادلة اررل مثؿ المقارنة مع المصارؼ االرػرل 

 تشابه كمقارنة الرطط المكضكعة مع المنفذ الفعمي .ذات النشاط الم
حيػث شػكمت نسػبة  2514انرفػاض إيػرادات العمميػات المصػرفية رػالؿ سػنة  -ثانيا 

%( عممػػػا أف نسػػػبة االنرفػػػاض تركػػػزت فػػػي حسػػػاب فكائػػػد 48االنرفػػػاض بحػػػدكد )
 نكصػي بالمتابعػة المسػتمرة لتحصػيؿ %(61القركض الممنكحػة حيػث بمغػت بحػدكد )

 لقركض.فكائد ا
 

اف انرفاض ايرادات العمميات المصرفية يمثؿ ايضاح كليس مالحظػة كمػا لػـ تبػيف  االجراءات التحميمية
 -المالحظة سبب االنرفاض ف كما الحظ الباحثيف االتي :

عدـ كجكد عالقة بيف المالحظة كالتكصية كالتػي قػد اشػارت الػى ضػركرة  - أ
المتابعػػة المسػػتمرة لتحصػػيؿ فكائػػد القػػركض ف كالمالحظػػة ال تتحػػدث عػػف 

 التحصيؿ بؿ عف االنرفاض بحجـ االيرادات 
يتطمػػػب اجػػػراء المقارنػػػة كالػػػربط بػػػيف حجػػػـ القػػػركض الممنكحػػػة كنسػػػب   - ب

ات المفتػػرض تحقيقهػػا كبيػػاف الفائػػدة عمػػى هػػذي القػػركض كحجػػـ االيػػراد
االثر المالي النرفاض هذي االيرادات كمدل تلثيري عمى استمرارية اعمػاؿ 

 المصرؼ 
%( 49انرفػػاض مصػػركفات العمميػػات المصػػرفية عػػف السػػنة السػػابقة بنسػػبة ) -3

المتمثمػػة بالفكائػػد المصػػرفية المدفكعػػة عممػػا أف نسػػبة االنرفػػاض تركػػزت فػػي 
%(  نكصػي بكضػع رطػة مدركسػة 98ي بحدكد )حساب فكائد االقتراض الدارم

 لتقميؿ االنرفاض.

يعػػد انرفػػاض الفكائػػد المصػػرفية المدفكعػػة مؤشػػر عمػػى تمكػػؤ المصػػرؼ فػػي تنفيػػذ  االجراءات التحميمة
اعماله ف إذ اف اهـ مصدر مف مصادر امكاؿ المصرؼ كالتي يمكػف اسػتثمارها فػي 

يػػرتبط بهػػذا المصػػدر حجػػـ عمميػػات االقػػراض كالتسػػميؼ المتنكعػػة هػػك االقتػػراض  ك 
 -الفكائد المدفكعة مقابؿ االقتراض ف كعميه فلف االمر يتطمب :

دراسة حجـ السيكلة المتاحػة لػدل المصػرؼ كحجػـ االمػكاؿ المطمكبػة مقابػؿ  .أ 
التسميفات كعمميات االقراض المطمكبة لتحديد مدل نجاح ادارة المصرؼ فػي 

 تحقيؽ االهداؼ المطمكبة .
لهدر كسكء االدارة لممصرؼ في حػاؿ عػدـ تمبيػة حاجػة دراسة كتحديد حجـ ا .ب 

 السكؽ كالمستفيديف )ضياع الفرص البديمة الستثمار االمكاؿ المتكفرة( .
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اسػػناد المالحظػػػة الرقابيػػة باجابػػػة المصػػرؼ لبيػػػاف مبػػررات االنرفػػػاض مػػػع  .ج 
الكقػػػكؼ عمػػػى حجػػػـ طمبػػػات االقػػػراض المتاحػػػة مػػػع حجػػػـ االمػػػكاؿ الممكػػػف 

 . . الخ ف لمكصكؿ الى تصكر كامؿ بهذا الصدد.  اقتراضها كحالة السكؽ
( 2513%( عػػف السػػنة السػػابقة )9زيػػادة فػػي المصػػركفات اإلداريػػة بنسػػبة ) -4

تمثمػػت أبرزهػػا بزيػػادة فػػي الركاتػػب كاألجػػكر لمسػػنة مكضػػكع التقريػػر بنسػػبة 
( درجة كظيفية شاغرة 565%( عف السنة السابقة كذلؾ بسبب إشغاؿ )23)

ج مػف  –ريؽ تثبيت العقكد اسػتنادان لمفقػرة )سادسػان في مالؾ المصرؼ عف ط
( 7( مف قانكف المكازنة العامة االتحادية لجمهكريػة العػراؽ رقػـ )12المادة /
كاسػػػػتنادان لكتػػػػاب كزارة الماليػػػة الػػػػدائرة اإلدارية/قسػػػػـ المػػػػكارد  2513لسػػػنة 

  نكصػػػػي ببػػػػذؿ الجهػػػػكد 11/7/2513( فػػػػي 53956البشػػػػرية ذم العػػػػدد)
 مصركفات االدارية.لمتقميؿ مف ال

ال تمثؿ هذي الفقرة مالحظة بؿ ايضاح نتيجة اعتماد التعيػيف عمػى قػانكف المكازنػة  االجراءات التحميمية
االتحاديػة كالتػػي الزمػػت تعيػيف العقػػكد ف امػػا فػي حػػاؿ تعيػػيف بنػاء عمػػى رغبػػة ادارة 
المصػػػرؼ عنػػػدها يجػػػب الكقػػػكؼ عمػػػى الحاجػػػة الفعميػػػة كبنػػػاء عمػػػى دراسػػػة حجػػػـ 

ت المطمكبة كالمشغكلة يتـ الحكـ عمى ادارة المصرؼ )تحقيؽ هدر فػي حػاؿ الدرجا
التعييف اكثر مػف الحاجػة الفعميػة ف اك تمكػؤ فػي تنفيػذ االعمػاؿ المطمكبػة فػي حػاؿ 

 التعييف دكف الحاجة المطمكبة (.
كعميػػه فػػلف االمػػر يتطمػػب بػػذؿ مزيػػد مػػف الفحػػص كالتعمػػؽ لضػػماف تحقيػػؽ الهػػدؼ 

 .الراص بتحديد الهدر 
( فػػرع عػػدا اإلدارة العامػػة 42( فػػرع مػػف فػػركع المصػػرؼ البالغػػة )26حقػػؽ ) -5

( مميػػكف دينػػار )رمسػػة عشػػر مميػػار كمائػػة كرمسػػة 15145) ربحػػا مقػػداري
( فػرع كاإلدارة 16كأربعكف مميػكف دينػار( أمػا الفػركع المتبقيػة البػالغ عػددها )

عشػر مميػار ( مميكف دينػار )أثنػا 12544العامة فقد تحممت رسارة مقدارها )
كرمسػػمائة كأربعػػة كأربعػػكف مميػػكف دينػػار( عممػػار أف بعػػض الفػػركع رسػػارتها 

 متكررة مف سنة إلى أررل مثؿ فرع ) الديكانيةف المكصؿف مندلي(.

عػدـ تػػكفر اركػاف المالحظػػة الرقابيػػة عمػى هػػاتيف الفقػػرتيف جانبػا ف لعػػدـ اسػػنادهما  المالحظة
تعميمػات كالسياسػات االداريػة .  . الػخ ف الى ما يتعارض مع القكانيف كاالنظمػة كال

كما لـ يتـ تحديد االثر السمبي الذم حػدث اك المحتمػؿ حدكثػة ف كمػا أف التكصػية 
 قد جاءت عائمة .

كعميه تعد هذي الفقرة ايضاح كليست مالحظة ال بعػد تػكفر اركػاف المالحظػة كاممػة 
جراءات المصػرؼ عميها ف كـ يتطمب االمر الكقكؼ عمى اسباب الرسائر كما هي ا

تجاي تمؾ الحاالت كسبؿ تداركها كاال فاف االمر يدرؿ ضػمف حػاالت الهػدر كضػياع 
 الفرص البديمة 

( مكتػػب ربحػػان  مقػػداري 45( مكاتػػب مػػف مكاتػػب المصػػرؼ البالغػػة )7حققػػت ) -6
( مميكف دينػار )مائتػاف كثمانيػة كتسػعكف مميػكف دينػار(ف أمػا المكاتػب 298)

( 2546( مكتػػب فقػػد تحممػػت رسػػارة مقػػدارها )33المتبقيػػة البػػالغ عػػددها )
مميكف دينار  )ممياراف كستة كأربعكف مميكف دينػار( عممػا إف بعػض المكاتػب 
تحممت رسػارة متكػررة مػف سػنة إلػى أرػرل مثػؿ مكتػب )اإلسػكندريةف التػاجي 
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فالحيدرية(ف كلما تقدـ فػي )رامسػانف سادسػان(ف نكصػي بضػركرة الكقػكؼ عمػى 
ركع كالمكاتػػب راصػػة التػػي رسػػارتها متكػػررة كألكثػػر أسػػباب رسػػارة بعػػض الفػػ

 مف سنة ككضع الحمكؿ المناسبة لتحسيف أدائها.
عػػػدـ قيػػػاـ المصػػػرؼ بتشػػػكيؿ لجنػػػة مراجعػػػة االئتمػػػاف كالتػػػي تكػػػكف مرتبطػػػة  -7

مباشػػرة بمجمػػس اإلدارة رالفػػا لالئحػػة اإلرشػػادية الصػػادرة مػػف البنػػؾ المركػػزم 
تػػي نصػػت عمػػى أف يػػتـ تشػػكيؿ كال 5/7/2555( فػػي9/2/2557ذم العػػدد )

لجنة مراجعة االئتماف ك التي تككف مرتبطة مباشرةن بمجمػس اإلدارة باإلضػافة 
إلػػػػى لجنػػػػة الرقابػػػػة الدارميػػػػة ك التػػػػي تكػػػػكف أيضػػػػا مرتبطػػػػة بمجمػػػػس إدارة 

( 35المصػرؼف  كقػػد بينػت أدارة المصػػرؼ باجابتهػا عمػػى استفسػارنا المػػرقـ )
نػػؾ المركػػزم العراقػػي برصػػكص بػػلف المصػػرؼ سػػيفاتر الب 9/6/2515فػػي 

 تشكيؿ لجنة لمراقبة االئتماف  نكصي بتشكيؿ لجنة لمراقبة االئتماف.

تعد هذي المالحظة مف المالحظات المهمة جدا كذلػؾ الرتباطهػا باالئتمػاف الممنػكح  االستفسار
مػػف قبػػؿ المصػػرؼ لمكقػػكؼ عمػػى حجػػـ كمػػدد كالضػػمانات كالجهػػات المسػػتفيدة مػػف 

يؽ القكانيف كالتعميمات اك التمكؤ في تطبيقها يعد مؤشران لكجػكد االئتمافف فعدـ تطب
 ممارسات غير سميمة في عمميات منر االئتماف .

فضالن عف ذلؾ فلف التكصػية ضػعيفة كال تقابػؿ نػكع المرػاطر التػي تكاجػه عمميػات 
االئتمػػػاف ف ممػػػا يتطمػػػب التكصػػػية بدراسػػػة اعمػػػاؿ ادارة االئتمػػػاف لمسػػػنة مكضػػػكع 

قػػكؼ عمػػى اسػػباب عػػدـ تشػػكيؿ لجنػػة لمراقبػػة االئتمػػاف كالعمػػؿ عمػػى التقريػػر كالك 
تشػػكيؿ تمػػؾ المجنػػة كبلسػػرع كقػػتف كيتقػػػرح اف يكػػكف هنػػاؾ تقريػػر رػػاص بتقػػػيـ 
االئتماف لمكقكؼ عمى النتائج المتحققػة كراصػة اف قػانكف الػديكاف السػارم اكجػب 

 القايـ بتقييـ اداء الجهات الراضعة لرقابيته .   
( حسػػػػب صػػػػناديؽ اإلقػػػػراض 2514مبػػػػالغ الممنكحػػػػة لسػػػػنة )بمػػػػغ إجمػػػػالي ال -8

الترصصية مف كاقع الجداكؿ اإلحصائية المرسمة مف قبػؿ فػركع المصػرؼ إلػى 
اإلدارة العامػػػة/ قسػػػـ الترطػػػيط كالعمميػػػات المصػػػرفية لمسػػػنة مكضػػػكع التقريػػػر 

( ألػػؼ دينػػار )مائػػة كتسػػعة كسػػتكف مميػػار كثمانمائػػة كأربعػػة 169854359)
( معاممػة  4839ئة كتسعة آالؼ دينػار( كلعػدد معػامالت بمغػت )مالييف كثالثما

جمػػػالي المبػػػالغ المسػػػتحقة لمسػػػنة مكضػػػكع التقريػػػر ) ( ألػػػؼ 128448651كاي
) مائػػػة كثمانيػػػة كعشػػػركف مميػػػار كأربعمائػػػة كثمانيػػػة كأربعػػػكف مميػػػكف دينػػػار

( معاممػة 7588كستمائة ككاحد كرمسكف ألؼ دينػار( كلعػدد معػامالت بمغػت )
)سػػػبعة ( ألػػػؼ دينار47279159ت المبػػػالغ المسػػػددة منهػػػا )فػػػي حػػػيف بمغػػػ

مف المالحظ اف هذي الفقرة تتضػمف شػقيف االكؿ هػك ايضػاح كالػذم يعػرض رصػيد  مراجعة السجالت
حسػاب صػناديؽ االقػراض ف امػػا الشػؽ الثػاني فيمثػؿ مالحظػػة إذ لػـ يقػـ المصػػرؼ 

ضػكع التقريػر %( مػف المبػالغ المسػتحقة رػالؿ السػنة مك 62بتحصيؿ مػا نسػبته )
كلػػـ تتضػػمف هػػذي الفقػػرة تكصػػية تالئػػـ طبيعػػة المشػػكمة كمػػا لػػـ يػػتـ االشػػارة الػػى 
مبررات المصرؼ بهذا الصدد كما هي االجراءات االدارية كالقانكنية المتعمقة بها ف 

 مما يتطمب مف الهيئة الرقابية التلكد مف :
االستعانة  هؿ تـ تحديد اجراءات المصرؼ تجاي تمؾ المستحقات كهذا يتطمب .1

 بدليؿ االستفسار.
هػػؿ تػػـ فػػرض الفكائػػد عمػػى المتػػلررات كمػػا هػػك حجػػـ تمػػؾ الفكائػػد فػػي كػػال  .2
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

كأربعكف مميار كمائتػاف كتسػعة كسػبعكف مميػكف كمائػة كتسػعة كرمسػكف ألػؼ 
(% ممػا 37بنسبة تحصيؿ )( معاممة أم 2485دينار( كلعدد معامالت بمغت )

بػػالرغـ مػػف كجػػكد  يؤشػػر كجػػكد تمكػػؤ فػػي التسػػديد قياسػػا بالمبػػالغ المسػػتحقة
 متابعة مشاريع المصرؼ مف حيث التنفيذ عمى مدار السنةبرنامج سنكم ل

الحػػػالتيف ممػػػا يتطمػػػب االفصػػػاح  هػػػذا يتطمػػػب االسػػػتعانة بػػػدليؿ المراجعػػػة 
 المستندية برصكص حساب الفكائد التاريرية.

هؿ اعتمد المصرؼ التحكط تجاي حاالت عدـ امكانيػة تحصػيؿ كػؿ اك بعػض  .3
مػػػؾ المبػػػالغ مػػػف رػػػالؿ اعتمػػػاد مرصػػػص بتمػػػؾ المتػػػلررات كهػػػذا يتطمػػػب ت

االستعانة بدليؿ االستفسار كالراجعة الحاسػبية كالمسػتندية برصػكص تكػكيف 
 المرصصات في السجالت المحاسبية .

كعميه فال بد مف لمفريؽ الرقابي االشارة الػى كػؿ تمػؾ النقػاط المشػار اليهػا اعػالي 
االشػػػارة الػػػى حجػػػـ الهػػػدر الحاصػػػؿ اك المتكقػػػع  ضػػػمف المالحظػػػة المطمكبػػػة مػػػع

 حصكله في امكاؿ المصرؼ في حاؿ عدـ اعتماد تمؾ النقاط .
مف رالؿ قيامنا بتدقيؽ عينة مف معامالت قركض المصرؼ مف مكاردي الذاتية  -9

المكجػػكدة فػػي قسػػـ الرقابػػة كالتػػدقيؽ قبػػؿ تحكيمهػػا إلػػى الفػػركع لمصػػرؼ الحظنػػا 
)ديػالى كالنجػاح( بتمشػية معػامالت كهميػة كغيػر  قياـ المصػرؼ الزراعي/فرعػي

( مميػػكف دينػػار )مػػائتيف كعشػػريف 225( معاممػػة بمبمػػغ )11أصػػكلية عػػددها )
كانػػػت  12/4/2515( فػػي18مميػػكف دينػػار( كمػػف رػػػالؿ استفسػػارنا المػػرقـ )

إجابة مدير الرقابة الدارمية انه بعػد االسػتعالـ مػف الفػركع تبػيف أنهػا ال تمتمػؾ 
يمية بلسماء المقترضػيف ممػا يشػكؿ ررقػا كاضػحا لنظػاـ الرقابػة أم بيانات تفص

الدارميػػة بعػػدـ دراسػػة الضػػكابط كالتعميمػػات دراسػػة مكثفػػة كمستفيضػػة لتالفػػي 
 حاالت التالعب كالتزكير مف قبؿ العامميف في الفركع كالمكاتب

المراجعة المستندية 
 كاالستفسار

هػدؼ با تػرتبط ارتبػاط مباشػر تعد هذي المالحظة مف المالحظات المهمة جػدا ككنهػ
الحفاظ عمى المػاؿ العػاـ كالػذم يمثػؿ هػدفا كاضػحا كصػريحا مػف االهػداؼ المشػار 

  -اليها في قانكف الديكاف السارم المفعكؿ اال اف المالحظة لـ تعزز بػ :
 اجراءات المصرؼ المترذة بهذا الصدد كهؿ تـ احالة المقصريف الى القضاء   .أ 
عمػػى تمػػؾ القػػركض اك القػػركض المصػػركفة سػػابقا  اجػػراءات الفريػػؽ الرقػػابي .ب 

 رالؿ السنة مكضكع التدقيؽ هؿ تـ التعمؽ بالفحص 
تكصػػية باحالػػة المكضػػكع الػػى الجهػػات التحقيقػػة المرتصػػة لبيػػاف المسػػؤكلية  .ج 

 عف الحاالت المذككر .

قيػػػػػػاـ المصػػػػػػرؼ الزراعػػػػػػي/ فػػػػػػرع الفمكجػػػػػػة  بصػػػػػػرؼ قػػػػػػركض بتػػػػػػاريخ  -15
ريؽ صككؾ تػـ تنظيمهػا كتحريرهػا فػي لعدد مف المستفيديف عف ط2/2/2514

فرع الفمكجة رالفا الى التعميمات الصادرة مػف المصػرؼ الزراعي/القسػـ المػالي 
كالػػػذم يػػػنص عمػػػى )ايقػػػاؼ الػػػدكرة المحاسػػػبية  19/6/2514( فػػػي 6379)

افقرت المالحظة الى اجراء الربط كالتحميػؿ المنطقػي لتتبػع االحػداث كذلػؾ كػكف اف  ستفساراال
 19/6/2514تاريخ كتاب ايقاؼ العمػؿ بالػدكرة المحاسػبية فػي فػرع الفمكجػة هػك 

فضػال عػف عػدـ معرفػة تػاريخ   2/2/2514في حػيف تػاريخ صػرؼ القػركض هػك 
بياف اسباب التعمد في عػدـ ابتياع الصككؾ عف طريؽ مصرؼ بغداد االهمي كعدـ 
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

لمفركع  كالمكاتػب )االنبػارف نينػكلف صػالح الػديفف كركػكؾ( ( كذلػؾ لعػدـ تمكػف 
كاـ نظرا لمظركؼ االمنية الجاريػة  ألمػر عػدد مػف اغمب مكظفيف الفركع مف الد

المسػػتفيديف بتػػكاريخ مرتمفػػة كألغػػراض منظكمػػة رم كتػػـ ابتيػػاع هػػذي الصػػككؾ 
عف طريؽ مصرؼ بغداد األهمي/فرع الفمكجة ليصبر مجمكع الصككؾ المبتاعة 

( ألػػؼ دينػار )أحػػد عشػػر مميػار كتسػػعمائة كسػػبعة 11947515مبمػغ مقػػداري )
مسػػمائة كعشػػرة آالؼ دينػػار( ككانػػت إجابػػة المصػػرؼ عمػػى كأربعػػكف مميػػكف كر
أف مصػػرؼ بغػػداد /فػػرع الفمكجػػة  29/9/2515( فػػي 41استفسػػارنا المػػرقـ )

كالمصرؼ الزراعي /فرع الفمكجة تعمدكا عدـ تكسيط الفرع الرئيسػي فػي عمميػة 
ابتيػػاع الحػػكاالت عمػػى الػػرغـ مػػف عممهػػـ بتكقػػؼ الػػدكرة المسػػتندية لممنػػاطؽ 

 السارنة

 -تكسيط الفرع الرئيسي في البياتع الحكاالت يتضر مف االتي :
عدـ استعانة الفريؽ الرقػابي بػدليؿ الػربط كالتحميػؿ برصػكص الػربط بػيف  -1

 تكاريخ ايقاؼ الدكرة المحاسبية لمفركع كتكاريخ الصرؼ 
صػرية لـ يتـ تعزيػز المالحظػة الرقابيػة بتكصػية مػف شػلنها محاسػبة المق -2

فػػي حالػػة ثبػػكت مقصػػيرتهـ بعػػد التاكػػد مػػف فقػػرة ابتػػاع الصػػككؾ بػػدكف 
 تكسيط الفرع الرئيسي 

 

اسػػػتمرار تزايػػػد رصػػػيد حسػػػاب مػػػدينك ديػػػكف متػػػلررة التسػػػديد لفػػػركع  -11
( 125388514721المصػػػرؼ فػػػي بغػػػداد كالمحافظػػػات  حيػػػث بمػػػغ )

دينػػػػار )مائػػػػة كعشػػػػركف مميػػػػار كثالثمائػػػػة كثمانيػػػػة كثمػػػػانكف مميػػػػكف 
ائة كأربعة عشر ألؼ كسبعمائة ككاحد كعشركف دينار( كما في كرمسم

( دينػػػػػػار 91581974575أم بزيػػػػػػادة مقػػػػػػدارها ) 2514/ 31/12
)كاحػػد كتسػػعكف مميػػار كرمسػػمائة ككاحػػد كثمػػانكف مميػػكف كتسػػعمائة 
كأربعػػة كسػػبعكف ألػػؼ كسػػبعكف دينػػار( عػػف السػػنة السػػابقة ممػػا يؤشػػر 

كبػيف المصػرؼ بمكجػب  ضعؼ إجراءات المصرؼ في استحصاؿ أمكالػه
إف قسػػػػـ  21/4/2515( فػػػػي 21إجابتػػػػه عمػػػػى استفسػػػػارنا المػػػػرقـ )

التحصػػيؿ مسػػتمر بمتابعػػة إجػػراءات تحصػػيؿ الػػديكف مػػع كافػػة الفػػركع 
كمػػف رػػالؿ المجػػاف المكجػػكدة فػػي تحصػػيؿ المبػػالغ المسػػتحقة ك اترػػاذ 

 اإلجراءات القانكنية الالزمة بشاف تحصيؿ المبالغ المستحقة. 

