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 يابه مجال انور د.            رابع حماسبة /الرقابة والتدقيق
 

 الفصل االول
 مدخل اىل تدقيق احلسابات

 
 نشأة التدقيق وتطوره التأرخيي: .1
   د نظام للرقابة على االعمال والضرورية الجيامل يكن ظهور التدقيق وليد الصدفة ولكنه كان نتيجة احلاجة املاسة           
اوال لدى  . حيث ظهرت هذه احلاجة هن الذين يقومون بتسهجيل الممليات النقدية والوقو   على حه ة ماسهجلواليت ميارسهها اااسهبو 

صهههر واليونان  حههه ة ااحلكومات حيث تدل الوثائق التأرخيية على ان حكومات قدماء م سهههت دم املدققل للتأكد من  سهههابات كانت ت حل
حههههه تهها وهكهذا  هد ان كل سهههههجحت للوقو  على مهدى  سهههههتمع اىل القيود املابتهة بهالهدفهاتر وال  ) مهة المهامهة .  وكهان  املهدقق وقتهها ي

Auditing)     مشتقة من  الكلمة الحتينية( Audire) . وممناها يستمع 
ادى اىل لة وتبسهي  وانتشهار تطبيق اااسهبة والتدقيق  ا يف القرن اخلامس عشهر ددى اىل سههو وان ظهور نظرية القيد املزدوج        

  1581يف ايطاليا عام  تطور مهنة اااسبة والتدقيق . وظهرت اول منظمة مهنية يف ميدان التدقيق يف فينيسيا 
 . ري حماسبة تأسست كلية هلذا الغرض وكانت تطلب ستة سنوات مترينية جبانب النجاح يف االمت ان اخلاص ليصبح الش ص خبحيث 
سهههبة والتدقيق           ضهههريبة دورا هاما وباررا يف تطوير مهنة ااا سهههة املالية وال سهههيا اذ ظهرت دداة رقابة  جديدة هي وكما لمبت ال

 . الرقابة او الف ص الضرييب وخاحة بمد الاورة الصناعية 
 الشركات اال ان ذلك  يرجع اىل لكافة الممليات يف تدقيق تفصيلي اي تدقيق شامل   1895وكان التدقيق لغاية  عام           

 ،  وان اهلد  الرئيسي للتدقيق كانت اكتشا  اخلطأ والغش والتحعب عدم وجود نظام للرقابة الداخلية يف ذلك الوقت 
سههههنة            سههههبة بأهمية ه  1933وبدد االهتمام بنظام الرقابة الداخلية بمد  ذا النظام واالعتماد حيث اهتم كتاب التدقيق وااا

ضهههوئها يبل املدقق وذلك القيام بأختيار جمموعة من الممليات لغرض تدقيقها وليس كل الممليات  واليت عليه من قبل املدقق   على 
سههاولية املدقق   مراق، لذا فأن  القوائمدالة تلك رديه بم سههاولية االدارة وان م حههب ت بمد هذه الفنة من م شههاا اخلطأ والغش ا ب اكت

 . املالية  القوائم  هي لبيان  ح ة  وعدالة احلسابات ( 
 

 دسباب تطور مهنة التدقيق :
 ى منوها وتطورها:ملهنة تدقيق احلسابات ان من بل الموامل اهلامة اليت ساعدت علمن التطور التأرخيي  يتضح       

 ا .ريادة حجم املشروعات  من حيث الممل فيها ونشاطاته •
 تفويض  السلطات للغري اقتصاديا . •

صهههل امللكية عن االدارة   • سهههاهمة (  ا ادى اىل ف شهههركات االموال   امل سهههاهمل عن ظهور   اى اهليئة المامة للم
 جملس االدارة ( .

املالية وغريها  ا تطلب من املشهروعات  اىل بمض القوانل والتشهريمات كقانون ضهريبة الدخل  والسهوا ظهور  •
   املدققل واردياد الطلب على خدماتهم . توظيف 
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 احلسابات : مفهوم   تمريف ( تدقيق  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضههههوعي ، اليت تتملق بنالتدقيق   *         شههههكل مو شههههطة    هو عملية منظمة ومنهجية جلمع االدلة والقرائن وتقوميها ، ب تائج االن
 . ((اىل االطرا  املمنية واالحداث االقتصادية وذلك لت ديد مدى التوافق والتطابق بل هذه النتائج واملمايري املقررة وتوحيل ذلك 

 ومن هذا التمريف ميكننا مححظة النقاط التالية :          
ضهههههمن جمموعهة من االجراءات امل - سهههههتنهادا اىل  تتهابمهة وامل ططهة التهدقيق عمليهة منتظمهة ومنهجيهة : حيهث تت يقوم بهها املهدقق ا

 يري املتفق عليها . ااالهدا  واملم

ضههوعية نمنى ان االدلة والقرائن جيب ان  - صههول على ادلة وبراهل بطريقة مو ضههع وهواء جامميها ضههرورة احل او التتأثر او خت
 تكون عرضة لت يزهم .