االجراءات التحميمية  
 كاالستفسار

 ؽ الرقابي التلكد مف :يتطمب مف الفري
 قياـ المصرؼ بكضع االجراءات المناسبة تجاي تمؾ الديكف . .1
هػػؿ تػػـ فػػرض الفكائػػد عمػػى المتػػلررات كمػػا هػػك حجػػـ تمػػؾ الفكائػػد فػػي كػػال  .2

 الحالتيف مما يتطمب االفصاح .
هؿ اعتمد المصرؼ التحكط تجاي حاالت عدـ امكانيػة تحصػيؿ كػؿ اك بعػض  .3

 مرصص بتمؾ المتلررات.تمؾ المبالغ مف رالؿ اعتماد 
 هؿ قاـ المصرؼ بدراسة االئتماف لعمالء المصرؼ قبؿ قيؿ االقراض. .4
اسػػماء كمبػػالغ المػػدينكف مػػف سػػنة الػػى ارػػرل كهػػؿ يػػتـ تكػػرار مػػنر قػػركض  .5

 السماء معينة مف دكف تسديد مابذمهتـ 
هؿ تكجد قرارات راصة بتاجيؿ سداد ديكف بعض المقتضريف كماهي دكاعػي  .6

 هذي القرارات
 ا هك اثر الرسائر الناجـ اك المتكقع عف تمؾ الديكف .م .7
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

يػؼ الجهػكد كالعمػؿ عمػى تحصػػيمها راصػة المػدكر منهػا مػف سػػنكات نكصػي بتكث
سابقة مع تكجيه الفركع كافة التراذ اإلجراءات القانكنيػة األصػكلية لحػث الزبػائف 
عمػػى التسػػديد كاستحصػػاؿ ديػػكف المصػػرؼ كمسػػائمة المػػكظفيف المقصػػريف فػػي 

 استحصاؿ الديكف.
 
 

كعميه فال بد مػف لمفريػؽ الرقػابي االشػارة الػى كػؿ تمػؾ النقػاط المشػار اليهػا اعػالي 
ضمف المالحظة المطمكبة مع االشارة الى حجـ الهدر الحاصؿ اك المتكقع حصكله 

 في امكاؿ المصرؼ في حاؿ عدـ اعتماد تمؾ النقاط.

 ع األرباح دائنك تكزي  -12
 31/12/2514كمػػا فػػي  268بمػغ رصػػيد حسػػاب دائنػػك تكزيػػع األربػػاح /

( دينػػار )مميػػار كسػػتمائة كتسػػعة ماليػػيف 1659796348مبمػػغ مقػػداري )
كسبعمائة كستة كتسػعكف ألػؼ كثالثمائػة كثمانيػة كأربعػكف دينػار( اال اف 
لػػـ يػػتـ اسػػتبعاد اإليػػرادات التحكيميػػة مػػف الػػربر ألغػػراض حصػػة العػػامميف 

( مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػانكف الشػػػػػػػػػػركات العامػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ 11رالفػػػػػػػػػػا لممػػػػػػػػػػادة )
)المعدؿ( كحيث أف اإليرادات اكبر مف الربر فهذا يعني 1997(لسنة/22)

عػػػدـ اسػػػتحقاؽ العػػػامميف لحصػػػتهـ مػػػف الفػػػائض القابػػػؿ لمتكزيػػػع البػػػالغ 
( دينػار )مائتػاف كاثنػاف كأربعػكف مميػكف كمائتػاف 242275642رصيدي )

كأربعػػكف دينػػار(. نكصػػي باترػػاذ الػػالـز  كسػػبعكف ألػػؼ كسػػتمائة كاثنػػاف
 كاجراء التسكيات القيدية.

المراجعة المستندية 
 كالحسابية

فػػي حػػاؿ كجػػكد رطػػل اك رمػػؿ فػػي تكزيعػػات االربػػاح كهػػك مشػػرص لػػدل الفريػػؽ 
الرقػػابي فػػلف االمػػر يتطمػػب اعػػادة البيانػػات الماليػػة الػػى الجهػػة الراضػػعة لمتعػػديؿ 

بػػدؿ التكصػػية باترػػاذ الػػالـز كاجػػراء التسػػكيات الجػػراء التعػػديالت الالزمػػة عميهػػا 
 القيدية .

مف رالؿ قيامنا بتدقيؽ قسـ الرزينة ك المكجكد النقدم لمفرع الرئيسػي  -13
 -)الغرفة الحصينة( الحظنا مايمي:

عػػػدـ كجػػػكد أكامػػػر إداريػػػة راصػػػة بػػػالمركليف )مػػػدير الفػػػرع كامػػػيف  -أكال
زائف كاألرقػػػاـ الصػػػندكؽ (لالحتفػػػاظ بمفػػػاتير الغرفػػػة الحصػػػينة كالرػػػ

( 37السرية كتمت اإلجابػة مػف قبػؿ الفػرع عمػى استفسػارنا المػرقـ )

فحػػػػص اجػػػػراءات الرقابػػػػة 
 الدارمية 

عػػػدـ تحقػػػؽ االهػػػداؼ الراصػػػة بػػػالكجكد كالممكيػػػة كمتانػػػة نظػػػاـ الرقابػػػة  -1
الدارمية كافتقار الربط بػيف هػذي المالحظػة كالمالحظػة االراصػة اسػتمرار 

 المصرؼ عمى عدـ اعداد كشؼ التدفؽ النقدم 
يػتـ دارػؿ الفػركع اف االحتفاظ بالنسخ االحتياطية مف مفػاتير الرػزائف ال  -2

بػؿ يػتـ االحتفػاظ بهػػا لػدل االدارة العامػة لممصػػرؼ اك لػدل طػرؼ ارػػر ف 
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

باف تعميمات المصرؼ تقضي بلف يككف مػدير  13/8/2515بتاريخ
الفػػػرع هػػػك الحامػػػؿ لمفػػػاتير الغرفػػػة الحصػػػينة باإلضػػػافة إلػػػى أمػػػيف 
الصػػندكؽ كال يكجػػد أمػػر إدارم رػػاص بػػذلؾ  نكصػػي بتشػػكيؿ اكامػػر 

 كليف.ادارية راصة بالمر
عػػدـ احتفػػاظ الفػػرع بنسػػخ إضػػافية لمفػػاتير الرػػزائف لػػدل مػػكظفيف  -ثانيػػان 

نما يتـ حفظ تمؾ النسخ لدل مصرؼ الرافديفف عممان  مركليف بذلؾ كاي
انػه ال تكجػد تعميمػات لػدل المصػػرؼ برصػكص حفػظ المفػاتير لػػدل 

 مصرؼ الرافديف. نكصي باحتفاظ الفرع بالنسخ االضافية لممفاتير.
( دينار )تسعة 9593287244ر رصيد ضمف كشؼ النقكد بمبمغ )ظهك   -ثالثا

مميارات كرمسمائة كثالثة كتسعيف مميكف كمائتيف كسبعة كثمانيف ألؼ كمػائتيف 
مقاصػػة حيػػث أف الحسػػاب لػػـ يػػرد  189كأربعػػة كأربعػػيف دينػػار(ف تحػػت حسػػاب 

ضػػمف النظػػاـ المحاسػػبي لممصػػارؼ  نكصػػي بػػااللتزاـ التػػاـ بالنظػػاـ المحاسػػبي 
 مصارؼ .لم

فقػػد يسػػتغؿ اسػػتعمؿ تمػػؾ النسػػخ االضػػافية مػػف قبػػؿ المحػػتفظ بهػػا كعميػػه 
 يصبر مف الصعب تحديد المسؤكلية عف االرتالس اك النقص .

 189لػػـ تبػػيف المالحظػػة الرقابيػػة طبيعػػة الرصػػيد كالمػػدرج تحػػت حسػػاب  -3
يتطمػب تحديػػد طبيعػة الحسػاب فػػلف كػاف رطػاء فػػي التسػمية فػػيمكف  ممػا

اصػػدار التقريػػر بعػػد اجػػراء التعػػديؿ امػػا اذا كانػػت طبيعػػة الحسػػاب مغػػايرة 
لمبنكد النقدية فيجب عمى الفريػؽ الرقػابي اصػدار رأم سػمبي ممػا يتطمػب 

 بذؿ مزيد مف العناية بهذا الصدد .
 

مفركضػػة مػػف قبػػؿ البنػػؾ المركػػزم قيػػاـ المصػػرؼ بتثبيػػت مبػػالغ الغرامػػات ال -14
( دينػػار 61564985/ فكائػػد االقتػػراض الػػدارمي حيػػث بمغػػت )ػالعراقػػي عمػػى حػػ

)كاحد كستكف مميكف كأربعة كستكف ألػؼ كتسػعمائة كثمػانكف دينػار( بػدال مػف 
 (  نكصي االلتزاـ بالتبكيب الصحير.3832حساب/تعكيضات كغرامات )

ذا االجػػػراء يعطػػػي مؤشػػػرات برصػػػكص الجهػػػؿ بالسػػػتجيؿ اف قيػػػاـ المصػػػرؼ بهػػػ المراجعة المستندية
المحاسػػبي الصػػحير اك القيػػاـ بممارسػػات محاسػػبية غيػػر سػػميمة مػػف شػػلنها اف 

  -تعطي نتائج مغايرة لطبيعة العمؿ كعمى فريؽ العمؿ الرقابي مراعاة االتي :
الغرامات المفركضة مػف قبػؿ المركػزم  عمػى المصػرؼ تعػد حالػة سػمبية   -1

لقصكر في العمؿ المصرفي اما فكائد االقتراض الدارمي ككجه مف اكجه ا
 فهك حساب ينجـ عف المعامالت االعتيادية لممصرؼ 

اف التكصية بااللتزاـ بالتكبيب الصيحير ال تعد كافية يتطمب ذلػؾ اسػباب  -2
الغرامػػات كاسػػباب عػػدـ ادراجهػػا ضػػمف التبكيػػب الصػػحير كاثػػر ذلػػؾ عمػػى 

 بالمصرؼ  صحة الربر القابؿ لمتكزيع لمعامميف
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

يتطمػػب االستفسػػػار عػػػف هػػذي الحالػػػة كاجػػػراء تػػدقيؽ معمػػػؽ برصػػػكص   -3
 االلتزاـ بالقكانيف كالتعميمات 

   4102تقرٌر نتائج اعمال مدٌرٌة المرور العامة لسنة          

عػػػػػػػدـ قيػػػػػػػاـ المديريػػػػػػػة بتزكيػػػػػػػدنا بسػػػػػػػجؿ التكحيػػػػػػػد الرػػػػػػػاص بالحسػػػػػػػابات  -1
اله إلػػػػى كزارة الماليػػػػة / االسػػػػتثمارية لمسػػػػنة مكضػػػػكع التقريػػػػر ف بسػػػػبب إرسػػػػ

دائػػػػػرة المحاسػػػػػبة ف بمكجػػػػػب كتػػػػػاب المديريػػػػػة / شػػػػػعبة الحسػػػػػابات المػػػػػرقـ 
ف ممػػػػػا يتطمػػػػػب المتابعػػػػػة الجديػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ  3/6/2515( فػػػػػي 35543)

المديريػػػػػة كالتنسػػػػػيؽ مػػػػػع كزارة الماليػػػػػة ف لغػػػػػرض اإلسػػػػػراع فػػػػػي المصػػػػػادقة 
 عمى السجؿ أعالي .

الفحص االكلي لمبيانات 
 المالية

 كجكد سجؿ التكحيد ال يعني عدـ اجراء المطابقات الراصة بهذا السجؿ اف عدـ 

 -: جارم دائرة المحاسبة -2
بمغ إجمالي التمكيالت  الراصة بالحسابات االستثمارية رالؿ السنة مكضكع التقرير 

( مميػػكف دينػار )سػػتة كرمسػيف مميػػار كمائػة ككاحػػد مميػكف دينػػار( 56151بحػدكد )
ممديرية  ف في حيف كاف إجمػالي التمػكيالت بمكجػب تلييػد بمكجب السجالت المالية ل

ف  11/5/2515( فػي 17/53/9192كزارة المالية/دائرة المحاسبة بكتابها المػرقـ )
( مميػػكف دينػػار )عشػػرة مميػػارات دينػػار( ف أم بفػػارؽ مقػػداري 15555بمبمػػغ مقػػداري )

ر(  كلػػدل ( مميػػكف دينػػار )سػػتة كأربعػػكف مميػػار كمائػػة ككاحػػد مميػػكف دينػػا46151)
استفسػػارنا مػػف المديريػػة تبػػيف اف الفػػرؽ يمثػػؿ المبػػالغ المحكلػػة مػػف صػػندكؽ تنميػػة 

إلػػى المصػػرؼ العراقػػي لمتجػػارة بمكجػػب كتػػابي كزارة الماليػػة المػػرقميف  DFI)) العػػراؽ
عمى التكالي لغرض فتر  4/5/2514ك 26/12/2513( في 9178( ك)27722)

ة الثانيػة مػف المشػركع الػكطني لتسػجيؿ اعتماد مستندم لعقد تكفير متطمبات المرحم
جازات السياقة  ف نكصي بالتنسيؽ مع كزارة المالية لغرض معالجة ذلؾ ..المركبات كاي

اف المالحظة المذككرة ترص عدـ تثبيت مبػالغ ممكلػة عػف طريػؽ صػندكؽ تنميػة  المطابقة ك االستفسار 
كزراة المالية  العراؽ كاف ماكرد في سجالت المديرية صحير كالرمؿ ضمف سجالت

لعػػدـ تقيػػد المبػػالغ المحكلػػة مػػف صػػندكؽ تنميػػة العػػراؽ كتمكيػػؿ كبػػذلؾ ككػػاف عمػػى 
الفريؽ الرقابي التحقؽ مػف مػدل تنفيػذ العقػد الرػاص بهػذي التمػكيالت مػع مراعػاة 

 -االتي :
التاكد مف االسترداـ االمثؿ لهذي التمكيالت ككفؽ لمعقكد المبرمة بشلنها  -1

 لتحقيؽ هذؼ الكجكد
تلييػػػدات مػػػف المصػػػرؼ العراقػػػي لمتجػػػارة برصػػػكص متابعػػػة تنفيػػػذ  طمػػػب -2

 االعتماد المستندم لمحصكؿ عمى المصادقات الطرؼ الثالث 
اعػالـ الفريػػؽ الرقػػابي بػػكزارة الماليػػة لمتحقػؽ بشػػلف المكضػػكع كجػػزء مػػف  -3

حمايػػػة المػػػاؿ العػػػاـ كالتػػػدقيؽ المتقػػػاطع بػػػيف الجهػػػات الراضػػػعة لرقابػػػة 
 الديكاف .

المرالفات المركرية ليس دليال عمػى تحسػف اداء المديريػة اذ  اف االرتفاع في عدد االجراءات التحميمة فػػي عػػدد المرالفػػات المركريػػة المضػػبكطة رػػالؿ السػػنة مكضػػكع ارتفػػاع كبيػػر  -3
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 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

%( مقارنة بالسػنة السػابقة ف مػا يؤشػر عمػى كجػكد تحسػف 84التقرير بنسبة )
كبيػػر فػػي مسػػتكل اداء المديريػػة فػػي هػػذا المجػػاؿف ممػػا يتطمػػب كضػػع إجػػراءات 

 رادعة لتقميؿ المرالفات المركرية .
 

اف تحسػػف اداء المديريػػة بمػػدل االلتػػزاـ بػػالقكانيف كاالنظمػػة المركريػػة كبػػذلؾ تقػػؿ 
 المرالفات المركرية ف 

بمػػغ إجمػػالي الترصيصػػات السػػنكية لحسػػابات المكازنػػة االسػػتثمارية لممديريػػة  -4
ر كسػػبعمائة كرمسػػكف مميػػكف ( مميػػكف دينػػار )تسػػعة كسػػتكف مميػػا69755)

دينػػار( لمسػػنة مكضػػكع التقريػػر ف فػػي حػػيف بمػػغ إجمػػالي المصػػركفات الفعميػػة 
( مميكف دينار )أثنا عشر مميػار كثمانمائػة كتسػعة كرمسػكف مميػكف 12859)

%( 18دينار( رالؿ السنة المذككرة ف كبالتالي فلف نسبة التنفيذ المالي بمغت )
تنفيذ المشاريع كعدـ استغالؿ الترصيصػات ف مما يؤشر كجكد تمكؤ كاضر في 

المرصدة نكصي بالمتابعة الجدية مف قبؿ المديرية فػي تنفيػذ مشػاريع المكازنػة 
االسػػتثمارية كاسػػتغالؿ الترصيصػػات المرصػػدة لتمػػؾ المشػػاريع لتحقيػػؽ الفائػػدة 

 المرجكة منها.
 

كعة ال يعنػي بالضػركرة اف انرفاض اجمالي المصركفات عف الترصيصػات المكضػ االجراءات التحميمة
انرفػػاض بنسػػبة التنفيػػذ المػػالي اذ اف التنفيػػذ المػػالي الم مشػػركع مػػرتبط  بمػػدل 
تػػكفير السػػيكلة النقديػػػة ) التمػػكيالت ( كمراحػػػؿ انجػػاز المشػػركع لػػػذا يتطمػػب مػػػف 

 -الفريؽ الرقابي التحقؽ :
اجػػراء عمميػػة الػػربط كالمقارنػػة بػػيف حجػػـ التمػػكيالت ) السػػيكلة النقديػػة  -1

ة بالمشػػركع ( كبػػيف مقػػدار االنجػػاز الفعمػػي لممشػػركع ف لمكصػػكؿ الراصػػ
 الى هدؼ التحقؽ كاالكتماؿ كالكجكد

لقيمس مراحؿ تنفيذ ام مشركع يجب ربط مستكل التنفيذ المالي بمستكل  -2
التقػػدـ بتنفيػػذ العقػػد فضػػال عػػف مالئمػػة هػػذي المسػػتكيات كمتطمبػػات بنػػكد 

 كهك التقييـ المناسب العقد الراص بام مشركع كبذلؾ افقد هدؼ مهـ 
لـ تقـ المديريػة بالصػرؼ عمػى مشػركع اعػداد دراسػات كتصػاميـ بنايتهػا رػالؿ  -5

( مميػػػكف دينػػػار ) مائػػػة 155السػػػنة مكضػػػكع التقريػػػر بػػػالرغـ مػػػف ترصػػػيص )
مميػػكف دينػػار( فػػي مكازنتهػػا االسػػتثمارية ف نكصػػي بػػالتحرم عػػف اسػػباب ذلػػؾ 

 كمعالجتها .
 

المقارنة بيف المرصص 
 كالمصركؼ

اف عدـ الصرؼ مف المبالغ المرصصة الم بند مف بنكد المكازنة ال يرتبط بمقػدار 
الترصيصات المرصدة  كانما يرتبط بمقدار التمكيالت عمى الحساب المرصص لػه 

 المبمغ المراد صرفه لذا يتطمب مف الفريؽ الرقابي مراعاة االتي :
مػػة التمكيػػؿ التاكػػد مػػف كجػػكد التمػػكيالت الكافيػػة لمصػػرؼ كراصػػة اف عمي -1

 مرتبط بكزراة المالية 
التاكد مف عدـ كجكد مكانع اررل ادت الى عدـ اعداد الدراسات الراصػة  -2

 ببناية المديرية 
كبذلؾ افقد دليؿ اثبات مهـ كهك المقارنة المنطقية بيف الحسابات كالػربط 
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

 بينهما 
رع لدل تدقيقنا لمطابقة كشؼ الحساب الجارم المفتكح لدل مصرؼ الرشيد / ف -6

( دينار )إحػدل 11453767458( ف كالبالغ مقداري )25525الممعب المرقـ )
عشر مميار كأربعمائة كثالثة كرمسكف مميػكف كسػبعمائة كسػبعة كسػتكف إلػؼ 

بمكجػب السػجالت  31/12/2514كأربعمائة كثمانية كرمسكف دينار( كما في 
  -المالية ف فقد الحظنا ما يلتي :

تلييػػد المصػػرؼ برصػػيد الحسػػاب الجػػارم كمػػا فػػي لػػـ تقػػـ المديريػػة بتزكيػػدنا ب (1)
 ف نكصي بتزكيدنا بتلييد المصرؼ برصيد الحساب الجارم. 31/12/2514

( دينػار )أربعمائػة كسػتة 416157255بمغ رصيد حساب الشيكات المكقكفة ) (2)
ف  31/12/2514عشػػػر مميػػػكف كمائػػػة كسػػػبعة إلػػػؼ كمائتػػػاف دينػػػار( لغايػػػة 

شػػركة السػػالـ العامػػة ف نكصػػي بتصػػفية كالػػذم يمثػػؿ المبمػػغ المصػػركؼ إلػػى 
 الرصيد المذككر كفؽ االصكؿ. 

تعد المصادقات كاحدة مف ادلة االثبات القكية كاف المالحظة المػذككرة تؤيػد رمكهػا  االطالع عمى السجالت
مف هذا الدليؿ كراصة اف الديكاف لديه فرؽ رقابية في مرمتؼ الكحدات الحككمية 

ثبػات رارجيػة اال انػه لػكحظ االتػي بشػلف المالحظػة كبامكانه الحصػكؿ عمػى ادلػة ا
 المذككرة :

عدـ الطمب مف الفرؽ الرقابية في مصرؼ الرشيد كشػركة السػالـ العامػة  -1
تلييدات بارصدة الميدرية في سػجالت الجهتػيف المػذككرتيف سػابقا كبػذلؾ 

 افقد هدؼ كهك الكجكد كالتحقؽ مف الممكية 
شيكات مكقكفة تعكد لشركة السػالـ  لـ يتـ االستفسار لبياف اسباب كجكد -2

العامػػة ف مػػع اجػػراء التػػدقيؽ المتقػػاطع بػػيف فريقػػي الرقابػػة فػػي المديريػػة 
 كفي الشركة المذككرة لمتاكد مف مكقكفية هذي الشيكات  

لػػدل تػػدقيقنا ألرصػػدة الحسػػابات المدينػػة كالدائنػػة كالسػػمؼ كاألمانػػات الظػػاهرة  -7
ف فقػػد  21/12/2514كمػػا فػػي ضػػمف كشػػؼ حسػػابات المكازنػػة االسػػتثمارية 

 -الحظنا ما يلتي:
لػػـ تقػػـ المديريػػة بتزكيػػدنا بالكشػػكفات التحميميػػة الراصػػة بػػػ )السػػمؼ المؤقتػػة   (1)

األرػػػػرل ف سػػػػمؼ االعتمػػػػادات المسػػػػتندية ف األمانػػػػات ف الػػػػدائنكف( ف نكصػػػػي 
 بتزكيدنا بالكشكفات التحميمية المشار إليها أعالي

تبعػػة االعتمػػادات المسػػتندية المفتكحػػة  عػػدـ قيػػاـ المديريػػة بتزكيػػدنا بكشػػؼ  (2)
( دينار )سػتكف مميػار كأربعمائػة 65479252356لصالحها كالبالغ رصيدها )

كتسعة كسػبعكف مميػكف كمائتػاف كاثنػاف إلػؼ كثالثمائػة كسػتة دينػار( كمػا فػي 
( ف لػذا نكصػي TBIكمطابقتها مع المصرؼ العراقػي لمتجػارة ) 31/12/2514

اف عدـ تزكيد الفريؽ الرقابي باالكليات المشار اليها في المالحظػة جانبػا ال يعفػي  الفحص االكلي
 -الفريؽ الرقابي مف اجراء التدقيؽ كلدينا بشلف ذلؾ ما يمي : 

الرقػػػابي االكليػػػات لػػػـ يػػػتـ االستفسػػػار عػػػف اسػػػباب عػػػدـ تزكيػػػد الفريػػػؽ  -1
 المطمكبة 

السػػػمؼ المؤقتػػػة األرػػػرل ف سػػػمؼ بامكػػػاف الفريػػػؽ الرقػػػابي التلكػػػد اقيػػػاـ  -2
بػػػالرجكع الػػػى السػػػجالت  االعتمػػػادات المسػػػتندية ف األمانػػػات ف الػػػدائنكف

الراصة بها كليس االعتماد فقػط عمػى الكشػكفات التحميمػة كبهػذا اغمفػت 
كصػكؿ الػى اهػداؼ التػدقيؽ دليؿ االثبات بشلف مراجعة السجالت كافقد ال

 الراصة بالكجكد ف الصحة ف االكتماؿ
الجراء عمميػة   تبعة االعتمادات المستندية المفتكحةاف عدـ كجكد كشؼ  -3
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

مػػع المصػػرؼ المػػذككر أعػػالي كتحديػػد االرتالفػػات  بػػلجراء المطابقػػات الدكريػػة
 كمعالجتها كفؽ األصكؿ

المصػػرؼ العراقػػي لمتجػػارة المفتػػكح لديػػه االعتمػػادات ف ال المطابقػػة مػػع 
يمغي مسؤكلية الفريؽ الرقابي في التحقؽ مف فريؽ العمػؿ فػي المصػرؼ 

لمكقػػكؼ عمػػى مبمػػغ االعتمػػادات المسػػتندية ف كبػػذلؾ افقػػد هػػدؼ المػذككر 
 التحقؽ كالكجكد الراصة بهما 

لـ يتـ تزكيدنا بالتقػارير الراصػة بسػير العمػؿ كنسػب االنجػاز الفنػي لممشػاريع  -8
المنفػػذة ف ليتسػػنى لنػػا مقارنتهػػا بنسػػب االنجػػاز المػػالي لغػػرض تحديػػد مجػػاالت 

اريع ف نكصػي بتزكيػدنا بالتقػارير اعػالي االرفاؽ كالتقصػير فػي تنفيػذ تمػؾ المشػ
 كنسب االنجاز الفني لممشركع .

 

الراصة بسير العمؿ كنسػب االنجػاز الفنػي اف عدـ تزكيد الفريؽ الرقابي بالتقارير  الفحص االكلي
اليعنػػي عػػدـ الحصػػكؿ معمكمػػات يمكػػف مػػف راللػػه تكػػكيف رام  لممشػػاريع المنفػػذة

بامكػػػاف الفريػػػؽ الرقػػػابي مراجعػػػة  برصػػػكص المكضػػػكع محػػػؿ التػػػدقيؽ ف اذ كػػػاف
االضابير الراصة لكؿ مشػركع لمكقػكؼ عمػى نسػب االنجػاز الفنػي كالحصػكؿ عمػى 
المعمكمات المناسبة بهذا الصدد ف كبػذلؾ اهمػؿ الفريػؽ اسػترداـ دليػؿ اثبػات مهػـ 

 كهك مراجعة السجالت 
شػػكمها المديريػػة بتقػػديـ بياناتهػػا الماليػػة إلػػى هػػذا الػػديكاف حيػػث قػػدمت ب تػػلررت -9

كأعيػدت لممػرة  25/4/2515( فػي 25596األكلي بمكجػب كتابهػا ذم العػدد )
 28/5/2515( فػي 5/7/4/9429األكلى بمكجب كتػاب الػديكاف ذم العػدد ) 

ف لتضػػمنها بعػػض النػػكاقص الجكهريػػة ف كقػػد قػػدمت بعػػد اسػػتكمالها ككضػػعها 
( فػػػػػػػي 44393بصػػػػػػػيغتها النهائيػػػػػػػة بمكجػػػػػػػب كتػػػػػػػاب المديريػػػػػػػة المػػػػػػػرقـ )

ف كتػـ اعادتهػا بنػاءان عمػى طمػب المديريػة بمكجػب كتابهػا المػرقـ 13/7/2515
لغػػػرض اجػػػراء التعػػػديالت فػػػي ضػػػكء كتػػػاب كزارة  6/9/2516( فػػػي 63359)

ف رالفػػان العمػػاـ األمانػػة العامػػة  24/7/2516( فػػي 14256الماليػػة المػػرقـ )
كالػذم حػدد يػكـ  23/1/2514( فػي 2/5/1214لمجمس الػكزراء ذم العػدد )

أرر مكعد لتقػديـ البيانػات الماليػة ف نكصػي االلتػزاـ بالتعميمػات  31/1/2515
 النافذة كتقديـ البيانات المالية في المكعد المحدد . 

 

الفحص االكلي لمبيانات 
 المالية

يتطمب مف الفريؽ الرقابي كراصة في ظؿ التلرر في تقديـ البيانػات الماليػة لسػنة 
سػنة كنصػؼ دراسػة االحػداث الالحقػة اذ قدمت بفترة تلرير تتػراكح بحػدكد  2515

رالؿ فترة التارير كانعكاسها عمػى البيانػات الماليػة  اال انػه لػكحط عػدـ ايػالء هػذا 
المكضػػكع اهميػػة مػػف قبػػؿ الفريػػؽ الرقػػابي كبػػذلؾ افقػػد هػػدؼ كهػػك تتبػػع االحػػداث 

 الالحقة 
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

 : النقدية في الصندكؽ -15
في الحسػاب الجػارم لػدل المصػرؼ عدـ تثبيت البيانات الراصة بالمبالغ المكدعة  -اكال

( ف كاالكتفػػاء 66رػػالؿ السػػنة مكضػػكع التقريػػر فػػي سػػجؿ يكميػػة الصػػندكؽ )محاسػػبة /
بتثبيت المبالغ المقبكضة فقط ف مما ادل الى صعكبة إجراء عممية الجرد كالمطابقة بػيف 
المبػالغ المقبكضػة كالمبػالغ المكدعػة ف نكصػي بتثبيػت المبػالغ المقبكضػة كالمكدعػة فػػي 

 السجؿ أعالي .
كجػػػكد حػػػاالت حػػػؾ كشػػػطب كتعػػػديؿ فػػػي مبػػػالغ بعػػػض كصػػػكالت القػػػبض  -ثانيػػػا 

 أ( دكف تعزيز ذلؾ بتكاقيع المركليف37)محاسبة /
 

اف عمميػػػة قػػػبض المبػػػالغ تػػػتـ بمكجػػػب كصػػػكالت قػػػبض كاف عػػػدـ ذكػػػر البيانػػػات  االطالع عمى السجالت
شػلنه الكصػكؿ الػى الراصػة بقػبض المبػالغ كاالكتفػاء بػذكر المبمػغ المقبػكض مػف 

المبػػالغ المقبكضػػة كبػػذلؾ يمكػػف التحقػػؽ مػػف صػػحة المبمػػغ المقبػػكض ف كال يمكػػف 
 -الكقكؼ عمى اسباب قبض هذا المبمغ كهذا يتطمب مف الفريؽ الرقابي :

الكقكؼ عمػى الفركقػات اف كجػدت بػيف مػا مقبػكض فعػال كمػا تػـ ايداعػه  -1
 لدل المصرؼ لتحقيؽ هدؼ الكجكد كالممكية 

اجػػراء عمميػػة الجػػرد رالفػػا لمػػا كرد بالمالحظػػة الف الجػػدر يػػتـ باالمكػػاف  -2
عمى اساس ما قبض فعال كبػيف مػا مجػكد مػف نقػد فػي الصػندكؽ كبيػاف 

 اسباب االرتالؼ اف كجدت 
برصػػكص كجػػكد حػػاالت شػػطب كحػػؾ فػػي مبػػالغ بعػػض كصػػكالت القػػبض  -3

يتطمػػب مػػف الفريػػؽ الرقػػابي تعزيػػز هػػذا الػػدليؿ بػػدليؿ ارػػر كهػػك الكجػػكد 
هؿ الحاالت المذككرة ادت الػى فقػداف النقػد اـ مجػرد ارطػاء غيػر  بمعنى

 مقصكدة لمجهؿ بانظمة الرقابة كالضبط الدارمي .
 : النقدية لدل المصارؼ -11

لدل تدقيقنا لمطابقػات كشػؼ الحسػابات الجاريػة الراصػة بالمديريػة كالػدكائر التابعػة 
  -لها المفتكحة لدل المصارؼ فقد الحظنا ما يلتي :

( صػؾ 17عدـ قياـ مديرية مركر الكرخ بتسكية الصككؾ المكقكفة البػالغ عػددها ) -اكال
( ألػػؼ دينػػار )عشػػرة ماليػػيف كسػػبعمائة كاثنػػاف كسػػتيف إلػػؼ 15762ف كبمبمػػغ اجمػػالي )

دينار( ف عمى الرغـ مف مضي المدة القانكنية البالغة )ستة أشهر كعشرة أياـ( ف نكصػي 
 ا اصكليا .باتراذ االجراءات الالزمة لتسكيته

عػدـ قيػاـ المديريػة العامػة بػاجراء المطابقػات الشػهرية لمحسػاب الجػارم الرػاص   -ثانيا
( منػػػذ عػػػاـ 25515بالركاتػػػب المفتػػػكح لػػػدل مصػػػرؼ الرشػػػيد / فػػػرع الممعػػػب المػػػرقـ )

لـ تعزيز المالحظة المذككر جانبا باستفسار يكضػر اسػباب عػدـ تسػكية  -1 المالحظة
الصػػككؾ المكقكفػػة بػػرغـ مػػف مضػػي المػػدة القانكنيػػة حتػػى يمكػػف كضػػع 

 بعد الكقكؼ عمى المبررات التي ترد في االستفسار  التكصية المناسبة
اف عػػدـ اجػػراء المطابقػػة الشػػهرية لمحسػػاب الجػػارم الرػػاص بالركاتػػب ال  -2

يعنػػي بالضػػركرة كجػػكد مالحظػػة اذا اف الركاتػػب يػػتـ تمكيمهػػا عػػف طريػػؽ 
كزارة الماليػػة بتغذيػػة الحسػػاب الجػػارم لمركاتػػب بشػػكؿ شػػهرم ف كبامكػػاف 

عمى دليؿ اثبػات رػارجي مػف المصػرؼ المفتػكح الفريؽ الرقابي الحصكؿ 
لديه الحساب الجارم كهذا يعد مف االدلة القكية التي تعػزز صػحة مػاكرد 
في هذا الحساب كمقارنته مػع السػجالت لمكقػكؼ عمػى اسػباب االرػتالؼ 
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 مالحظات الباحثيف

ف كما بعدها عمى الرغـ مف تلكيداتنا المستمرة في تقاريرنا عف بيانػات السػنكات  2515/
نكصػػػػي بػػػػلجراء  ف يمػػػػات النظػػػػاـ المحاسػػػػبي الحكػػػػكمي الالمركػػػػزمالسػػػػابقة رالفػػػػا لتعم

 المطابقات الشهرية لمحساب المذككر عمالن بالتعميمات النافذة.

 ككضع التكصيات الالزمة بصددها 

احػد ( الػؼ دينػار )مميػار كمائتػاف كك 1241554بمغ رصيد حساب األمانات )  -12
ف  31/12/2514كأربعػػكف مميػػػكف كرمسػػػمائة كاربعػػػه إلػػػؼ دينػػػار( كمػػػا فػػػي 

 كلدينا بشاف ذلؾ ما يلتي:
لـ تقـ المديريػة بفػتر حسػاب مصػرفي رػاص بايػداع مبػالغ األمانػات بػالرغـ   -اكال

مف تجاكز مبمغها )مميار( دينارف رالفان لما جاء بكتاب كزارة المالية/دائرة المحاسبة 
 ف نكصي االلتزاـ بالتعميمات النافذة. 4/12/2511( في 19346المرقـ )

لـ تقـ المديرية بمتابعػة ك تصػفية االمانػات المكقكفػة كالمػدكرة مػف سػنكات   -ثانيا
سػػابقة  ف رالفػػان ألعمػػاـ األمانػػة العامػػة لمجمػػس الػػكزراء ككتػػاب كزارة الماليػػة/دائرة 

 مات النافذة .المحاسبة المشار اليهما اعالي  نكصي االلتزاـ بالتعمي

لـ يتـ الكقكؼ عمى االسباب الحقيقة مف قبػؿ الفريػؽ الرقػابي التػي ادت الػى عػدـ  المالحظة
فػتر حسػاب جػارم رػاص باالمانػات فضػال عػف الكقػكؼ عمػى اسػباب عػدـ متابعػة 
تصفية االمانات المكقكفة كالمدكرة مف سنكات سابقة كهػذا يتطمػب تعزيػز المالحػظ 

ؿ المالحظة المذككرة فضػال عػف بيػاف كجػكد  ام تصػرفات الرقابية باستفسار يتناك
برصػكص االمانػػات رالفػا لالغػػراض التػي حػػددت الجمهػا ف كهػػذا يعػزز هػػدؼ مهػػـ 

 كهك ضماف حقكؽ المديرية كحقكؽ االرريف المقيدة لصالحهـ االمانات .

  -: الحسابات المدينة كالدائنة -13
صػػدة المدينػػة كالدائنػػة مػػف عػػدـ قيػػاـ المديريػػة باستحصػػاؿ تلييػػدات باألر  -اكال

الجهػػػات ذات العالقػػػة ف لغػػػرض التحقػػػؽ مػػػف صػػػحة تمػػػؾ األرصػػػدة ف نكصػػػي 
 باستحصاؿ تلييدات باألرصدة مف الجهات المعنية .

لـ تقػـ المديريػة باترػاذ اإلجػراءات الالزمػة لتسػكية رصػيد حسػاب دائنػكا  -ثانيا
مائػػػة كتسػػػعة ( الػػػؼ دينػػػار )ثمان859567الركاتػػػب كاألجػػػكر المعػػػادة البػػػالغ )

ف مف ضػمنه مبمػغ   31/12/2514مميكف كسبعة كستكف إلؼ دينار(كما في 
( الػػؼ دينػػار )سػػتمائة ككاحػػد كتسػػعكف مميػػكف كثالثمائػػة 691327مقػػداري )

كسػػبعة كعشػػركف إلػػؼ دينػػار( ف مكقػػكؼ كمػػدكر مػػف سػػنكات سػػابقة ف رالفػػان 
ئرة المحاسػػبة العمػػاـ األمانػػة العامػػة لمجمػػس الػػكزراء ككتػػاب كزارة الماليػػة/دا

 -لنا االتي :مف المالحظة المشرصة جانبا يتبف  المالحظة
عدـ حصكؿ الفريؽ الرقابي عمى تاييد بارصػدة الجهػات المدينػة كالدائنػة  -1

كهػػذا يعػػد دليػػػؿ اثبػػات رػػػارجي يتمتػػع بحجيػػػة اقػػكل كفػػػي ظػػؿ السػػػمطة 
الرقابية التي يتمتع بها الديكاف بامكانه الحصكؿ عمى هذا الػدليؿ كاجػراء 

 المطابقة مع ما مقيد في سجالت المديرية 
سار عف االسباب التي ادت الى عػدـ تسػكية رصػيد حسػاب لـ يتـ االستف -2

دائنػػكا الركاتػػب كاألجػػكر المعػػادة كماهيػػة هػػذي االسػػباب لمكقػػكؼ عميهػػا 
 كايجاد التكصية الالزمة برصكصها 

لـ يتـ االستفسار عف االسباب التي ادت الى عػدـ تسػكية رصػيد حسػاب  -3
كايجػػاد الصػػككؾ غيػػر المسػػحكبة كماهيػػة هػػذي االسػػباب لمكقػػكؼ عميهػػا 



 

٘ٗ 
 

 

 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

 المشار اليهما اعالي ف نكصي بدراسة كتسكية رصيد الحساب المذككر.
عدـ قياـ المديرية بتسكية رصيد حساب الصككؾ غير المسػحكبة البػالغ  -ثالثا

( الؼ دينار )ستة كأربعػكف مميػكف كرمسػمائة كاربعػه كثالثػكف إلػؼ 46534)
الػػؼ دينػػػار  (27584ف مػػػف ضػػمنه مبمػػغ ) 31/12/2514دينػػار( كمػػا فػػي 

)سبعه كعشركف مميكف كرمسمائة كاربعه كثمػانكف الػؼ دينػار( يعػكد لسػنكات 
سػػػػػابقة  ف رالفػػػػػان العمػػػػػاـ األمانػػػػػة العامػػػػػة لمجمػػػػػس الػػػػػكزراء ككتػػػػػاب كزارة 
الماليػػػة/دائرة المحاسػػػبة المشػػػار اليهمػػػا اعػػػالي ف نكصػػػي بدراسػػػته كمعالجتػػػه 

 اصكليا.

 التكصية الالزمة برصكصها 
 

كجكد مكجكدات ثابتة معارة أك منسبة إلى جهات رارجية ف لـ تقـ المديرية  -14
باتراذ االجراءات الالزمة إلعادتها لغاية تلريخ إعداد هػذا التقريػر ف فضػالن عػف 
عدـ استحصػاؿ المديريػة تاييػدات مػف الجهػات المعػار إليهػا تمػؾ المكجػكدات ف 

المتابعػػػة الجديػػػة مػػػف قبػػػؿ المديريػػػة ف كاإلسػػػراع فػػػي إعػػػادة  نكصػػػي بضػػػركرة
 المكجكدات المعارة.

لـ يقـ الفريؽ الرقابي بالحصكؿ عمى تاييدات مػف الجهػات المنسػب كالمعػارة اليهػا  المالحظة
المكجػكدات الثابتػة كبػػذلؾ افقػد هػػدؼ مهػـ كهػك الكجػػكد فضػال عػػف عػدـ االفصػػاح 

ف قبػػػؿ المديريػػػة ف كعػػػدـ تعزيػػػز بشػػػكؿ صػػػرير عػػػف تممػػػؾ هػػػذي المكجػػػكدات مػػػ
االمالحظة باستفسار عػف االسػباب المؤديػة الػى اعػادة هػذي المكجػكدات كهػؿ هػي 
اسػػباب يمكػػف السػػيطرة عميهػػا مػػف قبػػؿ المديريػػة اـ ال لكضػػع التكصػػية المناسػػبة 

 بصددها .
عػػدـ تضػػميف القيػػكد النظاميػػة المتقابمػػة لممكجػػكدات لمسػػنة مكضػػكع التقريػػر  -15

ت المرزنية المشتراة رالؿ السنة المذككرة كالسػنكات السػابقة ف بقيمة المكجكدا
( 5/7/4/16952عمػى الػرغـ مػف طمبنػا ذلػػؾ بمكجػب تقريرنػا الرقػابي المػػرقـ )

ف كالراص بػ)البيانات المالية لمديرية المركر العامػة لمسػنة  14/9/2514في 
سػػػبي ( رالفػػػان لتعميمػػػات النظػػػاـ المحا2513/كػػػانكف االكؿ/31المنتهيػػػة فػػػي 

الحكػػػػكمي/الالمركزم ف نكصػػػػي االلتػػػػزاـ بالتعميمػػػػات النافػػػػذة كتضػػػػميف القيػػػػكد 
 النظامية المتقابمة بلقياـ المكجكدات المرزنية .

 

اف عػػدـ كجػػكد قيػػكد نظاميػػة متقابمػػة لمسػػيطرة عمػػى المكجػػكدات يعطػػي مؤشػػرات  مراجعة السجالت
ي المكجػػكدات كاف برصػػكص كجػػكد مجمكعػػة مػػف االشػػكاليات المتعمقػػة بكجػػكد كممكيػػة هػػذ

 -عدـ تنظيـ مثؿ هذي القيكد يتطمب مف الفريؽ الرقابي :
الحصكؿ عمى محاضر جرد المكجكدات كراصة لممكجػكدات التػي لػـ يػنظـ بهػا  -1

قيػػكد نظاميػػة كمطابقتهػػا مػػع المسػػتندات المعػػززة لهػػا مثػػؿ سػػندات الممكيػػة ف 
الراصػػة  كصػػكالت الشػػراء ك مسػػتندات االدرػػاؿ كاالرػػراج المرزنػػي كمسػػتندات

 بالعهدة ) بحكزة مف المكجكد( كهذا يحقؽ هدؼ الكجكد كالممكية 
القياـ باجراءات تحميمة كما كقيمة لمجمكعة مف المكجػكدات التػي تػـ الحصػكؿ  -2

عميها رالؿ الفترة التي لـ تنظـ بها القيػكد النظاميػة كمقارنػة اهميتهػا النسػبية 
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

  هدر في الماؿ العاـ الى باقي المكجكدات كهذا يعطي مؤشرا برصكص كجكد
عػػدـ تعزيػػز معظػػـ مسػػتندات الصػػرؼ بكصػػكالت القػػبض مػػف الػػدكائر كالجهػػات  -16

الحككميػػة ذات العالقػػة ف التػػي تؤيػػد اسػػتالمها لمبػػالغ الصػػككؾ المحػػررة رػػالؿ 
السػػنة مكضػػكع التقريػػر ف نكصػػي بتعزيػػز جميػػع مسػػتندات الصػػرؼ بكصػػكالت 

 قة .القبض مف الدكائر كالجهات الحككمية ذات العال
 

مف الجػدكؿ المبػيف جانبػا اف الجهػة الكحيػدة التػي لػـ يػتـ الحصػكؿ عمػى تاييػدات  المراجعة المستندية
بقبض مستحقاتها هي شركة تكزيع المنتجات النفطية  ف كهذا يتطمػب مػف الفريػؽ 
الرقػػابي االستفسػػار عػػف اسػػباب عػػدـ الحصػػكؿ عمػػى هػػذي الكصػػكالت ف فضػػال عػػف 

رقػػابي العامػػؿ فػػي شػػركة تكزيػػع المنتجػػات النفطيػػة  الحصػػكؿ عػػف طريػػؽ الفريػػؽ ال
 عما يثبت قبض هذي المبالغ مف عدمه لكضع التكصية المناسبة بشانها 

لـ تقـ المديرية بابالغ ديػكاف الرقابػة الماليػة االتحػادم عػف حػاالت االرػتالس  -17
( ف رالفػػان إلحكػػاـ 2514 -2511كالسػػرقة كالتزكيػػر الحاصػػمة رػػالؿ األعػػكاـ )

( لسػػنة / 31( مػػف قػػانكف ديػػكاف الرقابػػة الماليػػة االتحػػادم رقػػـ )18المػػادة )
)المعػػدؿ( ف كالتػػي تػػنص عمػػى )عمػػى الجهػػات الراضػػعة لرقابػػة الػػديكاف  2511

إبالغه عف المرالفات المالية التي تقػع فيهػا حػاؿ اكتشػافها( ف نكصػي االلتػزاـ 
 لية حاؿ حدكثها.بالقكانيف النافذة كابالغ هذا الديكاف عف جميع المرالفات الما

بمػػغ عػػدد الػػدعاكل القانكنيػػة المقامػػة مػػف قبػػؿ الغيػػر عمػػى المديريػػة رػػالؿ السػػنة  -18
( دعػػكل 54( دعػػكل كالمتبقػػي )43( دعػػكل ف حسػػـ منهػػا )97مكضػػكع التقريػػر )

الزالػػت قيػػد االنجػػاز ف كحسػػب مػػا جػػاء باجابػػة المديريػػة /الشػػعبة القانكنيػػة بكتابهػػا 
نكصػػػػي باإلسػػػػراع فػػػػي حسػػػػـ الػػػػدعاكم ف  22/2/2515( فػػػػي 15657المػػػػرقـ )
  المتبقية .