صههر على ف ص اململومات املقدمة  - سههيب الذى ينتج عنه ان التدقيق اليقت ضهها ف ص املظام ااا سههب وامنا اي مال بالقوائم املالية ف 
من ممايري  متمار  هذه اململومات  املالية ، وتشتمل على ابداء ردى او احدار حكم حول عدالة القوائم املالية  املمدة على جمموعة 

 قبوال عاما ( . عليها واليت تتمال باملبادىء اااسبية املتمار  عليها   القبولة 

 توحيل نتائج الف ص من خحل تقرير اىل االطرا  املمنية .   -

 
ضهههههوعي واليت  تتملق بنتهائج           شهههههكهل مو * التهدقيق   هو اجراءات منظمهة وجوهريهة لف ص ومجع وتقويم  الدلهة االثبهات ب
  ((  ايري املقررة وتبليغ ذلك اىل املستفيدينالنتائج واملم االقتصادية لغرض حتديد مدى التوافق والتطابق بل هذه االنشطة 
         
  التدقيق    هو ف ص دنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات والدفاتر اخلاحة باملشروع حتت*   

شهروع ا ، بقصهد اخلروج بردى ف  حمايد  عن مدى داللة  القوائم املالية عن الوضهع التدقيق ف صها انتقاديا منظم املالي لذلك امل
 ك الفنة . يف نهاية فنة رمنية مملومة ، ومدى تصويرها لنتائج اعماله من ربح او خسارة عن تل

 وهكذا قأن عملية التدقيق تشمل :           
 الف ص   •
 الت قيق  •

 التقرير        •
القياا       دى ف ص سهجيلها وحتليلها وتبويبها : يقصهد بالف ص التأكد من حه ة قياا الممليات وسهحمتها اليت   تالف ص        

 احلسابي للممليات املالية اخلاحة بالنشاط اادد للمشروع . 
وعمال املشهروع عن فنة مالية ممينة   : فيقصهد به امكانية احلكم على حهححية القوائم املالية النهائية كتمبري سهليم الت قيق       

 هاية تلك الفنة . على وضمه املالية يف نوكداللة 
شهروع  و خارجه ، وهو : التقرير        فيقصهد به بلورة نتائج الف ص والت قيق واثباتها يف تقرير يقدم اىل من يهمه االمر داخل امل

الي وبيان ها ملركز املشهروع امل، حيث يبل فيه املدقق رديه الف  ااايد يف القوائم املالية ككل من  حيث تصهويرعملية التدقيق ختام 
 عملياته بصورة سليمة وعادلة . 
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 اهدا  التدقيق : -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالتالي  دا  ـــاالهة التغري اهلائل الذى طرد على ــــه امله   ميكن مححظـــهدا  التدقيق ومضمونمن خحل التطور التأرخيي ال     

ء دو غش وتحعب اــــجمرد وسيلة الكتشا  ما قد يوجد يف الدفاتر والسجحت من دخط املضمون ، فقدميا كانت عملية التدقيق
والسجحت وما حتويه من   ر ـــــللدفاتابية ــــهد  التدقيق قاحرا على التأكد من الدقة احلس، وتغريت هذه االهدا  واحبح وتزوير

 حمايد  حول اكار  ون ابداء ردى ف  والسجحت د بيانات ومطابقة القوائم املالية مع تلك الدفاتر 
ام نراجمة انتقادية منظمة للدفاتر والسجحت واحدار ري  حيث احبح من واجب املدقق القيذلك  . ولكن هذا اهلد  ايضا قد تغمن 

 او من قام بتمينه  عن نتيجة ف صه . ردى ف  حمايد يضمنه يف تقريره الذى يقدمه للمساهمل 
 : (املتطورة    التقليدية واحلدياة االهدا  وهين حصر اهدا  التدقيق نجموعتل دساسيتل وعليه ميك         

 
 االهدا  التقليدية :  -د    

 التأكد من دقة وح ة البيانات اااسبية املابتة يف دفاتر املشروع وسجحته وتقرير مدى االعتماد عليها . -1
 .ول مطابقة القوائم املالية كما هو مقيد يف الدفاتر والسجحت احلصول على ردى ف  حمايد ح -2
 اكتشا  ما قد يوجد بالدفاتر والسجحت من دخطاء او غش .  -3

 بوضع ضواب   واجراءات بصدد ذلك . تقليل فرص ارتكاب  االخطاء والغش  -4

 من اختاذ قرارات مناسبة الستاماراتهم . طمأنة مست دمي القوائم املالية ومتكينهم  -5

 
 احلدياة   املتطورة ( : االهدا   -ب    

 مراقبة  اخلط  املوضوعة ومتابمة تنفيذها .  -1
 بالنسبة اىل االهدا   املرسومة . تقييم نتائج اعمال املشروع  -2