 

لػـ يػتـ التلكػد مػف كجػكد حػػاالت ارػتالس اك تزكيػر اك سػرقة حتػى يػتـ اسػػناد  -1 المالحظة
المرالفػػة بعػػدـ ابػػالغ الػػديكاف بهػػذي الحالػػة ممػػا يتطمػػب تعزيػػز هػػذي المالحظػػة 
باستفسار ف فضال عف كجػكد عػدة مالحظػات غيػر محسػكمة مثػؿ عػدـ كجػكد 

ظاميػػة المتقابمػػة لممكجػػكدات ك عػػدـ اجػػراء مطابقػػة حسػػاب البنػػؾ القيػػكد الن
 المذككرة سابقا 

لػـ يػتـ التحقػػؽ مػف حسػػـ مكضػكع الػػدعكل لصػالر المديريػػة اـ لصػالر الغيػػر  -2
كفي حالة هذي الدعكل حسمت لصالر الغير مف هك المسبب بها حتػى يمكػف 

دعكل تحميمػػه المسػػؤكلية جػػراء ذلػػؾ فضػػال عػػف عػػدـ معرفػػة مػػا هيػػة هػػذي الػػ
 كاثرها عمى الماؿ العاـ 

 

 4102لشركة السالم العامة   المالٌة البٌانات               
عػدـ قيػاـ الشػركة بلعػػداد كشػؼ التػدفؽ النقػدم رالفػػان لمقاعػدة المحاسػبية رقػػـ  -1

( الصػػادرة مػػف مجمػػس المعػػايير المحاسػػبية كالرقابيػػة فػػي جمهكريػػة العػػراؽ 7)
عػػدادهاف عممػػان بلننػػا قػػد أشػػرنا إلػػى ذلػػؾ فػػي رغػػـ ككنػػه مػػف الكشػػكفات الممػػـز إ

الفحص االكلي لمبيانات 
 المالية

   31/12/2515افتقار ربط ذلؾ الدليؿ بالتحقؽ مف كجكد النقدية بتاريخ  -1
التػدفؽ النقػدم بالشػكؿ المطمػكب لـ تبيف المالحظة اسباب عدـ اعػداد كشػؼ  -2

الصػدد ف ف كبهػذا لػـ تسػتعيف كما هي مبررات االدارة الراضػعة لمتػدقيؽ بهػذا 
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

تقاريرنػػا السػػابقة. نكصػػي بضػػركرة إعػػداد كشػػؼ التػػدفؽ النقػػدم كفػػؽ القاعػػدة 
 المحاسبية أعالي.

 الفريؽ الرقابي  بدليؿ االستفسار الراص بالمكضكع اعالي

عدـ قياـ الشركة باعداد حساب األرباح كالرسائر لمتعهدات كالمقاكالت المنجػزة  -2
ة ككشؼ بمقارنة االرقاـ الرئيسية الػكاردة ككشؼ برالصة التعهدات غير المنجز 

رالفػان  31/12/2515في الحسابات الرتامية لمسنكات الرمسػة المنتهيػة فػي 
لمنظاـ المحاسبي المكحد. نكصي بضركرة أعداد الكشكفات أعالي كفؽ النمػاذج 

 الكاردة في النظاـ المحاسبي المكحد.

الفحص االكلي لمبيانات 
 المالية

تػػي يمكػػف اف يفرزهػػا هػػذا الحسػػاب عمػػة نتيجػػة النشػػاط النهائيػػة عػػدـ ربػػط نتػػائج ال
كراصػػة اف صػػافي نتػػائج اعمػػاؿ الشػػركة كانػػت رسػػارة ف ممػػا يتطمػػب مػػف الفريػػؽ 

حسػػاب األربػػاح كالرسػػائر لمتعهػػدات الرقػػابي التحقػػؽ مػػف مقػػدار مسػػاهمة نتيجػػة 
 بنتيجة النشاط النهائي ف كبذلؾ افقد هدؼ التحقؽ  كالمقاكالت المنجزة

قامػػت الشػػركة باعػػداد المطابقػػة بػػيف قػػكائـ الجػػرد الفعمػػي لممكجػػكدات الثابتػػة  -3
كسجالت المكجكدات الثابتةف حيث أكضر تقرير نتائج المطابقػة كجػكد فركقػات 

 دكف تحديد أسبابها كسبؿ معالجتها

يتطمب مف الفريؽ الرقابي الكقكؼ عمى اسػباب الفركقػات بػيف قػكائـ الجػرد الفعمػي  المطابقة
ت المكجػكدات الثابتػػة مػف رػػالؿ االستفسػارات بهػذا الصػػدد كلتحقيػؽ هػػدؼ كسػجال

 المحافظة عمى الماؿ العاـ كتحميؿ مسؤكلية ذلؾ لمجهات المسببة بهذي الفركقات 
مػف سػجؿ  2515قامت الشػركة بشػطب بعػض المكجػكدات الثابتػة رػالؿ سػنة/ -4

ممػػا  المكجػػكدات دكف استحصػػاؿ مكافقػػات أصػػكلية كدكف إجػػراء قيػػكد لمشػػطب
( ألػػؼ دينػػار )ثمانمائػػة كاثنػػاف كثالثػػكف ألػػؼ 832نػػتج عػػف ذلػػؾ فرقػػان مقػػداري )

( الظاهر في سػجؿ المكجػكدات 115دينار( بيف رصيد حساب عدد كقكالب )حػ/
( ألؼ دينار )ثالثة مالييف كرمسػمائة كسػبعة كسػبعكف 3577الثابتة البالغ  )

ف المراجعػػة كالبػػالغ ألػػؼ دينػػار( كبػػيف رصػػيد الحسػػاب أعػػالي الظػػاهر فػػي ميػػزا
( ألؼ دينار )أربعة مالييف كأربعمائة كتسػعة ألػؼ دينػار(ف األمػر الػذم 4459)

أثػػر عمػػى صػػحة مبمػػغ االنػػدثار السػػنكم المحتسػػب عمػػى العػػدد كالقكالػػب البػػالغ 
 ( ألؼ دينار )ستمائة كتسعة كثمانكف ألؼ دينار(.689)

جػػكدات عمػػى القيمػػة االجماليػػة رغػػـ اف الفريػػؽ الرقػػابي قػػد شػػرص اثػػر شػػبط المك  المطابقة
لالنػػدثارات اال انػػه لػػـ يػػتـ بيػػاف قيمػػة هػػذا االثػػر كالتغييػػر الػػذم يطػػرأ عمػػى نتيجػػة 

 اعماؿ الشركة نتيجة لعممية الشطب ف مما افقد هدؼ الدقة كاالكتماؿ 

لػـ يػتـ تزكيػدنا بتلييػدات ممكيػة المبػاني كالمنشػبت التابعػة لمشػركة صػادرة عػف  -5
فػان لمتطمبػات انجػاز البيانػات الماليػة لمسػنة المنتهيػة فػي الجهات المرتصة رال

رغػػـ طمبنػػا  1/12/2515( فػػي 2/5/5/25515ذم العػػدد ) 31/12/2515

لػػـ يقػػـ الفريػػؽ الرقػػابي بالحصػػكؿ عمػػى تاييػػدات مػػف الجهػػات التجسػػيؿ العقػػارم  االستفسار
برصكص ممكية المباني كراصة بكجكد فريؽ رقابي في الجهة المذككرة  بامكانهػا 

لمالحظػة كبػػذلؾ افقػد هػػدؼ مهػـ كهػػك تزكيػدهـ بمػػا يؤيػد ممكيػػة المبػاني مكضػػكع ا
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 االسمكب المعتمد  المالحظة المشرصة
 في تثبيت المالحظة 

 

 مالحظات الباحثيف

ف ممػػػا تعػػػذر عمينػػػا 7/2/2516( فػػػي 2لهػػػا بمكجػػػب مػػػذكرتنا المرقمػػػة )س/
التحقػػؽ مػػف ممكيػػة الشػػركة لممبػػاني كالمنشػػبت المشػػيدة عمػػى مػػكقعي المػػدائف 

. نكصي بضركرة استحصاؿ تلييدات ممكية لممباني صػادرة كالتاجيات كمطابقتها
 عف الجهات المرتصة.

الممكية   فضال عػف عػدـ تعزيػز المالحظػة باستفسػار عػف االسػباب المؤديػة لعػدـ 
 كجكد سندات الممكية .

( في السػجالت الماليػة 131بمغ رصيد حساب مرزكف رامات كمكاد أكلية )حػ/ -6
( ألؼ دينار )مائة ككاحد كتسعكف مميػكف كتسػعمائة كثمانيػة 191948مبمغ )

ف إال أنػه ال تكجػد مػكاد كرامػات 31/12/2515أربعكف ألػؼ دينػار( كمػا فػي ك 
تقابؿ الرصػيد المػذككر أعػالي فػي المرػزفف كعميػه لػـ يػتـ إعػداد قػكائـ جػرد أك 
مسؾ بطاقات مرزنيةف مما يشير إلى عدـ صحة الرصيد المذككر كبالتػالي أثػر 

 ذلؾ عمى دقة المركز المالي لمشركة

غـ مف اهمية المالحظة المػذككرة كتلثيرهػا عمػى العػرض اال اف الفريػؽ الرقػابي بالر  الجرد كالمطابقة
لػػـ يكصػػي بتحديػػد المسػػؤكلية جػػراء ذلػػؾ كراصػػة فػػي ظػػؿ فقػػداف المػػكاد االكليػػة 
المرزكنػة كبػذلؾ افقػػد هػدؼ الحفػػاظ عمػى المػاؿ العػػاـ فضػال عػػف ضػعؼ اجػػراءات 

 الرقابة الدارمية برصكص ذلؾ 

لييػػدات بلرصػػدة الػػذمـ المدينػػة كالدائنػػة مػػف الجهػػات عػػدـ قيػػاـ الشػػركة بطمػػب ت -7
فحيػث لػـ يتليػد لنػا صػحة تمػؾ األرصػدةف  31/12/2515ذات العالقة كما في 

 عممان بلننا قد أشرنا إلى ذلؾ في تقاريرنا السابقة

مف المالحظة المشرصػة جانبػا يتػبف لنػا عػدـ حصػكؿ الفريػؽ الرقػابي عمػى تاييػد  المالحظة
دينة كالدائنة كهذا يعد دليؿ اثبات رػارجي يتمتػع بحجيػة اقػكل بارصدة الجهات الم

كفػػي ظػػؿ السػػمطة الرقابيػػة التػػي يتمتػػع بهػػا الػػديكاف بامكانػػه الحصػػكؿ عمػػى هػػذا 
 الدليؿ كاجراء المطابقة مع ما مقيد في سجالت الشركة 

عػػػدـ قيػػػاـ الشػػػركة بمعالجػػػة االيػػػداعات كالمسػػػحكبات الظػػػاهرة فػػػي كشػػػكفات  -8
(ف إذ لػـ يػتـ قيػػدها 2515-2558فػي السػػجؿ لمسػنكات ) المصػرؼ كلػـ تظهػر

ف حيػػػث بمػػػغ مجمػػػكع االيػػػداعات 31/12/2515فػػػي السػػػجالت لغايػػػة تػػػاريخ 
( ألػػؼ دينػػار )سػػبعمائة كسػػتة كثالثػػكف مميػػكف كسػػبعمائة كاثنػػاف 736752)

( ألػػؼ دينػػار )سػػبعمائة كثالثػػة كثمػػانكف 783999ألػػؼ دينػػار( كالمػػدفكعات )
 تسعكف ألؼ دينار(.مميكف كتسعمائة كتسعة ك 

لػػػـ يػػػتـ الكقػػػكؼ عمػػػى اسػػػباب ظهػػػكر هػػػذي االيػػػداعات كالمسػػػحكبات فػػػي كشػػػؼ  المطابقة
المصرؼ دكف ما يقابمها في السجالت راصة اف مثؿ هذي المالحظة تعػد مالحظػة 
مهمػػا جػػدا ككنهػػا احػػد المؤشػػرات التػػي تػػؤدم الػػى تحقيػػؽ هػػدؼ المحافظػػة عمػػى 

ا يتطمػػب بػػذؿ جهػػكد اكبػػر مػػف الفريػػؽ الرقػػابي المػػالى العػػاـ كالكجػػكد كالممكيػػة ف لػػذ
 لمتاكد مف هذي الحالة 

( ألػػؼ دينػػار )أربعػػة عشػػر مميػػكف كمائػػة 14155قامػػت الشػػركة بقيػػد مبمػػغ ) -9
كرمسة ألؼ دينار( في سػجالتها كالػذم يمثػؿ مجمػكع المبػالغ الراصػة برسػكـ 

 رطابات الضماف التي لـ تظهر في كشؼ المصرؼ

يؽ الرقابي التحقؽ مف السجؿ الراص برطاب الضماف كالحصػكؿ يتطمب مف الرفر  المطابقة
عمػػى تلييػػد بصػػحة االيػػداعات كػػكف مػػف الممكػػف اف تكػػكف ايػػداعات صػػكرية ممػػا 
تػػؤدم الػػى ظهكرهػػا فػػي السػػجالت كعػػدـ ظهكرهػػا فػػي كشػػؼ المصػػرؼ كبػػذلؾ افقػػد 

 هدؼ الممكية كالحفاظ عمى الماؿ العاـ 
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دلػػة ككيفيػػة الحصػػكؿ كاسػػترداـ الػػدليؿ ازاء المالحظػػات الرقابيػػة مػػف رػػالؿ اجػػراء تحميػػؿ لعمميػػة جمػػع اال
 -المرتارة كالمبينة في الجدكؿ اعالي يتضر لمباحثاف االتي :

بػػػالرغـ هػػػف اسػػػتخداـ الفػػػرؽ الرقابٓػػػة الدلػػػة االثبػػػات اال اىػػػً لػػػكحظ عػػػدـ تضػػػهٓف اكراؽ العهػػػؿ بىكعٓػػػة االدلػػػة  .ٔ
قػػة اسػػتخداهً كتكظٓفػػً فػػْ الهسػػتخدهة ، اذ ٓفتقػػر بعػػض الرقبػػاء االلهػػاـ الكػػ افْ بىكعٓػػة الػػدلٓؿ كهصػػدري كطٓر

 .الهالحظة الرقابٓة 

)كهػا فػْ اسػباب عػدـ اعػداد كشػؼ التػدفؽ الىقػدم بالشػكؿ الهطمػكب ات الهثبتة فْ التقآرر لـ تبٓف الهالحظ .ٕ
ػػة الهػػركر(  ػػؿ كهػػا ٌػػْ هبػػررات االدارة الخاضػػعة لمتػػدقٓؽ بٍػػذا الصػػدد الهصػػرؼ الزراعػػْ التعػػاكىْ كهدٓٓر ٌك

عػػدـ االلهػػاـ الكػػػافْ السػػباب تعػػػكد لاـ فػػْ عػػػدـ اعػػداد كشػػؼ التػػدفؽ الىقػػػدم بالشػػكؿ الهطمػػكب تعهػػد ىػػاؾ ٌ
اف كاحػػػد هػػف اٌػػػـ هٍػػػاـ الػػدٓكاف ٌػػػك تقػػدٓـ االستشػػػارات الفىٓػػػة هػػػع العػػرض بهتطمبػػات اعػػػداد ٌػػذا الكشػػػؼ ، 

ر العهػػػؿ الهحاسػػػبْ لٍػػػذا الجٍػػػات ههػػػا ٓػػػ ؤدم الػػػِ تجىػػػب بعػػػض لهػػػكظفْ الػػػدكائر الخاضػػػعة لرقابتػػػً كتطػػػٓك
ا ،  اف ٌىػاؾ فتػرة زهىٓػة طكٓمػة ىسػبٓان بػٓف اسػتالـ البٓاىػات فضالن عػف ،الهالحظات الهشخصة كتالفْ تكراٌر

ػػؽ الرقػػابْ تشػػخٓص ىقػػاط الخمػػؿ فػػْ اعػػداد كشػػؼ التػػدفؽ الىقػػدم بالشػػكؿ  ػػر كالتػػْ تسػػهح لمفٓر كاعػػداد التقٓر
ػػر بعػػد التأكػػد هػػ ف هطابقػػة الرصػػٓد الىقػػدم الفعمػػْ هػػع السػػجالت الهطمػػكب كالطمػػب هػػف الجٍػػة هكضػػكع التقٓر

 .باجراء التعدٓالت عمِ الكشؼ الهذككر 

اركػاف الهالحظػة صىفت بعض االٓضاحات الظاٌرة فْ التقآرر الرقابٓػة كهالحظػات هػف دكف االسػتىاد الػِ  .ٖ
هخالفػػة اك اسػػىاد ال، تحدٓػػد اكجػػً الهخالفػػة اك الخمػػؿ شػػكؿ عػػاـ )التػػْ ٓجػػب هراعاتٍػػا كالهتضػػهىة بالرقابٓػػة 

تحدٓد ، الخمؿ الِ القكاىٓف كاالىظهة كالتعمٓهات كالسٓاسات االدآرة كاالعراؼ كهعآٓر ىظاـ الرقابة الداخمْ 
التكصػػٓات ،  االثػػر السػػمبْ الػػذم حػػدث ىتٓجػػة الهخالفػػة اك الخمػػؿ ، اك بٓػػاف االثػػر السػػمبْ الهحتهػػؿ حدكثػػة

اذ االجػػراءات التصػػحٓحٓة اك الرادعػػة لهىػػع تكػػرار ٌػػذي لتالفػػْ الهخالفػػة اك الخمػػؿ اك الطمػػب هػػف االدارة اتخػػ
 .( الهخالفة

التعاهؿ هع الهالحظة الرقابٓة كحالة هستقمة عف الهالحظات الرقابٓة االخرل ، هها ٓؤثر عمِ ابراز  بعػض  .ٗ
ػػر الرقػػابْ فػػْ كثٓػػر هػػف االحٓػػاف، كهػػا فػػْ  ػػا عمػػِ التقٓر ضػػعؼ اثٌر الهالحظػػات الرقابٓػػة بالشػػكؿ الهىاسػػب ٓك

ػػة الهػػركر العاهػػة كشػػركة السػػالـ العاهػػة بكجػػكد هالحظػػة بعػػدـ اعػػداد كشػػؼ التػػدفؽ الىقػػدم كعػػدـ حالػػة  هدٓٓر
ارجػػاء الهطابقػػات بػػٓف الرصػػٓد الىقػػدم بالسػػجالت ككشػػؼ الهصػػرؼ ، كفػػْ الهالحظػػة الهشخصػػة فػػْ شػػركة 

ب لػػبعض السػػالـ العاهػػة  بكجػػكد فركقػػات بػػٓف هحاضػػر الجػػرد الخاصػػة بػػالهكجكدات الثابتػػة كبػػٓف كجػػكد شػػط
 الهكجكدات الثابتة هف دكف اجراء القٓكد الهحاسبٓة الخاصة بالشطب .
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،  الكحػدة االقتصػادٓة ىشػاطاتأف اغمب التكصٓات الكاردة فْ التقآرر ال تقابؿ ىكع الهخاطر التػْ تكاجػً  .٘
هػػػػع عػػػػدـ تحدٓػػػػد اجػػػػراءات الجٍػػػػات الخاضػػػػعة لمتػػػػدقٓؽ تجػػػػاي الهالحظػػػػات الهشخصػػػػة كسٓاسػػػػات الكحػػػػدة 

  لمتدقٓؽ لمتحكط تجاي حاالت عدـ اهكاىٓة تحصٓؿ الذهـ الهدٓىة هف خالؿ اعتهاد هخصص . الخاضعة
 تشػػخٓص كجػػكدعػػف طبٓعػػة الهخالفػػة ففػػْ حػػاؿ  ٓػػتـ المجػػكء الػػِ تثبٓػػت الهالحظػػات الرقابٓػػة بغػػض الىظػػر .6

لهالٓػة الػِ اعػادة البٓاىػات آتـ االكتفاء الِ تثبٓت هالحظة رقابٓػة بػدؿ خطأ اك خمؿ فْ تكٓزعات االرباح 
ػر الهصػػرؼ اجػراء التعػدٓالت الالزهػة عمٍٓػا لمتػدقٓؽ ك الجٍػة الخاضػعة  كهػا فػْ الهالحظػة الهثبتػة فػْ تقٓر

، كهػػػػا أف اف التكصػػػػٓة بػػػػااللتزاـ بػػػػاالجراء الصػػػػحٓح غٓػػػػر كػػػػافْ فػػػػْ بعػػػػض االحٓػػػػاف الزراعػػػػْ التعػػػػاكىْ 
ر الهترتبػػػة عمػػػِ تمػػػؾ )كالطمػػػب هػػػف تثبٓػػػت التكبٓػػػب الصػػػحٓح( بػػػؿ ٓتطمػػػب البحػػػث عػػػف االسػػػباب كاالثػػػا

 .التصرفات 

افتقػػار بعػػض الهالحظػػات الرقابٓػػة الػػِ تحدٓػػد الهسػػؤكلٓة التقصػػٓٓرة كجػػزء هػػف الحفػػاظ عمػػِ الهػػاؿ العػػاـ  .ٚ
لمدكلة اذ بٓىت بعض الهالحظات الرقابٓة ، كها فْ شركة السالـ العاهػة  بفقػداف الهػكاد االكلٓػة الهخزكىػة  

حدٓد هثؿ ٌذي الهسؤكلٓة  ٓهثؿ رادعا لمغٓػر بغٓػة الحفػاظ عمػِ اف ت، رغـ كجكد ارصدة لٍا فْ السجالت 
الهاؿ العاـ فضال عف تعٓزز اجراءات الرقابة الداخمٓة هها ٓتطمػب االجػراءات القاىكىٓػة لمجٍػات الخاضػعة 

أك التكصػػػػٓة باحالػػػػة بعػػػػض الهكاضػػػػٓع الػػػػِ الجٍػػػػات التحقٓقػػػػة حالػػػػة الهقصػػػػٓرف الػػػػِ القضػػػػاء لمتػػػػدقٓؽ كا
 سؤكلٓة التقصٓٓرة .الهختصة لبٓاف اله

قصػػػكر بػػػراهج التػػػدقٓؽ الهعتهػػػدة هػػػف قبػػػؿ الفػػػرؽ الرقابٓػػػة هػػػف دراسػػػة حػػػاالت كهظػػػاٌر الهخػػػاطر الفعمٓػػػة اك  .ٛ
ككٓدٓػة الخاصػة لت، فضػالن عػف عػدـ بػذؿ العىآػة الالزهػة لتحقػؽ االٌػداؼ االهتكقعة لمعىاصر هحػؿ الفحػص 

، فضالن عف خمك اكراؽ عهػؿ الرقبػاء الػِ هآشػٓر هػا ( )الكجكد كالهمكٓة كهتاىة ىظاـ الرقابة الداخمٓة . . الخ
 حقؽ هف ٌذي االٌداؼ .

خاصػة بهػىح االئتهػاف تعهػؿ عمػِ دراسػة اك لجىػة ادارة كجػكد عػدـ لـ تـ تضهٓف التقػآرر الرقابٓػة تشػٓر الػِ  .ٜ
عمٓهات عدـ تطبٓؽ القكاىٓف كالت، فضالن عف ذلؾ فأف حجـ كهدد كالضهاىات كالجٍات الهستفٓدة هف االئتهاف

 اك التمكؤ فْ تطبٓقٍا ٓعد هؤشران لكجكد ههارسات غٓر سمٓهة فْ عهمٓات هىح االئتهاف .
، إذاف هف الهبالغ الهخصصة الم بىد هف بىكد الهكازىػة تضهىت اغمب الهالحظات الرقابٓة عدـ الصرؼ  .ٓٔ

الت عمػِ الحت العهمٓة الصرؼ  سػاب الهخصػص رتبط بهقدار التخصٓصػات الهرصػدة  كاىهػا بهقػدار التهػٓك
ؿ هرتبط بكزراة الهالٓة هها ٓتطمب  الت الكافٓة لمصرؼ كخاصة اف عهٓمة التهٓك ، هع التاكد هف كجكد التهٓك

 تهىع الصرؼ .عدـ كجكد هكاىع اخرل 
ػػد الفٓرػؽ الرقػابْ باالكلٓػات الهطمكبػة لػكحظ تثبٓػت هالحظػة رقابٓػة تشػٓر  .ٔٔ ، عمهػان اف ٌػذا االجػػراء    عػدـ تزٓك

ػد  ال ٓعفْ الفٓرؽ الرقابْ هف اجػراء التػدقٓؽ ههػا ٓتطمػب هػف الفػرؽ الرقابٓػة االستفسػار عػف اسػباب عػدـ تزٓك
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الفٓرؽ الرقابْ االكلٓات الهطمكبة ، هػع اعتهػاد اسػالٓب اخػرل لمحصػكؿ عمػِ البٓاىػات الهطمكبػة هثػؿ المجػكء 
تدقٓؽ الجٍػات االخػرل  الِ اسمكب التدقٓؽ الهتقاطع هف خالؿ الطمب هف الفرؽ الرقابٓة االخرل العاهمة فْ

ػػػدٌا بالبٓاىػػػات الهطكبػػػة  الدائىػػػة لمجٍػػػة هكضػػػكع الجٍػػػات هػػػف كحسػػػب السػػػٓاقات الهعتهػػػدة هثػػػؿ الطمػػػب بتزٓك
د الدٓكاف بكشؼ تحمٓمْ بالهطالبات الهالٓة عمِ سبٓؿ الهثاؿ  .التدقٓؽ تزٓك

الػػػربط كالهقارىػػػة ٓػػػتـ االعتهػػػاد بشػػػكؿ كبٓػػػر عمػػػِ االجػػػراءات التحمٓمػػػة كالهالحظػػػة هػػػف دكف اجػػػراء عهمٓػػػة  .ٕٔ
الهىطقٓػػػة ، اذ اف اجػػػراء عهمٓػػػة التحمٓػػػؿ هػػػف دكف الػػػربط بػػػٓف هفػػػردات البىػػػد الهػػػراد تحمٓمػػػً كالبىػػػكد االخػػػرل 
الهرتبطػػة بػػً ٓفقػػد قٓهػػة االجػػراء التحمٓمػػْ . فضػػال عػػف عػػدـ اسػػىاد ٌػػذٓف الػػدلٓمٓف بقػػرائف كادلػػة اثبػػات اذ اف 

ا هػف هػدقؽ الػِ ا خػر كالهالحظػة تبىػِ عمػِ عهمٓػة الخبػرة التػْ ٓتهتػع بٍػا االجراءات التحمٓمة ٓتخمؼ تفسٌٓر
 الهدقؽ كبالتالْ  ٓؤثر عمِ قكة الهالحظة الرقابٓة .

عػػدـ االسػػتعاىة بػػدلٓؿ االثبػػات الخػػارجْ كالهصػػادقات االعتهػػاد عمػػِ االثبػػات بادلػػة هحػػددة دك اخػػرل هثػػؿ  .ٖٔ
هخكلػة قاىكىػا بتػدقٓؽ جهٓػع الكحػدات الخارجٓة رغـ سٍكلة الحصكؿ عمٍٓا هػف قبػؿ الػدٓكاف باعتبػاري الجٍػة ال

ىٍا البىد الذم ٓككف اكثر عرضػة االقتصادٓة بالقطاع العاـ  ، هثال ٓعد حساب الىقدٓة هف اٌـ الحسابات كك 
الختالس كالسرقة كالضٓاع ، اال اىػً لػكحظ االعتهػاد عمػِ هػا هتػكافر هػف ادلػة اثبػات داخمٓػة دكف الحصػكؿ ا

ػة الهػركر العاهػة كشػركة عمِ تآٓدات خارجٓة تخص ٌذا الح ساب كهػا فػْ تػدقٓؽ حسػاب الىقدٓػة لػدل هدٓٓر
السػػػالـ العاهػػػة ، فضػػػال عػػػف عػػػدـ الحصػػػكؿ عمػػػػِ الهصػػػادقات بتآٓػػػد ارصػػػدة الهػػػدٓىكف الػػػدائىكف لمجٍػػػػات 

ذا ها بٓىتً الهالحظات الهشخصة لعٓىات البحث   .الحككهٓة الخاضعة لتدقٓؽ الدٓكاف ٌك
 

 ة الجكدةكاقع عمؿ قسـ رقابعرض كتحميؿ 
ػػرتبط ٌػػذا القسػػـ بػػدائرة التػػدقٓؽ  ٜٕٓٓتشػػكؿ قسػػـ رقابػػة الجػػكدة فػػْ دٓػػكاف الرقابػػة الهالٓػػة االتحػػادم سػػىة/ ٓك

 كالهتابعة .
خضع لتدقٓؽ القسـ كافػة التقػآرر كالتحقٓقػات الهعػدة هػف قبػؿ الفػرؽ الرقابٓػة لٍػذا القسػـ كىتٓجػة كبػر حجػـ  ٓك

ػػؽ رقابػػة الجػػكدة كبهػػا ال ٓقػػؿ عػػف ىسػػبً التقػػآرر الرقابٓػػة هقارىػػة هػػع هػػالؾ ٌػػذا ال قسػػـ  تػػـ اعتهػػاد دراسػػة فٓر
%( هػػف اجهػػالْ التقػػآرر الهعػػدة ، كال تخضػػع لرقابػػة ٌػػذا القسػػـ التقػػآرر التػػْ ٓػػتـ هىاقشػػتٍا داخػػؿ هجمػػس ٘)

 ، ككف اف هجمس الرقابة ٓتضهف اعمِ الخبرات الرقابٓة فْ الدٓكاف . فْ الدٓكاف الرقابة 
مػػِ تقػػآرر قسػػـ رقابػػة الجػػكدة بخصػػكص عٓىػػة البحػػث الحظىػػا اف اغمػػب تقػػآرر ٌػػذا هػػف خػػالؿ االطػػالع عك 

القسػػـ تشػػترؾ فػػْ هحػػارك هعٓىػػة تتػػراكح بػػٓف االخطػػاء االهالئٓػػة كىقػػص فػػْ الهعمكهػػات كالهراجعػػة الحاسػػبٓة 
 كادىاي بعض الهالحظات الهشخصة لٍذا القسـ لمجٍات ) عٓىة البحث (.
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 (6جدكؿ )
 برصكص التقارير الرقابية لمجهات عينة البحثقسـ رقابة الجكدة ف مالمالحظات المتكشفة 

 

تقرير الجهة الراضعة 
 لمفحص

 حسب نكعها ريراالمالحظة المؤشرة مف قسـ رقابة الجكدة بصدد التق
عدـ االفصاح عف كقائع عمـ  بها اثناء  ارطاء في الترصيد امكر تتطمب االضافة امكر تتطمب التعديؿ نقص المعمكمات

 التدقيؽ
مديرية المركر العامة /  

 2515تقرير نتائج اعماؿ
لػػػػـ ٓػػػػتـ ارفػػػػاؽ برىػػػػاهج التػػػػدقٓؽ  .ٔ

خالفا لتعمٓهات الرقابة كالجػكدة 
لمتقػػػآرر الرقابٓػػػة العراقٓػػػة لسػػػىة 

/ٕٓٔٚ 

لػػػػـ ٓػػػػتـ ارفػػػػاؽ اسػػػػتهارة فحػػػػص  .ٕ
 التقٓرر هع الخبٓر كالهعاكف 

عػػػػػػدـ كجػػػػػػكد هكافقػػػػػػات رسػػػػػػهٓة  .ٖ
بػػػأجراء التعػػػدٓالت عمػػػِ كشػػػؼ 

 دة الهكازىة االستثهآرة  ارص

تـ تثبٓت رصٓد الحركة لمسػمؼ  .ٗ
كلػػـ ٓػػتـ تثبٓػػت السػػمؼ كهػػا فػػْ 

ٖٔ/ٕٔ/ٕٓٔ٘  

هالحظػػػػػػػػػػػة  أمعػػػػػػػػػػػدـ تثبٓػػػػػػػػػػػت  .5
بخصكص تقٓرػر االدارة بػالرغـ 
ػػػػر هػػػػع  هػػػػف عػػػػدـ هطابقػػػػة التقٓر
الىهػػػػػػػػكذج الهعتهػػػػػػػػد هػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ 

 الدٓكاف .

رفػع كتػػاب االرسػاؿ لكجػػكد 
هالحظػػػػػػػػػػػات بخصػػػػػػػػػػػكص 
السػػػػػػػػػمؼ التػػػػػػػػػْ لػػػػػػػػػـ ٓػػػػػػػػػتـ 

 تٍا تصفٓ

ػػػػػػػػػػػر ىتػػػػػػػػػػػائج  اصػػػػػػػػػػػدار تقٓر
االعهػػػػػػاؿ عمػػػػػػِ االىشػػػػػػطة 
بػػػػػػػػػػػدكف هالحػػػػػػػػػػػؽ لحػػػػػػػػػػػٓف 
 تصفٓة االرصدة الهكقكفة 

تعػػػػػػػػػدٓؿ كمهػػػػػػػػػة )هائتػػػػػػػػػاف( 
 لتككف )هائتا(

تعػػػػػدٓؿ هػػػػػدد تػػػػػاخٓر تىفٓػػػػػذ 
( ٓػػػػػػـك ٖٗالعقػػػػػػد لتكػػػػػػكف )

 ( ٓـك ٗبدال هف )

تعػػػػػػػػدٓؿ كمهػػػػػػػػة )الىقػػػػػػػػاؿ ( 
 لتككف ) الىقالة(

تعػػػػدٓؿ تػػػػآرخ كتػػػػاب كزارة 
الهالٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لٓكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

بػػػػػػػػػػػدال هػػػػػػػػػػػف  ٕٕٓٔ/٘/ٙ
ٙ/٘/ٕٓٔ٘  

ٓتطمػب االفصػػاح عػػف االلٓػػة 
الهعتهػػػػػػػدة فػػػػػػػْ التاكػػػػػػػد هػػػػػػػف 

قدهػة هػف صحة االرصدة اله
قبػػؿ التشػػكٓؿ بهكجػػب سػػجؿ 

 التكحٓد 

ٓضػػػػػػػػاؼ اضػػػػػػػػافة عبػػػػػػػػػارة ) 
خالفػػػػػا لكتػػػػػاب كزارة الهالٓػػػػػة 
/الهكازىة الجآرة  ذم العػدد 

( فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ٔٚٔٗٚ)
الهتضػػػػػػػػػػػػػػػػهف  ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٜٔ

 نلٓة تصفٓة السمؼ

اضافة رقـ كتآرخ الهكافقات 
االصػػػػػػكلٓة لسػػػػػػحب الهبػػػػػػالغ 
الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالهكازىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االسػػتثهآرة كتحدٓػػد الجٍػػات 

تـ الصػػػػػػرؼ عمٍٓػػػػػػا التػػػػػػْ ٓػػػػػػ
 ضهف تمؾ الهسحكبات 

ٓضاؼ خالفا لقرارم هجمس 
( ٓٗٗالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزراء رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )

اف هجهػكع آػرادات الفػػركع 
كػػاف  ٕ٘ٔٓالهثبػػت لسػػىة 

(ٕٜٕٕٜٙٛٗٚٙ٘ )
دٓىػػػػػػػار كبعػػػػػػػد االحتسػػػػػػػاب 
ٓكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

(ٕٜٕٜٙٛٗٚٙ٘ٔ )
دٓىػػػار ههػػػا ٓتطمػػػب التاكػػػػد 

 كالتعدٓؿ 

اف رصػػػػػػػػػػٓد الهسػػػػػػػػػػتمزهات 
 ٕ٘ٔٓالخدهٓػػػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػػػىة 

الهثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
( دٓىار فْ ٜٕٓ٘ٔٚٓٔ)

حػػػػػػػػػٓف اف الرصػػػػػػػػػٓد بعػػػػػػػػػد 
االحتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ٓكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

( ههػػػػػػػػػػا ٜٕٓٚٓ٘ٔٚٓٔ)
 التاكد كالتعدٓؿ  ٓتطمب

اف رصػػػػػػػػػػٓد الهسػػػػػػػػػػتمزهات 
ٌػػػك  ٕٗٔٓالسػػػمعٓة لسػػػىة 

( دٓىػػػار ٕ٘ٚ٘ٔٙٚٙ٘ٗ)

لػػـ ٓػػتـ بٓػػاف االلٓػػة الهعتهػػدة لمتاكػػد هػػف صػػحة 
الهبػػػػػػػػػالغ الهثبتػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػْ الصػػػػػػػػػككؾ الهحػػػػػػػػػررة 
)باالعتهػػاد عمػػِ كشػػؼ الهصػػرؼ هػػثال( كهػػا 
لػػـ ٓػػتـ االفصػػاح عػػف اجػػراءات الٍٓئػػة الرقابٓػػة 

 بخصكص ها كرد
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تقرير الجهة الراضعة 
 لمفحص

 حسب نكعها ريراالمالحظة المؤشرة مف قسـ رقابة الجكدة بصدد التق
عدـ االفصاح عف كقائع عمـ  بها اثناء  ارطاء في الترصيد امكر تتطمب االضافة امكر تتطمب التعديؿ نقص المعمكمات

 التدقيؽ
تعػػدٓؿ كمهػػة )هختصػػٓٓف ( 

 لتككف )هختصٓف(

تىسػػػػػػػٓؽ الطباعػػػػػػػة الرقػػػػػػػاـ 
الػػػػػػػػػدلٓؿ الهحاسػػػػػػػػػبْ بهػػػػػػػػػا 

 ٓقابمٍا هف الحسابات 

تعػػػػػػػدٓؿ كمهػػػػػػػة )هخمفػػػػػػػْ ( 
 لتككف )هخالفْ(

تعػػػػػػدٓؿ كمهػػػػػػة )االىجػػػػػػاتز( 
 لتككف )االىجاز(

ك  ٕٛٓٓ( لسػػػػػػػػػىتْ ٚ٘ٔك)
عمػػػػِ التػػػػكالْ بشػػػػأف  ٜٕٓٓ

اخػػػػػػالء الهتجػػػػػػاكٓزف ضػػػػػػهف 
 الهالحظات الرقابٓة 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة هبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ 
( دٓىػػػػػار عمػػػػػِ ٜٕٓٓٓٓٗ)

حساب االت االتصػاؿ لسػىة 
كلػػػػػػػػػػػـ تثبػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػْ  ٕٗٔٓ

 سىةالبٓاىات الهالٓة لٍذي ال

فػػػْ حػػػٓف اف الرصػػػٓد بعػػػد 
االحتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ٓكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

(ٗ٘ٔٓٙٚٔٓٓٚ٘ )
دٓىػػػار ههػػػا ٓتطمػػػب التاكػػػػد 

 كالتعدٓؿ 

تػػػػػػػـ تثبٓػػػػػػػت الهصػػػػػػػركفات 
 ٕٗٔٓاالخػػػػػػػػػػػػرل لسػػػػػػػػػػػػىة 

( دٓىػػػار ٕٓٓ٘ٔٗ٘ٓٔٔ)
فػػػْ حػػػٓف اف الرصػػػٓد بعػػػد 
االحتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ٓكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

 ( دٓىار ٖٓٓ٘ٔٗٔٚٓٔ)

تػػػػػػػػػػػػػػػـ تثبٓػػػػػػػػػػػػػػػت هجهػػػػػػػػػػػػػػػكع 
 ٕٗٔٓالهصػػػػػآرؼ لسػػػػػىة 

(ٖٕٖٜٜٔٓٚٛٚٛٗ )
دٓىار فْ حٓف اف الرصٓد 
بعػػػػػػػػػد االحتسػػػػػػػػػاب ٓكػػػػػػػػػكف 

(ٖٕٕٖٜٔٓٛٛٗٛٗ )
 دٓىار 

تػػػـ تثبٓػػػت الرصػػػٓد الىقػػػدم 
الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر 

(ٖٔٔٗ٘ٚٙٚٗ٘ٛ )
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تقرير الجهة الراضعة 
 لمفحص

 حسب نكعها ريراالمالحظة المؤشرة مف قسـ رقابة الجكدة بصدد التق
عدـ االفصاح عف كقائع عمـ  بها اثناء  ارطاء في الترصيد امكر تتطمب االضافة امكر تتطمب التعديؿ نقص المعمكمات

 التدقيؽ
دٓىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ 

ػػػػػػػػك غٓػػػػػػػػر  ٕٗٔٓ/ٔ/ٔ ٌك
هطػػػػابؽ لمرصػػػػٓد كهػػػػا فػػػػْ 

 هها  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔ

تػػػػـ تثبٓػػػػت رصػػػػٓد حسػػػػاب 
مػػػػػػػػػػكاـز االخػػػػػػػػػػرل لسػػػػػػػػػػىة ال

بهبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  ٕٗٔٓ
( دٓىار فْ ٕٓٓٓ٘ٓٗ٘)

حػػػػػػػػػٓف اف الرصػػػػػػػػػػٓد ٌػػػػػػػػػػك 
(ٖٖٙٔٗ٘ٓٓ ) 

راعي التعاكني المصرؼ الز 
 / بيانات مالية2514/

عػػػػػػػدـ تثبٓػػػػػػػت الكقػػػػػػػت الفعمػػػػػػػْ  -ٔ
 كالهرحج لمفٓرؽ القائـ بالتدقٓؽ

عػػػػدـ اضػػػػافة الػػػػِ فقػػػػرة ىطػػػػاؽ  -ٕ
ػػػػر اسػػػػتىادا لقػػػػرار هجمػػػػس  التقٓر
الرقابة الهالٓة الفقرة ) خاهسا ( 
هػػػػػف هحضػػػػػر الجمسػػػػػة الثاىٓػػػػػة 

فػػػػػػػْ  ٕٗٔٓكالسػػػػػػػبعكف لسػػػػػػػىة 
ٓتطمػػػػػب ذكػػػػػر  ٕٗٓٔ/ٕٔ/ٕٕ

شػػػػػػػػػؼ االسػػػػػػػػػتثىاء الخػػػػػػػػػاص بك
التػػػػػػػػدفؽ الىقػػػػػػػػدم فػػػػػػػػْ ىطػػػػػػػػاؽ 

 التقٓرر 

اضػػػػػػػػافة عبػػػػػػػػارة ) االهػػػػػػػػر 
الػػػػذم ٓشػػػػٓر الػػػػِ ضػػػػعؼ 
سٓاسػػػػػػػػػة الهصػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػْ 

 تحصاؿ حقكقً (اس

اضػػػػافة تكصػػػػٓات لػػػػبعض 
الهالحظػػػػػػات الهثبتػػػػػػة فػػػػػػْ 

 التقٓرر

فػػرع  أماضػػافة اسػػـ هػػدٓر 
بخصػػػػػػػػػػػػػػػػػكص الػػػػػػػػػػػػػػػػػدعكل 
القضػػػػػػػائٓة الهقاهػػػػػػػة ضػػػػػػػد 

 الفرع 

اضػػافة عبػػارة ) االهػػر الػػذم 
ٓشػػػػٓر الػػػػػِ ضػػػػعؼ سٓاسػػػػػة 
الهصػػػػػػرؼ فػػػػػػْ استحصػػػػػػاؿ 

 حقكقً (

اضػػػػػػػافة تكصػػػػػػػٓات لػػػػػػػبعض 
الهالحظػػػػػػػػات الهثبتػػػػػػػػة فػػػػػػػػْ 

 التقٓرر

فػػػػرع  أماضػػػػافة اسػػػػـ هػػػػدٓر 
بخصكص الدعكل القضائٓة 

 الهقاهة ضد الفرع 

تثبٓػػػػػػػػت الػػػػػػػػدلٓؿ الهحاسػػػػػػػػبْ 

كجػػػػػكد خطػػػػػا فػػػػػْ هجهػػػػػكع 
الهكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدات الثابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الهضػػػػافة كالهحكلػػػػة حٓػػػػث 

،  ٜٖٖٜٜٙٗٗٚٓكػكف ) 
( دٓىار عمػِ  ٜٕٓ٘ٚٙٚ

التػػكالْ بػػدال هػػف الهثبػػت ) 
ٕٖٜٛٓٓٗٗٙ  ،

 ( دٓىارٕٓ٘ٚٙٚ

ػػة  اف هجهػػكع القٓهػػة الدفتٓر
الثابتة ٓكػكف ) لمهكجكدات 

( دٓىػػػػػػػار ٖٜ٘٘ٛٛ٘ٗ٘ٗ
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تقرير الجهة الراضعة 
 لمفحص

 حسب نكعها ريراالمالحظة المؤشرة مف قسـ رقابة الجكدة بصدد التق
عدـ االفصاح عف كقائع عمـ  بها اثناء  ارطاء في الترصيد امكر تتطمب االضافة امكر تتطمب التعديؿ نقص المعمكمات

 التدقيؽ
عػػدـ ذكػػر اسػػـ الهتجػػاكز عمػػِ  -ٖ

ػػؿ  عقػػار فػػْ هحافظػػة بغػػداد ٌك
تػػػـ هفاتحػػػة الجٍػػػات الهختصػػػة 

 بخصكص رفع التجاكز

عػػػػػػدـ تثبٓػػػػػػت السػػػػػػىد القػػػػػػاىكىْ  -ٗ
لهخالفة التعمٓهات الصادرة هف 
الهصػػػػػػػػرؼ الزراعػػػػػػػػْ / االدارة 

 العاهة 

عػػػدـ تثبٓػػػت هجهػػػكع االٓػػػرادات  -٘
مٓػػػػػػػػػػػة الهتىك  عػػػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػػػىة التحٓك

  ٕٗٔٓاسكة بسىة  ٖٕٔٓ

ٌػػػػػؿ تػػػػػـ هفاتحػػػػػة كزارة الهالٓػػػػػة  -6
لغػػػػػػػػػػرض استحصػػػػػػػػػػاؿ هبػػػػػػػػػػالغ 
الحكاالت الهكقكفة لككف الكزارة 
سػػػػػػػػػػػػبؽ كاف قاهػػػػػػػػػػػػت بتجهٓػػػػػػػػػػػػد 
كسػػػػػػػػػػػحب االرصػػػػػػػػػػػدة الهالٓػػػػػػػػػػػة 
لمػػػػػػػػػػػػػدكائر الهىحمػػػػػػػػػػػػػة ٓتطمػػػػػػػػػػػػػب 
االفصػػػػػػػػػػاح عػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػْ 

 الهالحظة  

 
 

تثبٓػػػػػت الػػػػػدلٓؿ الهحاسػػػػػبْ 
لحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب االئتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 الهصرفْ

اضػػػػػػافة عبػػػػػػارة االٓػػػػػػرادات 
مٓػػػػػػة كاالخػػػػػػرل بعػػػػػػػد  التحٓك
كمهػػة تضػػاؼ اسػػفؿ عجػػز 
العهمٓػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػْ حسػػػػػػػػػاب 

 كالخسائراالرباح 

 لحساب االئتهاف الهصرفْ

اضػػػػػػػػػافة عبػػػػػػػػػارة االٓػػػػػػػػػرادات 
مٓة كاالخرل بعػد كمهػة ا لتحٓك

تضػػػػػػػػػػػػػاؼ اسػػػػػػػػػػػػػفؿ عجػػػػػػػػػػػػػػز 
العهمٓات فْ حساب االرباح 

 كالخسائر

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 ( دٓىارٖٕٕٔٔٚ٘ٗٚٗ)

ػػة  اف هجهػػكع القٓهػػة الدفتٓر
لحسػػػػػػػاب الهبػػػػػػػاىْ ٓكػػػػػػػػكف 

( دٓىػػػار ٖٜٜٖٖٓٛٔٔٙ)
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 ( دٓىارٜٜٖٖ٘ٓٛٔٔٙ)

اف هجهػػكع حسػػابات دائىػػة 
ٓكػػكف  ٖٕٔٓاخػػرل لسػػىة 

(ٖٔ٘ٙٗٓٔٛٙٔٗٗ٘ )
دٓىػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

(ٖٔ٘ٙٗٓٔٛٙٔٗٗٙ )
 دٓىار
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تقرير الجهة الراضعة 
 لمفحص

 حسب نكعها ريراالمالحظة المؤشرة مف قسـ رقابة الجكدة بصدد التق
عدـ االفصاح عف كقائع عمـ  بها اثناء  ارطاء في الترصيد امكر تتطمب االضافة امكر تتطمب التعديؿ نقص المعمكمات