 اقصى كفاية انتاجية  كنة عن طريق منع االسرا  يف مجيع نواحي نشاط املشروع . حتقيق  -3

 قصى قدر  كن من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للمواطنل . حتقيق ا -4

 
 اهمية التدقيق : - 4

ليست غاية بل وسيلة لت قيق غاية هدفها خدمة الطوائف ان للتدقبق اهمية كربى يف الشركات التجارية  وذلك ون التدقيق         
 ها املستقبلية . نات اااسبية وتمتمد عليها يف اختاذ قراراتها او رسم خططاليت تست دم البياالمديدة 
من قبل هيئة فنية حمايدة  عند ف صها للمراكز املالية القوائم املالية املدققة على فتمتمد  اما البنوك التجارية والصناعية           

 للمشروعات اليت تتقدم بطلب قروض  وتسهيحت ائتمانية منها . 
 ،  اما اهليئات احلكومية  واجهزة الدولة امل تلفة فتمتمد القوائم املدققة يف اغراض كارية منها الت طي  والرقابة          

 ، وتقرير االعانات   املساعدات ( لبمض الصناعات . وفرض الضرائب ، وحتديد االسمار 
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السياسة متمدة من املدقق عند تفاوضهم  مع نقابات  الممال على رسم على بيانات نتيجة االعمال  املوتمتمد ادارة املشروع          
 المامة لحجور .

 : اااسبة والتدقيق الفرا بل  -5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 طبيمة كل منهما ،  و ضيح ولكن الفرا واسع  ا يستلزم توعلى الرغم من التداخل والناب  بل التدقيق واااسبة           
 تتل ص الفوارا بل التدقيق واااسبة نا يلي :    

على املركز  ويب الممليات امل تلفة اليت جيريها املشروع ويكون هلا تأثريان اااسبة عبارة عن عملية تسجيل يف الدفاتر وتب ❖
فنة ممينة عمال املشروع من الربح او اخلسارة خحل يف حورة نقدية ثم تصوير القوائم املالية   اليت تبل نتائج ااملالي 

 وحتديد املركز املالي يف نهاية هذه الفنة . 

ومدى اما التدقيق فهو عملية ف ص السجحت واملستندات للتأكد من ح ة البيانات اااسبية املسجلة ودرجة االعتماد عليها 
 زه املالي اى ان املدقق يبدد عمله من حيث ينتهي اااسب .داللة  القوائم املالية على نتيجة اعمال املشروع ومرك

املستندات املايدة ان اااسبة علم انشائي يبدد بالمديد  من الممليات  اليت جيريها املشروع واثباتها يف الدفاتر ممتمدا على  ❖
 . له 

اىل البيانات ويمود بالقوائم املالية د اليت تنتهي عندها اااسبة حيث يبدمن النقطة التدقيق فهو علم حتليلي يبدد  اام
 سجحت واملستندات املايدة هلا وذلك الجل التاكد من ح تها . املابتة يف الدفاتر وال

 تمليمات واوامر تصدرها االدارة ,ان اااسبة  د ان الممل يتم بناء على  ❖

 عليها او بناء على التمليمات اليت يقدمها المميل . مايتطلبه القانون وبناء على االحول املتمار   اما التدقيق يتم بناء على
 
 الفرا بل املدقق واااسب : -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  -من حيث املقارنة بل اااسب واملدقق فنجد الفوارا التالية بينهما :        

ا السلطة يف عزله ، بينما املدقق يميل من قبل وميتال الوامرها وهليمل اااسب من قبل االدارة  لذلك فهو خيضع لحدارة  ❖
 االدارة . قبل هيئة عليا متلك سلطة تمينه فح سلطة عليه من قبل مالكي املشروع او من 

جة النه خاضع لسيطرة االدارة ، بينما املدقق  يتمتع بأستقحل كامل يف عمله نتيان اااسب اليتمتع باالستقحل يف عمله  ❖
 يف الممل واستقحل يف التفكري .وجود سلطة عليه من قبل االدارة فهو يتمتع حبرية  عدم

ولية اااسب هي جتاه االدارة اليت عينته ، اما مساولية املدقق تكون جتاه اهليئة المامة او اجلهة اليت عينته واليت ان مسا ❖
 ع تقريره هلا . يرف