 التدقيؽ
ـ العامػػػػػة / شػػػػػركة السػػػػػال

تقريػػػػػػػػر بيانػػػػػػػػات ماليػػػػػػػػة 
2515 

عػػػػػدـ تثبٓػػػػػت الكقػػػػػت الفعمػػػػػْ  -ٔ
 كالهرحج لمقائهٓف بالعهؿ الرقابْ 

لػػـ ٓػػتـ ارفػػاؽ اسػػتهارة فحػػص  -ٕ
 التقآرر 

لػػػػػػػػـ ٓػػػػػػػػتـ الهصػػػػػػػػادقة عمػػػػػػػػِ  -ٖ
برىػػػػاهج التػػػػدقٓؽ هػػػػف قبػػػػؿ رئػػػػٓس 

 الٍٓئة كالهدٓر العاـ 

تعػػػػػػػػػػػدٓؿ تسمسػػػػػػػػػػػالت  -ٔ
الهالحظػػػػػػػػػػات كفػػػػػػػػػػؽ 
التسمسػػػػػؿ الػػػػػكارد فػػػػػْ 

 تقٓرر البٓاىات 

تعدٓؿ عبػارة ) تحهػؿ  -ٕ
 ( الِ ) تحهالف(

تعدٓؿ عبارة ) ضػهف  -ٖ
تعمٓهػػػػػػػػػػػػػػػػػات تىفٓػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 
الهكزاىة الِ ) ضػهف 

ب( هػػػػػػف -ٙالهػػػػػػادة )
القسػػػػػػػػـ الثػػػػػػػػاىْ هػػػػػػػػف 

 تعمٓهات ..(

تعػػدٓؿ التكصػػٓة لعػػدـ  -ٗ
كجػػػػػػػكد عالقػػػػػػػة بػػػػػػػٓف 
كزارة الهالٓػػػػػة الجػػػػػراء 
الهىػػػػػػػػػػػػػاقالت لكػػػػػػػػػػػػػكف 
الشػػػركة هػػػف شػػػركات 

ؿ الذاتْ   التهٓك

تثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة )  -ٔ
ػػػػػػػػػػادة/ىقص( ضػػػػػػػػػػهف  ٓز

حقػػػػػؿ الفػػػػػرؽ بػػػػػذال هػػػػػف 
كضػػع االشػػارة الخاصػػة 

 بالٓزادة اك الىقص 

ٓضػػاؼ السػػىد القػػػاىكىْ  -ٕ
لمهالحظػػػة خالفػػػا لقػػػرار 
هجمػػػػػػػػس الػػػػػػػػكزراء رقػػػػػػػػـ 

  ٕٓٔٓ( لسىة ٕٔ)

هجهػكع الكمػػؼ الهثبتػػة  -ٔ
( ٌٜٜٓٙٙٙٔٙٔٔػػػػػػػْ )

دٓىػػار فػػْ حػػٓف اف الهبمػػغ 
الصػػػحٓح بعػػػد االحتسػػػاب 

( ٌٜٜٓٙٙٚٓٙٔٔػػػػػػػػػػك )
 دٓىار 

خطػػػػػػػا فػػػػػػػْ احتسػػػػػػػاب  -ٕ
د االفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ العهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

خدهٓػػػػػػػػػػػػػة لمهسػػػػػػػػػػػػػتمزهات ال
ٓتطمػػػػػػػػػػػب التحقػػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػػف 

 صحتً 

عػػػػػػػدـ صػػػػػػػػحة رصػػػػػػػػٓد  -ٖ
القػػػػػػكض الهثبػػػػػػت ضػػػػػػهف 
الجػػػػػػػػػػػػدكؿ الػػػػػػػػػػػػذم كػػػػػػػػػػػػاف 

(ٖٕٕٖٓٚ٘٘ٔٛٙ )
دٓىػػػػػػار كبعػػػػػػػد االحتسػػػػػػػاب 
ٓكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

(ٖٕٖٙٔ٘٘ٚٔ٘ٔ٘) 
 دٓىار 

ضهف فقرة الِ   لـ ٓتـ االشارة -ٔ
الهدٓىكف الِ حساب ) فركقات ىقدٓة 

كهخزىٓة ( كالبالغ رصٓدي 
دٓىار ، ٓتـ االستفسار ( ٖٜٕٕٚٗٚٔٔٛ)

عىً كطمب تحمٓؿ بالهبالغ ككىً ٓعكد 
 لسىكات سابقة 
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 تحميؿ كاقع قسـ رقابة الجكدة عمى التقارير الرقابية عينة البحث
 

عمِ الرغـ هف اٌهٓة الهالحظات الرقابٓة الهشخصة هف قبؿ قسـ رقابة الجكدة عمِ التقآرر عٓىة البحث اال 
ة بٍذا الصدد ٌك عدـ التركٓز عىد اجراء فحص الجكدة عمِ االٌداؼ الهتكخاة هف اف ابرز الهالحظات الهؤشر 

ثمة بتحقٓؽ اٌداؼ التدقٓؽ الخاصة بابداء الرأم الهالئـ لمبٓاىات هكضكع التقٓرر فضال هجراء ٌذا الفحص كالهت
ع عمِ تقآرر عف هدل التحقؽ هف هراعاة تحقٓؽ االٌداؼ التككٓدٓة االخرل كهف خالؿ االستفسار كاالطال

  -قسـ رقابة الجكدة الصادرة بشأىٍا الحظىا االتْ :
عدـ كجكد هعٓار لدل قسـ رقابة الجكدة ٓتـ االستىاد الًٓ فْ عهمٓة فحص الجكدة كاالقتصار عمِ  -ٔ

  . تعمٓهات ٓتـ تحدٓدٌا لمقٓاـ بالعهؿ
ربط ٌذي الخبرات بهعآٓر  الجكدة دكفبٍا هراقبْ االعتهاد فْ اغمب الحاالت عمِ الخبرات التْ ٓتهتع  -ٕ

  لمفقرات هكضكع الفحص .تهدة عالهحاسبٓة كالتدقٓقة اله
 ْعدـ كجكد تعمٓهات هعههة هف قسـ رقابة الجكدة عمِ الٍٓئات الرقابٓة العاهمة فْ الدٓكاف تكضح ها ٌ -ٖ

ا لتحقٓؽ هت ا فْ التقٓرر كالتْ ٓىبغب عمِ الٍٓئات الرقابٓة اىجاٌز  . طمبات الجكدةالهتطمبات الكاجب تكفٌر
د الهالحظة الهثبتة فْ  -ٗ ً هف اكراؽ كادلة اثبات التْ تٓؤ لـ ٓتـ فحص اغمب الهمفات الجآرة كهاتحتٓك

 .التقٓرر الرقابْ 
رغـ تشخٓص بعض الهالحظات الٍاهة فْ التقٓرر كخاصة تقٓررم الهصرؼ الزراعْ التعاكىْ كتقٓرر  -٘

ذلؾ عمِ الرام الفىْ الهحآد اذ لـ تحدد تقآرر قسـ رقابة  هدٓٓرة الهركر العاهة اال اىً لـ ٓتـ بٓاف اثر
 .عمِ الرأم  القسـ الجكدة اثر الهالحظات الهتكتشفة هف قبؿ

عدـ آالء االٌهٓة فْ بٓاف هدل تحقٓؽ االٌداؼ التككٓدٓة االخرل لمتدقٓؽ فْ تقآرر القسـ اذ افتقرت  -ٙ
ا عمِ الٍدؼ الرئٓس ٌذي التقآرر الِ بٓاف هدل تحقؽ اك عدـ تحقؽ االٌد اؼ الهذككرة اعالي ، كتاثٌٓر

 لمتدقٓؽ الهتهثؿ بابداء الرأم الفىْ الهحآد بخصكص البٓاىات الهالٓة .
كثرة تىقالت لهكظفْ القسـ هها ٓفقد آجاد ارضٓة خصبة لتراكـ الخبرات بخصكص عهؿ الفحص الخاص  -ٚ

 بالجكدة 
جٍة فْ الدٓكاف ) رئٓس الدٓكاف ( اال اىً لكحظ ارتباط رغـ اٌهٓة القسـ الهذككر كضركرة ارتباطً باعمِ  -ٛ

ٌذا القسـ بدائرة التدقٓؽ كالهتابعة ، فضال عف عدـ فحص اعهاؿ الهتابعة لتصفٓة هالحظات الدٓكاف 
الهشخصة لفترات سابقة كهدل الجكدة فْ تصفٓة الهالحظات كاىعكاسٍا عمِ تدقٓؽ االعهاؿ الالحقة 

 هالحظاتٍا . لمدكائر التْ لـ ٓتـ تصفٓة
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ػػؽ الرقػػابْ باعتهػػاد  هراحػػؿ تخطػػٓط كتىفػػػٓذ كتجػػدر االشػػارة اىػػً عمػػِ قسػػـ رقابػػة الجػػكدة التأكػػد هػػف قٓػػاـ الفٓر
( كالػػذم ٓتضهػػػف ثػهػػػاف  ISO 19011: 2002ضهػػػف الهحػػػكر السػػػادس لمهكاصفػػػة ) تكردكالتػػْ قػػد التػػػدقٓؽ 

 (ISO 19011:2002( )ٜٕٔ: ٕٓٔٓفقرات رئٓسػة ٌػْ:)القزاز،

 عاـ كٓهثؿ الهدخؿ لعهمٓة التخطٓط كالتىفٓذ كتعٓرؼ بالهصطمحات األساسٓة. .ٔ

ػػؽ التػػػدقٓؽ كأعضػػائً كتحدٓػػد أٌػػػداؼ التػػػدقٓؽ كهجالػػػً  .ٕ تضهػػػف إختٓػػار رئػػٓس فٓر اإلعػػػداد األكلػػْ لمتدقػػػٓؽ: ٓك
تحدٓػد كقػت كهعٓاري كتعٓٓف إحتٓاجات عهمٓة التػدقٓؽ كتحقػٓؽ اإلتصاؿ األكلْ هع الجٍة الخاضعة لمتػدقٓؽ ل

 بدء العهمٓة كالكثائؽ كالسجالت الهطمكبة لمتدقػٓؽ.

هراجعػػػة هتفحصػػػة لمكثػػػائؽ ذات العػػػػالقة بالعهمٓػػػة التػدقٓقػػػػٓة كتدقػػػػٓؽ سػػػجالت ىظػػػاـ  هراجعػػػة كثػػػائؽ التػػػػدقٓؽ: .ٖ
 اإلدارة الهعتهدة كتقػآرر التػدقٓؽ السابقة.

ا كتكٓزع األعهػاؿ بٓف فٓرؽ التػدقٓؽ كتٍػٓئة كثػائؽ كتتهثؿ بتٍػٓئة خطة العهؿ كجدكلتٍ تٍػٓئة أىشطة التػدقٓؽ: .ٗ
 العهؿ.

تضهػػػف جهػػع الهعػمكهػػػات كالتحقػػؽ هػػػىٍا كتكثٓػػؽ اكتشػػافات التػػػدقٓؽ كالكصػػكؿ إلػػِ  .٘ تىفػػػٓذ أىشػػطة التػػػدقٓؽ: ٓك
جػػراء الهقػػػابمة الختاهٓػػة لغػػرض هػػػىاقشة اكتشػػافات كاسػػػتىتاجات  االسػػتىتاجات الىٍائٓػػة هػػػف عهمٓػػة التػػػدقٓؽ كا 

 تػدقٓؽ. ال

ػر التػػدقٓؽ  .ٙ تضهػػف تقٓر تػػـ إعػػدادي هػػف قبػػؿ رئػٓس فٓرػؽ التػػدقٓؽ ٓك تٍػٓئة تقٓرر التػدقٓؽ كتصػدٓقً كتكٓزعػً: ٓك
أٌػػػداؼ التػػػدقٓؽ كهجالػػػً كتػػآرخ تىفػػػٓذ التػػػدقٓؽ كهكقعػػػً كاكتشػػػافات كاسػػتىتاجات التػػػدقٓؽ كاإلشػػػارة إلػػِ خطػػػة 

 التػدقٓؽ كالقػائهٓف بالعهػؿ.

ػر بعػػد اىتٍػاء جهٓػع األىشػطة التػدقٓقػػٓة الػكاردة إتهػاـ ال .ٚ تػدقٓؽ: فػْ ٌػذي الهرحمة ٓتػػـ االىتٍػاء هػػف إعػػداد التقٓر
 فػْ خطة التػدقٓؽ كتتـ الهصادقة عػمٍٓا بعػد هراجعتً كتثبٓت تآرخً كتكٓزع التقٓرر عمػِ الهستفػٓدٓف.

كصٓات الهقػػدهة فػػْ التقػػٓرر كاإلجػػراءات الهتخػػذة هػػف هتابعة ىتائج التػدقٓؽ: كتتهثؿ بهتابعػة االقتػراحات كالت .ٛ
 لدف الكحػدة لتىفػٓذٌا ضهػف إطار زهػىْ هتفؽ عػمًٓ.

ػرل البػاحث اعتهػػاد الخطػكات كالهراحػػؿ اعػالي هػػف قبػؿ الفٓرػؽ الرقػػابْ تهثػؿ االرضػػٓة الهالئهػة لمحكػػـ إف  ٓفٓك
هع هعػػآٓر العهػؿ الهٓػداىْ الهطمكبة الهكاصفة ؿ هف عمِ جكدة اداء العهؿ الرقابْ ككف اف تمؾ الهراحؿ تتالئـ لك

 لعهمٓة التػدقٓؽ كهعػآٓر إعػداد التقٓرر.

  



 

ٙٛ 
 

 حص فربط االدلة الرقابية باالهداؼ التككيدية لمعناصر محؿ التعزيز جكدة االداء الرقابي مف رالؿ 
 

ػػز جػػكدة العهػػؿ الرقػػابْ اشػارة لهػػا تػػـ التطػػرؽ الٓػػً ضػػهف الهباحػػث االكؿ كالثػػاىْ هػف ٌػػذا الفصػػؿ كبٍػػدؼ ت عٓز
 :القٓاـ باالتْفأف االهر ٓتطمب هف الجٍاز االعمِ لمرقابة الهتهثؿ بدٓكاف الرقابة الهالٓة االتحادم فْ العراؽ 

اعداد هعآٓر خاصة بفٓرؽ رقابة الجكدة هف جهمة ها تتضػهىً الهتطمبػات الخاصػة بادلػة كقػرائف االثبػات  .ٔ
دٓػد اٌػداؼ التػدقٓؽ التككٓدٓػة كاالٌػداؼ االخػرل ، هػع تكجٓػً عىآػة الههكف المجكء الٍٓا ، فضػالن عػف تح

الفػػرؽ الرقابٓػػة الػػِ الٓػػة ربػػط ادلػػة االثبػػات الهالئهػػة باٌػػداؼ التػػدقٓؽ التككٓدٓػػة باعتهػػاد اجػػراءات كبػػراهج 
تػػدقٓؽ كاضػػحة كهحػػددة لمتػػدقٓؽ تبػػٓف كٓفٓػػة تىفٓػػذ اٌػػداؼ التػػدقٓؽ الهطمكبػػة كهػػا ٌػػْ الكسػػائؿ الهطمػػكب 

 ا .اعتهادٌ
ر اجػراءات كبػػراهج تػدقٓؽ خاصػػة  .ٕ الحفػػاظ عمػِ الهػػاؿ العػاـ هػػف الٍػدر اك التبػػذٓر اك  سػػكء بكضػع كتطػػٓك

 التصرؼ كضهاف كفاءة استخداهً.
 :خاص بجكدة العهؿ الرقابْ كالهبٓىة باالتْ تصهٓـ استهارتٓف  .ٖ
تهثمػة فػْ )الخبٓػر ، الهعػاكف االستهارة االكلِ ٓتـ اعتهادٌا هف االدارة العمٓا الهباشػرة لمفٓرػؽ الرقػابْ كاله .أ 

، الهػػدٓر العػػاـ( تحػػدد بٍػػا الهتطمبػػات العاهػػة لمتكمٓػػؼ الرقػػابْ الهتهثمػػة بػػػ)دراسة ىظػػاـ الرقابػػة الػػداخمْ ، 
االٌهٓة الىسبٓة لمحسابات هحػؿ الفحػص ، الهخػاطر الهرتبطػة بالحسػابات هحػؿ الفحػص ، حجػـ الهػالؾ 

 داؼ الرقابٓة الخاصة كعمِ هستكل كؿ حساب . . الخ( .الرقابْ ، الكقت الهتاح لمتدقٓؽ ، تحدٓد االٌ
ػػؽ الرقػػابْ بالهتطمبػػات  .ب  ػػؽ رقابػػة الجػػكدة تحػػدد هػػدل التػػزاـ الفٓر االسػػتهارة الثاىٓػػة ٓػػتـ اعتهػػادي هػػف قبػػؿ فٓر

  االدارة العمٓا الهباشرة تجاي تحقٓؽ تمؾ الهتطمبات .الكاردة فْ االستهارة الثاىٓة هع الكقكؼ عمِ رأم 
 

ٓػً اىتبػػاي الفٓرػؽ الرقػابْ ىحػػك اسػتخداـ الػدلٓؿ الهىاسػػب تجػاي تحقٓػؽ ٌػػدؼ التػدقٓؽ الهالئػـ كربػػط بٍػدؼ تكجك 
ىكرد ادىاي جدكالن ٓكضح بعض االجراءات التدقٓقٓة كهػا ٓهكػف تحقٓقٍػا هػف اٌػداؼ تككٓدٓػة التدقٓؽ ذلؾ باجراءات 

الػػِ اىػػً عمػػِ ادارات التػػدقٓؽ  ، كتجػػدر االشػػارةلػػبعض الحسػػابات بٍػػدؼ تكػػكٓف رأم عػػف الحسػػاب هحػػؿ التػػدقٓؽ 
ر اجراءات التدقٓؽ كلكؿ الحسابات كعمِ هسػتكل كػؿ قطػاع ٓضػهف تحدٓػد االٌػداؼ التككٓدٓػة كادلػة  اعداد كتطٓك

 : االثبات كالقرائف الهطمكبة كها ٌْ الكسائؿ الهطمكب تىفٓذٌا لتحقٓؽ اٌداؼ التدقٓؽ 
 



 

ٜٙ 
 

 (ٚجدكؿ ) 
 لحسابات هختارة راءات التدقٓؽ باألٌداؼ التككٓدٓةاجراءات التدقٓؽ الهقترح هف خالؿ ربط اج

 

 
 اجراءات التدقٓؽ الهطمكبة

 االٌداؼ التككٓدٓة
صحة كدقة 
 قيـ المبالغ

العرض 
كاإلفصاح 

 السميـ

إكتماؿ تسجيؿ 
كافة المبالغ في 

 الدفاتر

الكجكد الحقيقي 
لممبالغ كتلييدها 

 بالمستندات

المبالغ ترص 
الشركة  كمعتمدة مف 

 اإلدارة

األساس الذم يستند عميه 
تقييـ المبالغ التقديرية هك 

 أساس صحير

الحفاظ عمى الماؿ العاـ 
مف الهدر اك التبذير اك 

 سكء االسترداـ

ركة االضافات كاالستبعادات عمِ الثابتة كاىدثاراتٍا هكضحا رصٓد اكؿ الفترة هف تكمفة كاىدثار كؿ بىد كح بالهكجكداتالحصكؿ عمِ تحمٓؿ  :تككيف رأل عف المكجكدات الثابتة بهدؼ 
 .كال هف التكمفة كاالىدثار ككذلؾ رصٓد اخر الفترة لكال هف التكمفة كاالىدثارات

هطابقة التكمفة كهخصص االىدثار الهتراكـ اكؿ الفتػرة هػف  .أ 
كاقػػػػػع التحمٓػػػػػؿ هػػػػػع البٓاىػػػػػات الهالٓػػػػػة كاكراؽ عهػػػػػؿ العػػػػػاـ 

 السابؽ.

       

الهتراكـ اخر الفترة هف  هطابقة التكمفة كهخصص االىدثار .ب 
كاقع التحمٓؿ هع هٓزاف الهراجعػة كالػدفاتر فػِ تػآرخ اعػداد 

 القكائـ الهالٓة.

 

      

هف اف الهؤسسة تطبؽ ىفس هعدالت االىدثار لمعػاـ  التأكد .ج 
 .السابؽ

  
     

        .كجكدات ثابتة دكف الحاجة الفعمٓةالتأكد هف عدـ شراء ه .د 
ط لمهكجػػكدات الثابتػػة دكف الحصػػكؿ عػػدـ االسػػتخداـ الهفػػر  .ق 

 عمِ هردكد ٓكازم ٌذا االستخداـ.
       

 ضعػػػػػػػػدـ اسػػػػػػػػتخداـ الهكجػػػػػػػػكدات الثابتػػػػػػػػة لغٓػػػػػػػػر االغػػػػػػػػرا .ك 
 الهخصصة لٍا .

       
ػة لمهكجػػكدات الثابتػػة كبهػػا  .ز  التأكػد هػػف اجػػراء الصػػٓاىة الدكٓر

 ٓالئـ حجـ االستخداـ الفعمْ لٍا .
       

  : الندثار عف الفترة المالية كذلؾ مف رالؿالتحقؽ مف صحة احتساب ا .1
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أها هسػتخدها االجػراءات التحمٓمٓػة لمتحقػؽ هػف هػدل هعقكلٓػة • 
 قسط االىدثار الهثبت بالدفاتر

      

 
بالحصػػكؿ عمػػِ طباعػػة سػػجؿ االصػػكؿ الثابتػػة كهطابقػػة  أك •

االىػدثار الهحتسػب هػف كاقػع السػجؿ هػع قسػط االىػدثار الهثبػػت 
 فركؽ اف كجدت امكدراسة اسباب بالدفاتر 

 

 
   

  

        لعٓىة هف االضافات كالقٓاـ باالتْ : مالفحص الهستىد .أ 
  الهطابقػػػػػة هػػػػػع هحضػػػػػر الفحػػػػػص كاالسػػػػػتالـ لمهكجػػػػػكد

 الثابت
       

 التأكد هف اثبات االضافات بسجؿ الهكجكدات الثابتة 
 

      

 دة لعهمٓة الشرا  ءاالطالع عمِ الهستىدات الهٓؤ
 

  
  

  

 صحة تآرخ االضافة الِ السجؿ كالدفاتر الهالٓة 
 

    
 

 
  صػػػػػحة التكمفػػػػػة الهسػػػػػجمة بسػػػػػجؿ الهكجػػػػػكدات الثابتػػػػػة

 كالدفاتر الهالٓة

 

    
 

 
  ب لتمؾ االضػافات كعػدـ كجػكد بىػكد غٓػر صحة التبٓك

 رأسهالٓة )ىفقات آرادٓة(
 

 
     

تحقػػػػؽ هػػػػف لعٓىػػػػة هػػػػف االسػػػػتبعادات لم مالفحػػػػص الهسػػػػتىد .ب 
اسػػتٓفاء كافػػة االجػػراءات الالزهػػة التخػػاذ قػػرار البٓػػع كاتبػػاع 

الصػدد. ككػذلؾ االطػالع  ٌػذا ْاالجراءات الهعهػكؿ بٍػا فػ
دة لتمؾ الهعاهالت  عمِ الهستىدات الهٓؤ

   
 

 
 

 

 التأكد هف استبعاد الهكجكد هف سجؿ الهكجكدات الثابتة .ج 
 

      
 لرأسهالٓةاكد هف صحة االرباح كالخسائر أالت .د 
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الحصػػػػػكؿ عمػػػػػِ جػػػػػرد هعتهػػػػػد هػػػػػف الهؤسسػػػػػة لمهكجػػػػػكدات  .ق 
 الثابتة

       
طػػػابؽ بػػػٓف هحاضػػػر جػػػرد الهكجػػػكدات الثابتػػػة كهػػػا هثبػػػت  .ك 

 بالدفاتر 

 

  
 

   

فحػػػص الهصػػػركفات كخاصػػػة هصػػػركفات الصػػػٓاىة لمتأكػػػد  .ز 
ىفقػػػػػػػػات رأسػػػػػػػػهالٓة هحهمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػِ  مهػػػػػػػػف عػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػكد أ
 الهصركفات االٓرادٓة

  
 

    

 يالحصكؿ عمػى تحميػؿ بلرصػدة كػؿ بنػؾ عمػى حػدة ككػذلؾ الحصػػػكؿ عمػى كشػكؼ حسػابات البنػكؾ كمػذكرات التسػكية لكػؿ حسػاب بنكػ تككيف رأل عف النقد لدل البنؾ:بهدؼ  .2
 كشهادات البنكؾ كصكرة الحساب مف الدفاتر.

تػآرخ اعػداد  ْهطابقة التحمٓؿ بهٓزاف الهراجعة كالدفاتر ف .أ 
 ٓة.القكائـ الهال

       

هطابقػػة أرصػػدة أكؿ الهػػدة بالػػدفاتر هػػع أكراؽ عهػػؿ العػػاـ  .ب 
 السابؽ أك القكائـ الهالٓة الهعتهدة لمعاـ السابؽ 

       

حدد عٓىة هف الشٓكات الصادرة كاالٓداعات كتحقػؽ هىٍػا  .ج 
 هستىدٓان ككٓفٓة تسجٓمٍا

       

 التحقؽ هف الصحة الحسابٓة لهذكرات التسكٓة البىكٓة. .د 
       

هطابقة هذكرة التسكٓة لكؿ حساب بىؾ هع رصػٓد الػدفاتر  .ق 
تػػػػآرخ اعػػػػداد  ْككشػػػػؼ حسػػػػاب البىػػػػؾ كشػػػػٍادة البىػػػػؾ فػػػػ

 القكائـ الهالٓة.

       

راجػػع الهعمقػػات بهػػذكرة التسػػكٓة كتابعٍػػا فػػْ الفتػػرة التالٓػػة  .ك 
كذلػػػػػؾ بالىسػػػػػبة لإلٓػػػػػداعات كالهػػػػػدفكعات أك أم هعمقػػػػػات 

 أخرل 
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ؽ هػػػػف صػػػػحة تقٓػػػػٓـ األرصػػػػدة  بػػػػالعهالت األجىبٓػػػػة تحقػػػػ .ز 
عػػادة ترجهتٍػػا الػػِ عهمػػة الػػدفاتر طبقػػا  اإلقفػػاؿ  ألسػػعاركا 

 تآرخ اعداد القكائـ الهالٓة. ْف

       

تحقػػؽ هػػف صػػحة عػػرض أرصػػدة الىقدٓػػة بػػالبىكؾ بػػالقكائـ  .ح 
 الهالٓة بالهقارىة لألعكاـ السابقة 

       

ب كالتبٓك .ط  ب الهقارف بٓف االرصدة التحقؽ هف صحة التبٓك
 تغٓرت طبٓعتٍا عف الفترة الهقارىة. ْالىقدٓة الت

       
تحقؽ هف فصؿ الشٓكات تحت التحصٓؿ كهؤجمػة السػداد  .م 

كالشػػٓكات الهسػػحكبة عمػػِ حسػػابات البىػػكؾ التػػْ لػػـ تسػػمـ 
ألصػػحابٍا فػػْ تػػػآرخ الهركػػز الهػػالْ هػػػف هػػذكرة التسػػػكٓة 

 ألْ الحسابات الخاصة بٍا 

       

فتح اكثر هف حساب جارم دكف الحاجة الفعمٓػة الٍٓػا هػع  .ؾ 
 ظٍكر حركات غٓر اعتٓادٓة عمِ ٌذي الحسابات.

       

عػػػدـ اعػػػداد كشػػػؼ التػػػدفؽ الىقػػػدم بالشػػػكؿ الهتفػػػؽ عمٓػػػً  .ؿ 
ألكثر هف فترة هالٓة ٓبٓف هصادر الحصكؿ عمِ االهكاؿ 
كاىفاقٍػػا االهػػر الػػذم قػػد ٓضػػمؿ هسػػتخدهْ القػػكائـ الهالٓػػة 

 الخاضعة لمتدقٓؽ.  لمكحدة

       

التأكد هف عدـ كجكد حسابات جآرة هفتكحة باسـ جٍات  .ـ 
 اخرل غٓر الكحدة االقتصادٓة هكضكع التدقٓؽ.

       

 الحصكؿ عمى تحميؿ بالنقدية ف ككذلؾ الحصكؿ عمى محاضر الجرد في تاريخ المركز المالي تككيف رأل عف النقد في الصندكؽبهدؼ  .3

        صحة الحسابٓة لمتحمٓؿ كهحاضر الجرد.التحقؽ هف ال .أ 
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مف الهدر اك التبذير اك 

 سكء االسترداـ

        هطابقة األرصدة فْ هحاضر الجرد هع التحمٓؿ كالدفاتر .ب 

هطابقػة التحمٓػؿ بهٓػػزاف الهراجعػة كالػدفاتر فػػِ تػآرخ اعػػداد  .ج 
 القكائـ الهالٓة

       

هطابقػػػة أرصػػػدة أكؿ الهػػػدة بالػػػدفاتر هػػػع أكراؽ عهػػػؿ العػػػاـ  .د 
 الهالٓة الهعتهدة لمعاـ السابؽ  السابؽ أك القكائـ

       

تحقػػػؽ هػػػف صػػػحة إجػػػراءات القطػػػع بالىسػػػبة ألذكف اسػػػتالـ  .ق 
كصرؼ الىقدٓة فْ تآرخ الهركز الهػالْ كتسػجٓمٍا بصػكرة 

 سمٓهة 

       

 ْإعػػػادة تقٓػػػٓـ العهػػػالت االجىبٓػػػة طبقػػػا السػػػعار اإلقفػػػاؿ فػػػ .ك 
 تآرخ اعداد القكائـ الهالٓة

       
 ِ هصادقات هف أصحاب العٍد.الحصكؿ عم .ز 

       

تحقؽ هػف صػحة عػرض أرصػدة الىقدٓػة بالصػىدكؽ كالعٍػد  .ح 
 بالقكائـ الهالٓة بالهقارىة لألعكاـ السابقة 

       
اتخػػداـ الىقػػد الهكجػػكد فػػْ الصػػىدكؽ لصػػرؼ صػػككؾ تعػػكد  .ط 

 لمغٓر.
       

عػػػػػػدـ االلتػػػػػػزاـ بضػػػػػػكابط االٓػػػػػػداع الىقػػػػػػدم ضػػػػػػهف الحػػػػػػدكد  .م 
 هحددة لالٓداعات الىقدٓة لدل الهصرؼ.كالسقكؼ ال

       

عدـ اجػراء الجػرد الػدكرم بخصػكص اسػتغالؿ هبػالغ سػمؼ  .ؾ 
 الىثٓرة لفترات تتجاكز الهدة الههىكحة ألجمٍا. 

       

صػػػػرؼ هبػػػػالغ ىقدٓػػػػة كسػػػػمؼ اكثػػػػر هػػػػف االحتٓػػػػاج الفعمػػػػْ  .ؿ 
 لمكحدة هحؿ التدقٓؽ.
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        ٓاىة االهاىة.عدـ التأهٓف عمِ اهىاء الصىادٓؽ ضد خ .ـ 

التأكػػػػد هػػػػف اجػػػػراءات تػػػػكفر الحهآػػػػة الهطمكبػػػػة لمصػػػػىادٓؽ  .ف 
 )خزائف كغرؼ هحصىة(.

       

التأكػػد هػػف تػػكفر الكسػػائؿ الكافٓػػة لحهآػػة الىقػػد الهػػراد ىقمػػً  .س 
هف كالِ الكحدة االقتصػادٓة كحسػب طبٓعػة الىشػاط )تػكفر 

. . سٓارات ىقؿ االهػكاؿ ، حػرس لحهآػة االهػكاؿ الهىقكلػة 
 الخ( .

       

 احصؿ عمى جدكؿ تحميمي بالمصركفات العمكمية كاالدارية لمفترة الحالية كالفترة المقارنة تككيف رأل عف المصركفاتبهدؼ  .4

طػػابؽ التحمٓػػؿ بالػػدفاتر كهٓػػزاف الهراجعػػة فػػِ تػػآرخ اعػػداد  .أ 
 القكائـ الهالٓة

 
      

 حمؿ الهصركفات عمِ هستكل البىكد كعمِ هستكل شػٍكر .ب 
السػىة كاستفسػر عػف اسػػباب االخػتالؼ بػٓف الشػٍكر لمبىػػكد 

 الهختمفة

  
  

   

ػػػػػة بػػػػػٓف الفتػػػػػرة الحالٓػػػػػة كالفتػػػػػرة  .ج  ٓر إدرس االختالفػػػػػات الجٌك
الهقارىػػػة كحػػػػدد اٌػػػػـ تمػػػػؾ االختالفػػػات ، ثػػػػـ استفسػػػػر عػػػػف 

 اسبابٍا كهبرراتٍا

 
 

  
 

 
 

حالػػة كجػػكد اختالفػػات غٓػػر هبػػررة ، قػػـ باختٓػػار عٓىػػة  ْفػػ .د 
 :التْتىدٓان كاؾ البىكد كافحصٍا هسهف تم

       

 دة     قـ باالطالع عمِ الهستىدات الهٓؤ
 

   
 تأكد هف صحة العهمٓات الحسابٓة لمهرفقات 

 
      

 كصػػحة الترحٓػػؿ  ْقػػـ بالتأكػػد هػػف صػػحة التكجػػً الهحاسػػب     
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ب الهصركؼ  كهالئهة تبٓك
 سبٓةالهبالغ تخص الفترة الهحا يقـ بالتأكد هف أف ٌذ      

 
 

 الهصػػػػركفات هعتهػػػػدة هػػػػف ذكم  يقػػػػـ بالتأكػػػػد هػػػػف أف ٌػػػػذ
 السمطة

    
 

  
 تأكد هف صحة العرض كاالفصاح بالقكائـ الهالٓة      

 
 

ػػػػة تالئػػػػـ حاجػػػػة  .ق  التأكػػػد هػػػػف كجػػػػكد خطػػػػط كهكازىػػػػات تقدٓٓر
 الكحدة االقتصادٓة .

       
التأكػػػػد هػػػػف عػػػػدـ كجػػػػكد هصػػػػركفات اكثػػػػر هػػػػف االحتٓػػػػاج  .ك 

 كالهخطط .الفعمْ 
       

التأكػد هػف اف الهصػػركفات لػـ تغطػػْ حاجػات شخصػػٓة ال  .ز 
 عالقة لٍا بعهؿ الكحدة االقتصادٓة .

       
التأكػػد هػػف االلتػػزاـ بالتعمٓهػػات الهىظهػػة لمصػػرؼ )تعمٓهػػات  .ح 

تىفٓذ الهكازىة ، تعمٓهات تىفٓذ العقكد ، شركط الهقاكالت . 
 . الخ( .

       

 .حسب النكعالحصكؿ عمى تحميؿ بااليرادات  رادات المستحقةتككيف رأل عف االيهدؼ ب .5

تػآرخ اعػداد  ْهطابقة التحمٓؿ بهٓػزاف الهراجعػة كالػدفاتر فػ .أ 
 القكائـ الهالٓة.

 
 

 
    

تهػت عىػد هراجعػة  ْالتحقؽ هف صحة إجراءات القطع التػ .ب 
 االٓرادات.

 
   

  
 

دة. .ج   االطالع عمِ الهستىدات الهٓؤ
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صحة االساس الذل تـ االعتهػاد عمٓػً كتكافػؽ  التحقؽ هف .د 
 ذلؾ هع سٓاسة تحقؽ االٓراد.

  
     

 هتابعػػػػة تحصػػػػٓؿ تمػػػػؾ االٓػػػػرادات الهسػػػػتحقة خػػػػالؿ الفتػػػػرة .ق 
 الالحقة.

 
  

 
 

 
 

        التأكد هف اف تحصٓؿ االٓرادات تتـ اكالن بأكؿ. .ك 

        التأكد هف عدـ كجكد آرادات صكٓرة .ز 

 الحصكؿ عمى تحميؿ بالدائنكف حسب النكع ل عف الذمـ الدائنةهداؼ تككيف رأب .6

تػآرخ اعػداد  ْهطابقة التحمٓؿ بالدفاتر كهٓزاف الهراجعػة فػ .أ 
 القكائـ الهالٓة

 
      

هطابقػػػة أرصػػػدة أكؿ الهػػػدة بالػػػدفاتر هػػػع أكراؽ عهػػػؿ العػػػاـ  .ب 
 السابؽ أك القكائـ الهالٓة الهعتهدة لمعاـ السابؽ 

       
ئٓة الهصادقات كتقٓػٓـ هػدل اهكاىٓػة االعتهػاد اعداد إحصا .ج 

 عمِ الهصادقات كدلٓؿ إثبات كافْ

 
 

    
 

هطابقة أرصدة الدائىكف كاألرصدة الدائىة الظاٌرة بكشػكؼ  .د 
ػػػػػة كبحػػػػػث  الحسػػػػػاب أك الهصػػػػػادقات هػػػػػع األرصػػػػػدة الدفتٓر

 أسباب االختالؼ أف كجدت  

  
   

  

ة ٓػتـ هتابعػة السػداد حالة عدـ كفآة الهصػادقات الػكارد ْف .ق 
الكاردة بالتحمٓؿ  الهبالغلمتحقؽ هف سداد  الفترة الالحقة ْف

 كاالطالع عمِ هستىدات السداد

 
 

   
  

حالػػػة عػػػدـ كفآػػػة الفتػػػرة الالحقػػػة لالعتهػػػاد عمٍٓػػػا ٓػػػتـ  ْفػػػ .ك 
ػػػتـ  إختٓػػػار عٓىػػػة هػػػف الهعػػػاهالت لمفتػػػرة هحػػػؿ الهراجعػػػة ٓك

 فحصٍا هستىدٓان كالتحقؽ هها ٓمِ:
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 دة  االطالع عمِ الهستىدات الهٓؤ
 

      
 التحقؽ هف اىٍا تخص الفترة        
 ب كالعرض  التحقؽ هف صحة التبٓك

  
     

   ادرس هدل الحاجة لتككٓف هخصص لاللتزاهات الهحتهمة .ز 
 

  
 

 
تحقػػػػػؽ هػػػػػف صػػػػػحة عػػػػػرض الػػػػػدائىكف  كاألرصػػػػػدة الدائىػػػػػة  .ح 

لألعػكاـ السػابقة  كتحقػؽ األخرل  بالقكائـ الهالٓة بالهقارىة 
ال  ْهف األرصدة غٓر الطبٓعٓة، كاألرصػدة الهدٓىػة أك التػ

قػػة سػػمٓهة )كػػاألطراؼ ذات العالقػػة أك  تبػػكب كػػدائىكف بطٓر
 الهستحقات(.

 
 

   
 

 

التأكػػد هػػف اف حسػػاب الػػدائىكف الظػػاٌر ٓقابمػػً تقػػدٓـ سػػمعة  .ط 
 اك خدهة . 

       
فػػػػػػػْ اختٓػػػػػػػار التأكػػػػػػػد هػػػػػػػف سٓاسػػػػػػػة الكحػػػػػػػدة االقتصػػػػػػػادٓة  .م 

 الهجٍزكف كفقان لمضكابط كالتعمٓهات الهرعٓة.
       

 تاريخ اعداد القكائـ المالية يالحصكؿ عمى تحميؿ بالمدينكف  ف النكعهدؼ تككيف رأل عف حسابات المدينكف حسب ب .7

قػػػػـ بهطابقػػػػة أرصػػػػدة أكؿ الهػػػػدة بالػػػػدفاتر هػػػػع أكراؽ عهػػػػؿ  .أ 
 معاـ السابؽ العاـ السابؽ أك القكائـ الهالٓة الهعتهدة ل

 
      

قػـ بهطابقػة أرصػػدة حسػابات الهػػدٓىكف الظػاٌرة بالسػػجالت   .ب 
هع أرصدة ٌذي البىكد فػْ هٓػزاف الهراجعػة فػْ ىٍآػة الفتػرة 

 هحؿ التدقٓؽ  
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عهػػؿ همخػػص بالهصػػادقات الػػكاردة هػػف الهػػدٓىكف كهطابقػػة  .ج 
تمػػػؾ الهصػػػادقات بالتحمٓػػػؿ الػػػكارد بتمػػػؾ االرصػػػدة ، تحدٓػػػد 

الهبػػػررة زهىٓػػػا كالفػػػركؽ كاالختالفػػػات غٓػػػر الهبػػػررة  الفػػػركؽ
ف  ا كدراسة اسبابٍا كتحدٓد هػدل الحاجػة الػِ تكػٓك كحصٌر

 هخصص دٓكف هشككؾ فِ تحصٓمٍا 

 
 

    
 

خذ عٓىة هف حسػابات الهػدٓىكف كتحقػؽ هػف صػحة تحمٓػؿ  .د 
ػػؽ الجٍػػة هكضػػكع  أعهػػار أرصػػدة العهػػالء الهعػػد عػػف طٓر

 التدقٓؽ 

 
      

صدة الهصادقات الكاردة هف الهػدٓىكف هػع أرصػدة طابؽ أر  .ق 
الهػدٓىكف فػػْ الظػػاٌرة فػػْ هٓػػزاف الهراجعػػة فػػْ تػػآرخ قػػكائـ 

 الهركز الهالْ كأفحص أسابب الفركؽ أف كجدت  

 
  

  
  

أفحص هستىدٓان عٓىة هف أرصدة الهدٓىكف فْ ىٍآة الفتػرة  .ك 
 كتحقؽ هف األتْ :

 
 

 
    

 لعهٓؿ لمبضاعة ا استالـ        
 دة هستىدات كجكد          الهدٓىكف هف لمهتحصالت هٓؤ

أفحص هستىدٓان عٓىة هػف الحركػة التػْ تهػت عمػِ حسػاب  .ز 
 العهٓؿ كتحقؽ هف األتْ :

 
 

  
   

 الهبرهػػة لمعقػػكد طبقػػان  الفػػاتكرة تسػػعٓر صػػحة هػػف تحقػػؽ 
  الهدٓىكف هع

       

 ا  هف تحقؽ ظٍاٌر إثبات الفاتكرة عمِ حساب العهٓؿ كا 
 ضهف أعهار الدٓكف 

       

أفحص التسكٓات الهدٓىة كالدائىة عمػِ عٓىػة هػف حسػابات  .ح 
 الهدٓىكف كتحقؽ هف سالهتٍا
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 اجراءات التدقٓؽ الهطمكبة

 االٌداؼ التككٓدٓة
صحة كدقة 
 قيـ المبالغ

العرض 
كاإلفصاح 

 السميـ

إكتماؿ تسجيؿ 
كافة المبالغ في 

 الدفاتر

الكجكد الحقيقي 
لممبالغ كتلييدها 

 بالمستندات

المبالغ ترص 
الشركة  كمعتمدة مف 

 اإلدارة

األساس الذم يستند عميه 
تقييـ المبالغ التقديرية هك 

 أساس صحير

الحفاظ عمى الماؿ العاـ 
مف الهدر اك التبذير اك 

 سكء االسترداـ

أدرس هكقػػػػػؼ العهػػػػػالء هػػػػػف كاقػػػػػع تحمٓػػػػػؿ أعهػػػػػار الػػػػػدٓكف  .ط 
ألرصػػدة الهػػدٓىكف كهػػدل االحتٓػػاج إلػػِ تػػدعٓـ هخصػػػص 

 الدٓكف الهشككؾ فٍٓا 

 
 

  
 

 
 

ؿ الفتػػػػػػرة الالحقػػػػػػة)خالؿ الفتػػػػػػرة هتابعػػػػػػة الهعػػػػػػاهالت خػػػػػػال .م 
دٓػػكف  مالختاهٓػػة( هػػع الهػػدٓىكف لمتحقػػؽ هػػف عػػدـ كجػػكد ا

تحصٓمٍا ككذلؾ التحقػؽ هػف صػحة  ْضعٓفة اكهشككؾ ف
 اجراءات القطع لمهبٓعات

 
  

   
 

حالة عدـ اهكاىٓػة االعتهػاد عمػِ الفتػرة الالحقػة بشػكؿ  ْف .ؾ 
ارصػدة  لعٓىػة هػف مهىفرد ٓتـ المجكء الِ الفحص الهسػتىد

تػػػآرخ اعػػػداد القػػػكائـ الهالٓػػػة كتطبػػػؽ  ْالهػػػدٓىكف القائهػػػة فػػػ
 عمٍٓا االجراءات التالٓة:

   
  

  

 دة  االطالع عمِ الهستىدات الهٓؤ
 

  
  

  
 التحقؽ هف اىٍا تخص الفترة 

 
      

 ب  التحقؽ هف صحة التبٓك
 

    
 

 
تحقػػػػػؽ هػػػػػف صػػػػػحة تقٓػػػػػٓـ األرصػػػػػدة الهػػػػػدٓىكف بػػػػػالعهالت  .ؿ 

كفقان السعار العهالت الهعمىة بهكجب ىشرة البىػؾ  األجىبٓة
 الهركزم 

 
   

 
  

فصػػػػؿ االرصػػػػدة الهدٓىػػػػة عػػػػف االرصػػػػدة الدائىػػػػة كػػػػدفعات  .ـ 
ا ضهف االرصدة الدائىة  اكخالفة كاظٍاٌر

     
 

 
تحقػػؽ هػػف صػػحة عػػرض أرصػػدة العهػػالء بػػالقكائـ الهالٓػػة  .ف 

 لمعاـ الحالْ كاألعكاـ السابقة
     

 
 

       ـ كجػػػكد تػػػأجٓالت لتحصػػػٓؿ الػػػذهـ الهدٓىػػػة التأكػػػد هػػػف عػػػد .ح 



 

ٛٓ 
 

 
 اجراءات التدقٓؽ الهطمكبة

 االٌداؼ التككٓدٓة
صحة كدقة 
 قيـ المبالغ

العرض 
كاإلفصاح 

 السميـ

إكتماؿ تسجيؿ 
كافة المبالغ في 

 الدفاتر

الكجكد الحقيقي 
لممبالغ كتلييدها 

 بالمستندات

المبالغ ترص 
الشركة  كمعتمدة مف 

 اإلدارة

األساس الذم يستند عميه 
تقييـ المبالغ التقديرية هك 

 أساس صحير

الحفاظ عمى الماؿ العاـ 
مف الهدر اك التبذير اك 

 سكء االسترداـ

ا .   لجٍات هحددة دكف غٌٓر

التأكػػػػػػػد هػػػػػػػف عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد اسػػػػػػػتثىاءات خػػػػػػػارج الضػػػػػػػكابط  .ط 
كالتعمٓهات الخاصة بهىح االئتهاف، اك هىح ائتهاف لجٍات 

ا .  هحددة بذاتٍا دكف غٌٓر

       

التأكػػػػد هػػػػف االلتػػػػزاـ بالتسػػػػدٓد ضػػػػهف الهػػػػدة هػػػػدد االئتهػػػػاف  .م 
 حة .الههىك 

       

 هدؼ تككيف رأل عف مرصص الديكف المشككؾ في تحصيمهاب .8

قػػػػـ بهطابقػػػػة أرصػػػػدة أكؿ الهػػػػدة بالػػػػدفاتر هػػػػع أكراؽ عهػػػػؿ  .أ 
 العاـ السابؽ أك القكائـ الهالٓة الهعتهدة لمعاـ السابؽ 

 
      

قػػػػـ بدراسػػػػة أرصػػػػدة الػػػػدٓكف غٓػػػػر الجٓػػػػدة كالهشػػػػككؾ فٍٓػػػػا  .ب 
ان كتحقؽ هف هدل كفآة الهخصص الهك  كف دفتٓر

     
 

 
 تحقؽ هف هدل الحاجة إلِ تككٓف أك تدعٓـ الهخصص .ج 

 
    

 
 

  تحقؽ هف عرض البىد كاإلفصاح عىً  .د 
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 :رابعالمبحث ال

 اإلستنتاجات كالتكصيات
 

  :اإلستنتاجات 4-1

مالئمػة فػي ظػؿ بيئػة الضػعؼ المالكػات الرقابيػة فػي تنكيػع مصػادر الحصػكؿ عمػى ادلػة االثبػات  4-1-1
 ادية متغيرة تتسـ بالمراطر. اقتص

اعتمػػاد المالكػػات الرقابيػػة فػػي ديػػكاف الرقابػػة الماليػػة االتحػػادم فػػي العػػراؽ فػػي اثبػػات المالحظػػات  4-1-2
كالػػذم الرقابيػػة عمػػى انػػكاع محػػددة مػػف ادلػػة االثبػػات مػػف دكف ربطهػػا بلهػػداؼ التػػدقيؽ التككيديػػة 

   يضعؼ المالحظات الرقابية المشرصة ضمف التقارير الرقابية .
بتحميػؿ اعتماد الفرؽ الرقابية عينة البحث عمى مقارنة النفقات اك االيرادات كلفترتيف دكف القيػاـ  4-1-3

العالقات بيف بنكد القكائـ الماليػة كغيػر الماليػة لتحديػد مػدل التجػانس بينهػا ككجػكد أم عالقػات 
قػت كالتكمفػة مػف اسػتثمار الك االمػر الػذم يسػاعد الفػرؽ الرقابيػة غير منطقيػة أك غيػر متكقعػة ف 

كدراسػػة المرػػاطر المحيطػػة بالعنصػػر محػػؿ الفحػػص كتحديػػد االهػػداؼ المطمػػكب تحقيقهػػا كاألفػػراد 
 كانكاع االثباتات الالزمة .