 
 فروض التدقيق : - 7

 ــــــــــــــ ــــــــــــــــ
 ، ولكن مل حتظى فروض بأنها متطلبات او ممتقدات تستند عليها املقنحات والقواعد واالفكار ميكن تمريف الفروض          
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 . ة  ا جمل هذه الفروض جتريبية قابلة للتطوير والتغيري يللفروض اااسب التدقيق بنفس االهمية اليت اعطيت 
 عملية التدقيق يف االتي : الفروض اليت تستند عليها  تل يص اهم وميكن         
دقق : من الواجب االساسي ملدقق احلسابات   مراقب احلسابات (  هو ابداء الردى يف القوائم املالية وانها فرض استقحل امل -د

ه ان يقوم بممله تلك القوائم عليبصورة حادقة وعادلة الوضع املالي احلقيقي للمنشأة وتقديم تقريره ملست دمي متال 
 واستقحلية وابداء الردى دون حتيز .حبيادية 

والقوائم : يم  انه جيب ان يكون هناك امكانية لف ص البيانات واململومات املالية فرض امكانية ف ص اململومات املالية  - ب
 .                                                                                دقيق ف صها فانه اليكون هناك ضرورة لوجود التاملمدة من قبل االدارة النه يف حالة عدم امكانية 

 جمموعة من املمايريمال : فأنه جيب ان يتوافر يف هذه القوائم   اململومات ( وحتى يتمكن املدقق من ف ص القوائم املالية 
  : بأحتياجاتهم  و دمة محئمة ملست دميها وتفي جيب ان تكون اململومات اااسبية املمدة واملقاملحئمة   

 .بالفنة املالية اخلاحة بها  مرتبطة                       
 الى طر  ، نمنى ان تمكس احلقائق   الت يز : ان يتم اعداد اململومات والبيانات املالية بدون حتيز  معد 

  املوجودة .                           
 : ان تكون اململومات املالية قابلة للقياا الكمي والتمبري عنها رقميا حتى تكون مفيدة    القياا الكمي 

 ذوى المحقة .لحطرا                                  
  اذا ما   قابلة للف ص وان يتم الوحول لنفس النتائج القابلية للف ص : ان تكون اململومات املالية 

 القيام بالف ص من قبل اكار من ش ص .                                    
 
 جيب وجود نظام للرقابة الداخلية يتكون من جمموعة االسس واملفاهيم اي ض وجود نظام رقابة داخلي سليم : فر -جـ     

 مدقق احلسابات يقوم بممله  والذى يادى اىل االبتماد عن احتمال حدوث  خطأ  ا جيمل                                               
 نظام الرقابة الداخلية يف اى منشأة  نظام الرقابة السليمة ، ويشمل استنادا اىل وجود                                                
 :مايلي                                                
 .ــ   الرقابة اااسبية                                                           

 .ــ   الرقابة االدارية                                                           
 ــ   الضب  الداخلي .                                                          

   
 او التحعب .  من االخطاء غري الماديةفرض خلو القوائم املالية  -د     
 والذى يقدم اىل  ا يف حمتويات التقرير الذى يمده مدقق احلسابات بمد االنتهاء من عملية التدقيقفرض الصد -ـ ه   

 . اجلهة اليت قامت بتمينه            
  الفنات املستقبلية.فرض ثبات حقائق املاضي يف املستقبل ما مل يظهر تغيري يف الظرو  نمنى ان يكون املدقق حريصًا يف -و    
 

 

 الفرا بل التدقيق والف ص: -8
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يتم القيام بالتدقيق للت قق من مدى عدالة القوائم املالية للمنشأة ، بينما الف ص يتم عند وجود هد  ممل للقيام به، مال  -1

 الوحول اىل طاقة الربح والوضع املالي للمنشأة .... اخل.
 اىل ماَح ممدل الطاقة الرحبية للمنشأة، بينما التدقيق يتم عادة لسنة مالية واحدة. الف ص يتم لمدة سنوات للوحول -2
ئراو اي جهة الف ص ميكن ان يتم ملصل ة اطرا  خارجية ماح مقرضل  بنوك،ماسسات مالية( او شركات تْامل لتقدير اخلسا -3

 وىل .ملصل ة املحك يف الدرجة اال به مينة،بينما التدقيق يتم القيامحكومية يف سبيل الوحول اىل حقيقة م
الف ص ال حيتاج اىل الت طي  املسبق كذلك عند القيام الكار من منشأة ال يتم است دام نفس الطريقة يف الف ص الن الف ص  -4

وتست دم هذه يمتمد على اململومات والبيانات املتو فرة للفاحص، بينما يف التدقيق يقوم املدقق بوضع خطة مسبقة للقيام بممله 
 اخلطة يف اكار من مرة مع امكانية اجراء التمديحت الحرمة من قبل املدقق.

 
جيب ان يقوم بالتقرير عن نتائج عمله بمد الف ص ال يتطلب التقرير عن نتائجه اال للطر  الذي عل الفاحص،’ بينما املدقق  -5

 االنتهاء من عملية التدقيق من خحل التقرير النهائي.
 
 عيوب التدقيق :زايا وم -8

 ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ        
 مزايا التدقيق :  -دوال           
        ---------------  
 واليت من املمكن  ان تكون ذات فائدة للمنشأة حمل التدقيق وللمحك واليت هناك المديد  من املزايا لتدقيق احلسابات          
 ارها باالتي : ميكن اجي

 املسجل يف الدفاتر واااسبل يف املنشأة واحلرص وااللتزام يف اداء عملهم .يادى التدقيق اىل االلتزام من قبل  -1

 يقوم التدقيق بأكتشا  االخطاء والغش والتحعب الذى من املمكن ان حيدث من قبل املوظفل يف املنشأة . -2

 ف بسهولة اذا كانت حساباتها مدققة . والسلميكن  للمنشأة ان حتصل على القروض  -3

 حتديد ضريبة الدخل على املنشأة بسهولة وبوضوح  عند قيامها بتدقيق حساباتها . ميكن  -4

 عند بيع املنشأة ميكن حتديد مثن شرائها بسهولة يف حالة وجود سجحت وحسابات قد   تدقيقها .  -5
يسهل على شركة التأمل حتديد   وغريها ( فأنه  ’الفيضانات  ’يف حالة تمرض املنشأة خلسائر نتيجة الكوارث   احلريق  -6

 التمويضات عند  وجود حسابات   تدقيقها يف املنشأة .

 نه.ييسهل  اكتشا  الضمف واخللل يف نظام الرقابة  الداخلية من قبل املدقق ويتم اختاذ االجراءات الحرمة لت س -7

للممايري اااسبية الدولية  م املنشأة  باالحتفاظ بالدفاتر والسجحت وفقا التدقيق  هو افضل وسيلة لل كم على  مدى التزا -8
 والقوانل والتشريمات املممول بها يف دولة املنشأة . 

فيما  تقديم النصح واملشورةميكن للمنشأة ان تستفيد من خربات املدقق الذى يقوم باستمرار بتدقيق احلسابات ويستطيع  -9
 يف النظام اااسيب او االدارى للمنشأة .  خيص اخللل او مواطن الضمف
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 عيوب التدقيق : -ثانيا 
   -----------------  

عما حتتويه  كما هو ممرو  ان عمل املدقق يبدد عندما ينتهي عمل اااسب لذلك الميتلك املدقق اململومات  الكافية  •
تحعب  وتزوير  بها   ا يم   انه من  ااتمل وجود هذه السجحت  وما هي الطريقة اليت   اعداد  السجحت 

 .متقن  ال يستطيع  مدقق احلسابات اكتشافه  حتى يف حالة  بذل المناية املهنية املطلوبة 
لذلك  يلجأ املدقق  رنا التكون كافية ملمرفة احلقيقة من قبل املدقق الدفاتر والسجحت ان اململومات الواردة يف  •

 ث عن مملومات اضافية من االش اص  والذين رنا يكونوا اطرافا  يف عملية التزوير والتحعب  ا احيانا اىل الب
 لوضع املنشأة املالي ان القوائم اليت   تدقيقها  رنا قد التمكس  الصورة احلقيقية  يم  

خاحة من املصادر  لل صول عليها سابات احلكذلك يواجه التدقيق مشكلة االدلة والقرائن اليت يسمى  مدقق  •
مال مصادقات الممحء  ، فهذه االدلة والقرائن رنا تكون غري ح ي ة اخلارجية البداء رديه  يف عدالة  القوائم املالية 

. 
مينة يف عملية التدقيق فأنه حيتاج اىل ادلة وقرائن تايد مايوجد من ميقوم املدقق بأتباع طريقة او خطة عندما  •

، ويف بمض االحيان رنا يتبع املدقق خطة عمل التتحئم مع الطريقة اواخلطة  املتبمة م الدفاتر والسجحت تتحئ
 للنتائج بالصورة املطلوبة.عدم الوحول طبيمة املنشأة حمل   موضوع ( التدقيق  ا يم  

دى  على االدلة يف نهاية التدقيق البد من ابداء املدقق لرديه حول عدالة القوائم املالية والذى يستند يف هذا الر •
ن ردى املدقق غري واضح  بسبب وجود بمض اململومات امل منة   يف بمض االحيان رنا يكو لكن، والقرائن اليت جيممها 

املقدرة ( واليت تكون غري مايدة بأدلة مرتبطة بالمنصر حمل الف ص ،  ا يم  ان القوائم املالية لن تمكس الصورة 
 أة . نشالص ي ة للمركز املالي للم

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الااني
 دنواع التدقيـــــــــــق
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كل نوع  وميكن تصنيف عملية تدقيق  احلسابات اىل عدة تبويبات وكل تبويب يتضمن دنواع خمتلفة لمملية تدقيق احلسابات         