عػػدـ تضػػميف اكراؽ العمػػؿ بنكعيػػة االدلػػة المسػػتردمة ف اذ يفتقػػر بعػػض الرقبػػاء االلمػػاـ الكػػافي  4-1-4
 حظة الرقابية .بنكعية الدليؿ كمصدري كطريقة استردامه كتكظيفه في المال

االسػتناد الػى مػع عػدـ فػي التقػارير الرقابيػة كالمالحظات الكاردة في االيضاحات عدـ التمييز بيف  4-1-5
تحديد اكجػه المرالفػة اك الرمػؿ جب مراعاتها كالمتضمنة بشكؿ عاـ )الكااركاف المالحظة الرقابية 

سياسػػػات االداريػػة كاالعػػػراؼ اسػػناد المرالفػػة اك الرمػػػؿ الػػى القػػػكانيف كاالنظمػػة كالتعميمػػات كالف 
تحديػد االثػر السػمبي الػذم حػدث نتيجػة المرالفػة اك الرمػؿ ف اك ف كمعايير نظاـ الرقابػة الػدارمي 

التكصػيات لتالفػي المرالفػة اك الرمػؿ اك الطمػب مػف االدارة ف  بياف االثر السمبي المحتمػؿ حدكثػة
 .( رالفةاتراذ االجراءات التصحيحية اك الرادعة لمنع تكرار هذي الم

ف اغمػػب التكصػػيات الػػكاردة فػػي التقػػارير ال تقابػػؿ نػػكع المرػػاطر التػػي تكاجػػه نشػػاطات الكحػػدة إ 4-1-6
  االقتصادية ف مع عدـ تحديد اجراءات الجهات الراضعة لمتدقيؽ تجاي المالحظات المشرصة.

ض ف فػي حػيف اف بعػيتـ المجكء الى تثبيت المالحظات الرقابية بغض النظر عف طبيعة المرالفػة  4-1-7
المالحظػػات الرقابيػػة تسػػدعي تعػػديؿ البيانػػات المقدمػػة كاجػػراء االجػػراءات التصػػحيحية قبػػؿ اصػػدار 

 التقرير ف دكف االكتفاء بتثبيت مالحظات رقابية فقط كاصدار التقارير .
افتقار بعض المالحظات الرقابية الى تحديػد المسػؤكلية التقصػيرية كجػزء مػف الحفػاظ عمػى المػاؿ  4-1-8

 العاـ .
ج التدقيؽ المعتمدة مف قبؿ الفرؽ الرقابية مف دراسة حاالت كمظاهر المراطر الفعمية صكر برامق 4-1-9

اك المتكقعػػة لمعناصػػر محػػؿ الفحػػص ف فضػػالن عػػف عػػدـ بػػذؿ العنايػػة الالزمػػة لتحقػػؽ االهػػػداؼ 
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التككيديػػة الراصػػة )الكجػػكد كالممكيػػة كمتانػػة نظػػاـ الرقابػػة الدارميػػة . . الػػخ( ف فضػػالن عػػف رمػػك 
 لرقباء الى مايشير ما حقؽ مف هذي االهداؼ .اكراؽ عمؿ ا

 
 

  :التكصيات 4-2
زج المالكػػات الرقابيػػة فػػي االجهػػزة العميػػا لمرقابػػة فػػي دكرات ككرش تدريبيػػة لمعمػػؿ عمػػى تنميػػة   4-2-1

المهارات االساسية الراصة بالحصكؿ عمى ادلة االثبات المالئمة كدراستها كارتيار االدلة االنسػب 
 بية كبما يضمف جكدة العمؿ الرقابي .عند تثبيت المالحظات الرقا

حػػث اجهػػزة الرقابػػة العميػػا عمػػى دكرهػػا االساسػػي فػػي اعتمػػاد اكثػػر مػػف اسػػمكب اك مػػنهج يػػدعـ   4-2-2
المالحظػػات الرقابيػػة ف إذ أف اعتمػػاد نػػكع معػػيف مػػف ادلػػة االثبػػات كبصػػكرة مسػػتمرة قػػد يػػؤدم الػػى 

 تثبيت مالحظات رقابة محددة كمتكررة مف سنة الى اررل .
الرقابػػة الماليػػة ببػػذؿ العنايػػة المهنيػػة المطمكبػػة لمترطػػيط عمػػى جمػػع ادلػػة مػػدققي ديػػكاف د ترشػػي 4-2-3

فضػػالن عػػف تحديػػد اهػػداؼ ف  تحقيػػؽ الفاعميػػة فػػي عممهػػـ الرقػػابياالثبػػات المالئمػػة كبمػػا يضػػمف 
التدقيؽ التككيدية كاالهداؼ االررل ف مع تكجيه عناية الفػرؽ الرقابيػة الػى اليػة ربػط ادلػة االثبػات 

لمالئمة باهداؼ التدقيؽ التككيدية باعتماد اجراءات كبرامج تدقيؽ كاضحة كمحػددة لمتػدقيؽ تبػيف ا
 .كيفية تنفيذ اهداؼ التدقيؽ المطمكبة كما هي الكسائؿ المطمكب اعتمادها .

اعداد معايير راصة بفريؽ رقابة الجكدة مف جممة مػا تتضػمنه المتطمبػات الراصػة بادلػة كقػرائف  4-2-4
  .ف المجكء اليها االثبات الممك

كاعتبػػار هػػذا االجػػراء تضػػميف اكراؽ العمػػؿ بنكعيػػة االدلػػة المسػػتردمة حػػث الفػػرؽ الرقابيػػة عمػػى  4-2-5
 شكؿ مف اشكاؿ التكثيؽ .

كالمرػاطر التػي تكاجػه لمالحظػات الرقابيػة حث الفرؽ الرقابية كفريػؽ رقابػة الجػكدة عمػى دراسػة ا 4-2-6
التػي تػؤثر المالحظات الرقابيػة ى تعديؿ بعض المعامالت كالطمب مف الجهات الراضعة لمتدقيؽ عم

بشػػكؿ جػػكهرم عمػػى النشػػاط اك التػػي يمكػػف تعػػديمها رػػالؿ فتػػرة اعػػداد التقريػػر ف مػػع حػػث الجهػػات 
 .الراضعة لمتدقيؽ عمى عدـ تكرار مثؿ تمؾ الحاالت 

الحفػاظ عمػى المػاؿ العػاـ مػف الهػدر اك التبػذير اك  كضع كتطكير اجراءات كبرامج تػدقيؽ راصػة ب 4-2-7
تحديد المسػؤكلية مف رالؿ المالحظات الرقابية مع تقكية  سكء التصرؼ كضماف كفاءة استردامه

 التقصيرية .
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 :المصػػادر 
 المصادر العربية: 
 -:القكانيف كالتشريعات كالكثائؽ الرسمية .1
 المعدؿ . 1979( لسنة 157قانكف االثبات العراقي رقـ )ف  جهٍكٓرة العراؽ .أ 
 )الهعدؿ( . ٜٜٚٔ( لسىة ٕٔالشركات رقـ ) جهٍكٓرة العراؽ ، قاىكف .ب 

 ـ.ٕٗٔٓجهٍكٓرة العراؽ، دٓكاف الرقابة الهالٓة اإلتحادم،" دلٓؿ هىٍج التدقٓؽ كفؽ أسمكب الهخاطر"،  .ج 

ػدة الكقػائع ٕٔٔٓ( لسػىة/ٖٔجهٍكٓرة العراؽ، كزارة العدؿ، "قاىكف دٓكاف الرقابة الهالٓػة اإلتحػادم رقػـ) .د  )الُهعػدؿ("، جٓر
 ـ. ٕٔٔٓ (،ٕٚٔٗدد)العراقٓة، الع

  -:تبػالك .2
 .ٜ٘ٛٔدار الىٍضة العربٓة ،القاٌرة ، ، " نظرية االثبات في المراجعة"  أبرآٌـ ،شكقْ ٓراض ،ابرآٌـ ،  .أ 

"إصدارات المعايير الدكلية لرقابة الجكدة كالتدقيؽ كالمراجعة كعمميات التلكيػد األرػرل  اإلتحاد الدكلْ لمهحاسػبٓف، .ب 
، ترجهػػػػة جهعٓػػػػة الهجهػػػػع العربػػػػْ لمهحاسػػػػبٓف القػػػػاىكىٓٓف، الهكتبػػػػة ٕٕٔٓ، طبعػػػػةٔج ،كالرػػػػدمات ذات العالقػػػػة"

 ـ.ٕٕٔٓالههمكة األردىٓة الٍاشهٓة، -الكطىٓة، عهاف

"، تعٓرػب المراجعة المحاسػبية كرػدمات التلكيػد مػدرؿ متكامػؿأرىز، نلفف ككالدر، راىداؿ ج. كبٓسمْ، هػارؾ س، " .ج 
ػػب، دار الهػػٓرخ لمطباعػػة كالىشػػر، الههمكػػة العربٓػػة كهراجعػػة د. هحهػػد عبػػد الفتػػاح العشػػهاكم،  ػػب جبػػر غٓر كد.غٓر

 ـ.ٖٕٔٓالسعكدٓة، 

"، ترجهػػة هحهػد عبػد القػػادر الدٓسػٓطْ، دار الهػٓرخ لمىشػػر، المراجعػة مػػدرؿ متكامػؿأرىػز، ألفػٓف كلكبػؾ، جػػٓهس، " .د 
 ـ.ٕ٘ٓٓالههمكة العربٓة السعكدٓة،  -الٓراض

، دار الكتػب الكطىٓػة، ٔ، طٔ"، جالمراجعػة النظريػة-مراجعػة كالتػدقيؽ"الطريؽ إلى عمػـ الألكسْ، حاـز ٌاشـ،  .ق 
 ـ.ٖٕٓٓلٓبٓا،  -طرابمس

، دار الكتػب الكطىٓػة، ٔ، طٔ"، جالمراجعػة النظريػة-"الطريؽ إلى عمػـ المراجعػة كالتػدقيؽألكسْ، حاـز ٌاشـ،  .ك 
 ـ.ٕٙٓٓلٓبٓا،  -طرابمس

إدارة االربػاح عكامػؿ نشػكئها كأسػاليبها حهػكد فمػٓح ، " التهٓهْ كالساعدم، أ.ـ.د.عباس حهٓد ٓحٓػِ ، ـ.ـ.حكػٓـ  .ز 
 .ٕٗٔٓبغداد ،–العراؽ  ٔ" ،الجٓزرة لمطباعة كالىشر ، ط كسبؿ الحد منها

ىكػػْ، نهرسػكف، .ح  "، ترجهػػة كتعٓرػب احهػد حاهػػد حجػاج كد.كهػػاؿ المراجعػػة بػيف النظريػػة كالتطبيػؽ" تكهػاس، كلػٓـ ٌك
 .ٜٕٓٓ، الههمكة العربٓة السعكدٓة  -الٓراض،  ٔالدٓف سعٓد كتقدٓـ كسمطاف هحهد العمْ ، ط، 

ػ ة،هؤسسػٔ، ط"مراجعة الحسابات بيف النظريػة كالتطبيػؽ"جربكع، ٓكسؼ هحهػكد،  .ط   -عهػاف، عالػكراؽ لمىشػر كالتكٓز
 ـ.ٕٓٓٓاألردف، 
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ػ ة،هؤسسػٕ، ط"مراجعة الحسابات بيف النظريػة كالتطبيػؽ"جربكع، ٓكسؼ هحهػكد،  .م   -عهػاف، عالػكراؽ لمىشػر كالتكٓز
 ـ.ٜٕٓٓردف، األ

ػع ، الطبعػة االكلػِ  " ، التػدقيؽ الحػديث لمحسػػابات ، "جهعػة ، احهػد حمهػْ  .ؾ   –عهػػاف  –دار صػفاء لمىشػر كالتكٓز
 . ٜٜٜٔاالردف /

 الطبعػة ، 6 الكتػاب ، " المهنػة أرالقيات كقكاعد الدكلية كالتلكيد التدقيؽ معايير تطكر ،"  حمهْ احهد جهعة،  .ؿ 
 . ٜٕٓٓ ، افعه ، لمىشر صفا  دار ، األكلِ

 الجاهعػة ، ٕط ، "كتطبيػؽ نظريػة – الدكليػة التػدقيؽ معػايير ضػكء فػي الحسػابات تػدقيؽ " ، عمػْ ، الػذىٓبات .ـ 
 . ٜٕٓٓ ، األردىٓة

ٓب الٓاس ٓحِٓ "  .ف  دراسة  –" مدل تطبيؽ رقابة الجكدة في مكاتب تدقيؽ الحسابات في اليمفالضمعْ ، ٌك
 . ٕٗٓٓكالعمـك اإلدآرة ،  هٓداىٓة " جاهعة الٓرهكؾ ، كمٓة االقتصاد

  .ٕٗٓٓدار كائؿ لمىشر كالتكٓزع :  " ، الناحية النظرية-عمـ تدقيؽ الحسابات"  ، خالد أهٓف، عبد اهلل  .س 

ػػدات، القػػاٌرةٔ"، طتػػدقيؽ الحسػػاباتعبػػداهلل، خالػػد أهػػٓف، " .ع  ؽ كالتكٓر ػػة  -، الشػػركة العربٓػػة الهتحػػدة لمتسػػٓك جهٍكٓر
 ـ.ٕٗٔٓهصر العربٓة، 

اب ىصػر ، " عمْ ، عبد  .ؼ  االسػكىدٓرة  –" الجػزء االكؿ، الػدار الجاهعٓػة مكسكعة المراجعػة الرارجيػة الحديثػة الٌك
 ـ.ٜٕٓٓجهٍكٓرة هصر العربٓة، 

حػػاالت  مراجعػػة الحسػػابات المتقدمػػة االطػػار النظػػرم كاالجػػراءقاضػػْ كدحػػدكح ، حسػػٓف احهػػد كحسػػٓف ٓكسػػؼ ،" .ص 
 .ٜٕٓٓكالتكٓزع ، الههمكة االردىٓة الٍاشهٓة ،  " ، الطبعة االكلِ ، دار الثقافة لمىشر العممية

كتطبيقيان  القٓرشْ ، أٓاد رشٓد القٓرشْ ، " .ؽ  " ، دار الهغرب لمطباعة كالىشر  التدقيؽ الرارجي منهج عممي نظريا ن
 . ٕٔٔٓبغداد : –، العراؽ 

الطبعة األكلِ، ، "  ISO 19011:2002 تدقيؽ أنظمة الجكدة المكاصفة أيزك" القزاز ، إسهاعٓؿ إبرآٌـ،  .ر 
 ـ.ٕٓٔٓدار دجمة لمىشر كالتكٓزع، عهاف األردف، 

 ، ط ب ،التأكد كخدهات التدقٓؽ فْ هتقدهة دراسات"  جعةاالمر  في الحديثة التطكرات "أحهد  السٓد أهٓف لطفْ ، .ش 
 . ٕٚٓٓفْ االسكىدٓرة ،  الجاهعٓة الدار

لمطباعػػػة كالتػػػألٓؼ كالترجهػػػة كالىشػػػر ، لٓبٓػػػا ، " ، الػػػدار االكادٓهٓػػػة  نظريػػػة المراجعػػػةهحهػػػد ، ىصػػػر صػػػالح ، "  .ت 
 .ٕٔٔٓطرابمس ، 

 . ٜٚٛٔ"، الجزء االكؿ ، عالـ الكتب ،القاٌرة هصر، أصكؿ األثبات كأحراءاتههرقص ، سمٓهاف، "  .ث 

 . ٕٙٓٓ"، دار الهسٓرة لمىشر كالتكٓزع كالطباعة ،  تدقيؽ الحسابات المعاصر الهطارىة ، غساف فالح ، " .خ 
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 -:طارير كالرسائؿ الجامعيةالبحكث كاأل  .3
ٓف، إٓاد -أ   القانكنييف الحسابات مدققي نظر مف كجهة الحسابات تدقيؽ جكدة في المؤثرة العكامؿ"حسٓف، حسف أبٌك

 .ٕ٘ٓٓ، ، الجاهعة االسالهٓة فْ غزة غزة  قطاع فْ الحسابات تدقٓؽ هكاتب حالة دراسة ف"فمسطي في
" ، دراسة ىظٓرة هقارىة فْ قطر دكلة كلتدقيؽ في ماؿ المراجعةأع جكدة تقييـأحهد ، هحهد هحهد هظٍر ، "  -ب 

 . ٜٕٓٓدٓكاف الهحاسبة القطرم ، 
 " ألدلة اإلثبات أثر كفاءة نظاـ الرقابػة الدارميػة في ارتيار مراقػػب الحسابات، "  قحطاف عبداهلل حسفالحٓالْ ،  -ج 

لهعٍد العالْ لمدراسات الهحاسبٓة كالهالٓة / هجمس اهقدـ الِ  بحث تطبٓقْ فْ شركة الصىاعات األلكتركىٓة"، 
ك جزء هف هتطمبات ىٓؿ شٍادة الهحاسبة القاىكىٓة ،  جاهعة بغداد  .ٌٕٔٔٓك

 المالية كفقان  القكائـ عمى الرأم إلبداء أدلة اإلثبات تقييـ في الرارجي المراجع دكر"  فرحاف الزآغ ، ٌاىْ -د 
رسػالة  فمسػطٓف( فػْ الهراجعػة كشػركات هكاتػب أداء عمػِ ةتطبٓقٓػ " ، )دراسػة الدكليػة المراجعػة لمعػايير

 . ٕٙٓٓهاجستٓر، 
ؿ ،  -ق   الحسابات المهني لممدققي األداء جكدة عمى الرارجية التدقيؽ متغييرات بيئة تلثير،" عهر أكـر سٍاـالطٓك

 . ٕٕٔٓ،  "غزة قطاع فْ الحسابات الهدققة هكاتب عمِ هٓداىٓة دراسة"، "غزة  قطاع في
"، أثر منهج التدقيؽ القائـ عمى مراطر االعماؿ عمى جكدة التدقيؽ الرارجيء الدٓف صالح هحهكد،" عكدة ، عال -ك 

 . ٕٔٔٓجاهعة الشرؽ االكسط ، 
، جاهعة بغداد  " دكر الرقابة الدارمية في تحديد منهجية التعػػامؿ مع مراطر التدقػيػػؽ" فَػَرْج ، ُسٍاد َصبٓح ،  -ز 

 . ٕٙٓٓكمٓة االدارة كاالقتصاد ، 
أطركحة دكتكراي هحاسبة ، كمٓة االدارة  " ، منهجية اإلثبات في الرقابة المالية كالتدقيؽ ، "، خالد ٓاسٓف القٓسْ  -ح 

 .   ٜٜٜٔجهٍكٓرة العراؽ /  –كاالقتصاد ، الجاهعة الهستىصٓرة بغداد 

 هٓداىٓة ، دراسة ، " ةغز  قطاع في تدقيؽ الحسابات مكاتب في الجكدة رقابة تطبيؽ مدلالقٓؽ ، أهٓر جهاؿ ، "  -ط 
ٕٕٓٔ . 

" ، الجزائر في تطبيقها إمكانية الدكلية كمدل المعايير منظكر مف المحاسبي التدقيؽ، "  أهٓف هحهد،  هازف -م 
ٕٓٔٔ . 

" )بحث تطبٓقْ لعٓىة هف جكدة التدقيؽ كانعكاساتها في مكافحة الفساد الماليهٍدم، حسٓف عبد عمْ هٍدم ، "  -ؾ 
ك جزء هف هتطمبات ىٓؿ شٍادة الهحاسبة تقآرر دٓكاف الرقابة ا لهالٓة( ،الهعٍد العربْ لمهحاسبٓف القاىكىٓٓف ٌك

 القاىكىٓة .
" بحث تطبٓقْ عمِ عٓىً هف هراقبْ  أثر مراطر التدقيؽ عمى جكدة أداء المدقؽٓكسؼ ، باف ٓراض ، "  -ؿ 

 .ٜٕٓٓالحسابات ، 
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 الدكريات  كالمؤتمرات : .4
، ٜٖ"، هجمة الهحاسبة، الجهعٓة السعكدٓة لمهحاسبة، العددعمى جكدة األداء المهنيالرقابة  سالـ سعٓد ، "باعجة ،  .أ 

 . ٕ٘ٓٓ، ()إبٓرؿ
 القكائـ عمى تلثيرها مف الرارجي الترفيؼ المراجع مساهمة كمجاالت المراجعة مراطرجربكع ، بحث بعىكاف "  .ب 

 . ٕٚٓٓ" ،  المراجعة عممية في المالية
" ، جاهعة دهشؽ ،  السكرية العربية الجمهكرية في التحميمية المراجعة راءاتإج إسترداـ مدل" قٓرط، عصاـ ،  .ج 

 . ٜٕٓٓ األكؿ العدد - ٕ٘ الهجمد –كالقاىكىٓة االقتصادٓة لمعمـك دهشؽ جاهعة ، هجمةكمٓة االدارة كاالقتصاد 
ة الهجمة العمهٓة لم " التدقيؽ أداء جكدة لتقييـ مقترح مدرؿ" هجاٌد ، إٓهاف أحهد أهٓف ،  .د  بحكث كالدراسات التجآر

ر ،   .ٕٔٔٓالعدداف ) الثالث كالرابع ( كمٓة التجارة ، جاهعة االٌز
أهمية إسترداـ اإلجراءات التحميمية في مراحؿ التدقيؽ التي يباشرها ىصار كبٍراهْ ، هجدم هحهد كهٓرـ أحهد ،"  .ق 

" ،هسابقة البحكث التاسعة عمِ  المحاسبة مدقؽ الديكاف كمدل اإلعتماد عميها مف كاقع دليؿ التدقيؽ العاـ لديكاف
 . ٕٛٓٓهستكل جهٓع قطاعات دٓكاف الهحاسبة لعاـ 

 