لف باختح   الزاوية ــسابات ومبادئه الملمية الختتوع من راوية خمتلفة حيث ان مفهوم  تدقيق احلـــــمن هذه االنواع ينظر للموض
 اليت ننظر منها اىل عملية تدقيق احلسابات . وبوجه االمجال يصنف التدقيق اىل مايلي :

 
 بناء على ما تقدم ميكن حصر دنواع التدقيق يف التبويبات التالية :          

 التدقيق الكامل والتدقيق اجلزئي . :من حيث النطاا  .1
 التدقيق التفصيلي والتدقيق االختباري . :من حيث مدى الف ص .2
 التدقيق النهائي والتدقيق املستمر . :من حيث التوقيت  .3
 التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي . :من حيث القائم بمملية التدقيق  .4
 . التدقيق اإللزامي و التدقيق االختباري : من حيث درجة اإللزام .5
 يف التنفيذ: التدقيق المادى والتدقيق لغرض ممل . درجة الشمول ومدى املساولية من حيث. 6
 
 . التدقيق من حيث النطاا :1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 التدقيق من حيث نطاا عملية التدقيق نوعل من التدقيق وهما : يشمل                

 التدقيق الكامل : •

------------ ------ 
وهو التدقيق الذي خيول للمدقق إطارًا غري حمدد للممل الذي ياديه وال يم  ف ص كل عملية متت خحل فنة حماسبية ممينة        

 وإمنا خيضع التدقيق للممايري املتمار  عليها ويتمل على املدقق يف نهاية اومر دن يقدم الردي الف  ااايد عن مدى عدالة القوائم
ية ككل بغض النظر عن نطاا الف ص واملفردات اليت مشلتها اختباراته حيث دن مساولياته تغطي مجيع املفردات حتى تلك اليت ملالا

 ا اختباراته.ـــــع للف ص ويححظ يف هذه احلالة دن للمدقق احلرية يف حتديد مفرداته اليت تشملهـــمل ختض
 

ك اليت ال يمتمد نظامها على الرقابة الداخلية وهذا يم  دن املنشآت الكبرية عندما ولذلك يناسب هذا النوع املنشآت الصغرية دو تل
ة دو ضمف هذا النظام الذي يم  توسع ـام الرقابة الداخليــــتمتمد على هذا النوع من التدقيق فان ذلك يتوقف على متانة وقوة نظ

 . املدقق يف اختباراته
 
 
 

 التدقيق اجلزئي : •

----------------- -- 
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وضع قيود على النطاا دو وهو التدقيق الذي يقتصر فيه عمل املدقق على بمض الممليات املمينة دي دن التدقيق يتضمن         
ويراعى دن اجلهة اليت تمل املدقق هي اليت حتدد الممليات املطلوب تدقيقها ويف هذه احلالة تن صر مساولية املدقق يف   اجملال .
 يق واهلد  منه .ود اتفاا كتابي يبل حدود التدقـالتدقيق املكلف به ولذلك يتطلب اومر وجاا ـــال دو نطـــجم

 :اجلزئي  التدقيقومن اومالة على 
 االتفاا على تدقيق الممليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات . *           
 االتفاا على تدقيق الممليات اخلاحة بامل ارن . *           
 االتفاا على تدقيق الممليات اآلجلة خحل فنة ممينة .  *         
 االتفاا على تدقيق عناحر قائمة املركز املالي فق  . *           
 ة املنشأة على سداد االلتزامات .االتفاا على دراسة قدر *          
ي يتوقف على اإللزام القانوني هلذه املنشات ومن ما سبق ميكن التوحل إىل دن تدقيق املنشات سواء كان كامل دو جزئ          
ركات اوش اص واملنشات الفردية فأن ذلك يتوقف ـــركات املساهمة تتبع التدقيق الكامل بينما شــــــا باملحك ولذلك فأن الشــوعحقته

 على طبيمة االتفاا .
 
 من حيث مدى الف ص: التدقيق .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يشمل التدقيق من حيث مدى الف ص نوعل من التدقيق :             

 التدقيق التفصيلي : •

--------------------   
تندات ـجحت واملســـــر والســـع القيود والدفاتـــوم املدقق بف ص مجيــوهو التدقيق الذي كان سائدا يف بداية عهد املهنة وفيه يق        

 ب ـش دو التحعـا خالية من اوخطاء دو الغـــع الممليات مقيدة بانتظام ودنها ح ي ة كما دنهــن دن مجيللتأكد م
ًح عن تمارضه ـــولذلك يتناسب هذا التدقيق مع املنشات الصغرية وال يناسب املنشات الكبرية ونه سيادي إىل ريادة دعباء التدقيق فض

 املدقق على مراعاتها .مع عاملي الوقت والتكلفة الذي حيرص 
 

 : االختبارىالتدقيق  •
 -------------------- 

املدقق بص ة وسحمة نظام الرقابة الداخلية ويتم هذا التدقيق باتباع املدقق إحدى  قناعةوهو التدقيق الذي يمتمد على           
  :اوساليب التالية 

 التقدير الش صي  المينات احلكمية ( -د        
 م اإلحصاء   المينات اإلحصائية (عل -ب       
الوس   و واتباع املدقق إلحدى اوساليب يمتمد على اخلربة ومدى إملام املدقق باملفاهيم اإلحصائية مال اجملتمع والمينة         

 احلسابي التشتت التوريع الطبيمي وكذلك طرا اختيار المينات اإلحصائية ...اخل .
 وسااالختباري هو اوساا السائد للممل امليداني دال دن التدقيق التفصيلي ميال االستاناء لذلك اولذلك يمترب التدقيق ا
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ي والتدقيق االختباري ــــة والتدقيق اجلزئـــــرقة بل التدقيق الكامل والتدقيق التفصيلي من جهـــالتفدن ومن اجلدير بالذكر         
 :خلل  بل هذه اونواع وذلك لتجنب ا هلا اهميتها من جهة دخرى

 تندات يف حل دنه قد بكون ــــا إذا   ف ص مجيع القيود والدفاتر والسجحت واملسـالتدقيق الكامل قد يكون تفصيلي *       
 اختباري إذا   ف ص جزء ممل من القيود والدفاتر والسجحت واملستندات           

      ل التدقيق وقد ــــات اليت يشتمل عليها ذلك اجلزء حمـــإذا   ف ص مجيع الممليالتدقيق اجلزئي قد يكن تفصيليا  *      
 يكون اختباري إذا   اختيار عينة من جمموع مفردات هذا اجلزء .          

 
 حيث التوقيت :التدقيق من  .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ث التوقيت يشمل النوعل التاليل من التدقيق :ان التدقيق من حي          
 التدقيق النهائي : •

------------------       
ر وترحيد ــــت الصغرية واملتوسطة احلجم وذلك الن املدقق يبدد عمله بمد دقفال الدفاتـــأيمد التدقيق النهائي مناسبا للمنش       

يانات بمد تدقيقها كما دنه يادي إىل عدم حدوث إرباك يف الممل داخل املنشاة احلسابات ويف هذا ضمان لمدم حدوث دي تمديل للب
وذلك لمدم تردد املدقق ومساعديه على املنشاة باإلضافة إىل دنه يادي إىل ختفيض احتماالت السهو من جانب القائمل بمملية التدقيق 

. 
 التالية : على التدقيق النهائي االحتماالت   عيوب ( ولكن ياخذ           

 .   تأخر النتائج -د     
 . حدوث ارتباك يف مكتب املدقق -ب    
 .ش واوخطاء دو التحعب غعدم اكتشا  ال -ج    
 . دقق بالف ص على املستوى املطلوبعدم قيام امل -د    

ابات وذلك الن املدقق يلتزم بإنهاء عملية وترجع هذه االحتماالت إىل قصر الفنة الزمنية الحرمة للقيام بمملية تدقيق احلس       
ركات ونظام الشركة دو ما إذا كانت تواريخ نهاية السنة املالية ـــالتدقيق وإبداء الردي الف  ااايد يف مواعيد حمدده وفقا لقانون الش

 للشركات واحدة دو متقاربة وكذلك نتيجة ضغ  الممل يف مكتب املدقق .
 
 
 
 

 التدقيق املستمر: •

-----------------    
أة من وقت إىل دخر دو على فنات دورية دو غري دورية ـــابات بالندد على املنشــيمد التدقيق املستمر الذي يقوم فيه مدقق احلس    

 املالية . دواًل بأول خحل السنةتمر التدقيق الذي يتم ـــبية اليت متت ونمنى دخر يمد التدقيق املســــللقيام بف ص الممليات اااس
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ولذلك فان هذا النوع يمد مناسبا لشركات اوموال وغريها من املنشآت اليت تقوم بممل ض م من الممليات حيث حتتاج إىل وقت    
ع يف عملية التدقيق وبالتالي تحيف دو ــــحل املدة  ا يساعده على التوســــطويل نسبيًا لف صها كما إنها توفر للمدقق الوقت الكايف خ

ولذلك يطلق عليه التدقيق املانع واملص ح يف وقت   ، ضح عن ذلك سرعة اكتشا  اوخطاء تقليل فرص ارتكاب الغش والتحعب ف
ائي دهمها تأخر نتائج التدقيق وارتباك الممل يف ــــواحد باالضافه إىل ما سبق فان اتباعه يادي إىل القضاء على عيوب التدقيق النه

 مكتب املدقق .
 لرغم من مزايا التدقيق املستمر إال دن اتباعه قد يربر بمض الميوب دهمها:وعلى ا
 نظرا لندد املستمر للمدقق . ارتباك الممل يف املنشأة حمل التدقيق  -د        

 . دقق وموظفي املنشأةتوطيد المحقات االجتماعية بل امل -ب       
يام املدقق بإعداد برنامج للتدقيق على دساا مراعاة مواعيد الممل وكذلك ولكن ميكن مماجلة هذه الميوب من خحل ق        

 رحدة احلسابات اليت   تدقيقها .است دام الرمور والمحمات للممليات اليت   تدقيقها وكذلك ميكن للمدقق عمل مذكرات بأ
 ياديهما على دساا تفصيلي دو اختباري. وما هو جدير بالذكر دن كل من التدقيق النهائي واملستمر ميكن للمدقق دن        

 
 
 التدقيق من حيث القائم بمملية التدقيق :. 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 وتشمل انواع التدقيق االتية :           

 التدقيق الداخلي : •

ة عن رمن داخل الوحدة االقتصادية ويهد  بالدرجة اووىل إىل خدمة اودا   ش ص ( طة طر ــم بواسوهو التدقيق الذي يت       
ميال دحد وكذلك فان هذا النوع من التدقيق   ليمة ودقيقة لإلدارة.ــــويقدم بيانات س وءق التأكد من دن النظام اااسيب كفـطري

تمرة بهد  اكتشا  ومنع اوخطاء والتحعب واالحنرا  ـــل على مدها باململومات املســــفروع الرقابة الداخلية ودداة يف يد اإلدارة تمم
 .  عن السياسات املرسومة

 
 التدقيق اخلارجي : •

ص خارجي طة ش ــــارجي بأنه الف ص االنتقادي ااايد لدفاتر وسجحت املنشأة ومستنداتها بواسـميكن تمريف التدقيق اخل      
نوجب عقد يتقاضى عنه دتماب تبما لنوعية الف ص املطلوب منه وذلك بهد  إبداء الردي الف  ااايد عن حدا وعدالة التقارير و

 . املالية للمنشأة خحل فنة ممينة
  ويتضح  ا سبق دن التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي بينهما نقاط متشابهة وهي كما يلي:         
     كل منهما ميال نظام حماسيب فمال يهد  إىل توفري اململومات الضرورية واليت ميكن الاقة فيها واالعتماد عليها يف  -د        

 إعداد تقارير مالية نافمة .            
 غش .ل حدوث اوخطاء والتحعب والكل منهما يتطلب وجود نظام فمال للرقابة الداخلية ملنع دو تقلي -ب        
 كما يوجد تماون بينهما ميكن توضي ه يف النقاط التالية:        
    وجود نظام جيد للتدقيق الداخلي يم  إقحل املدقق اخلارجي لكمية االختبارات اليت يقوم بها عند الف ص  -د        
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 وبالتالي توفري وقت وجهد املدقق فضح عن كفاءة النظام الكلي للتدقيق            
 إن وجود نظام التدقيق الداخلي ال يغ  عن التدقيق اخلارجي وهذا ياكد حفة التكامل . -ب        

 
بينهما ميكن  وعلى الرغم من التشابه والتماون والتكامل بل التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي إال دن هناك اختحفات            

 إجيارها فيما يلي :
 

 التدقيق اخلارجي                                        الداخلي      التدقيق
    ---------------------------------------------------------------------------- 

                                                                      ارة املقدمة لالدالتأكد من صحة املعلومات   -            حتقيق أعلى كفاية إدارية وإنتاجية-          * من حيث اهلدف :         
 لالسرتشاد بها يف رسم اخلطط ، وابداء الرأى         كتشاف خالل القضاء على اإلسراف وامن                                                 

 عن مدى صدق وعدالة القوائم الفين احملايد                                            األخطاء والغش .                                                
 معينة وتوصيل املالية عن الفرتة حماسبية                                                                                                                      

 النتائج اىل اجلهات املستفيدة منها .                                                                                                 
 
 من   و معنوي طبيعي أ شخصمن قبل   يتم -            يتم من قبل شخص من داخل املنشأة   -        من حيث عالقة القائم*   

 خارج املنشأة .           ةوهو موظف من داخل املنشأ ) تابع (        بعملية التدقيق باملنشأة      
 يتم حتديد نطاق وحدود العمل وفقا لطبيعة  -       حتدد االدارة نطاق عمل املدقق  كما ان -         من حيث نطاق وحدود *  

 بني املنشأة واملدقق اخلارجي   و للعقد املوقع         يع ـــبتوس عمل املدقق الداخلي يسمح له                         التدقيق          
 التدقيق  اخلارجي تفصيلي   أوغالبا ما يكون        و ت ــا لديه من وقــص ملــيات الفحــعمل                                                

 أختبارى  وفقا لطبيعة وحجم عمليات  املنشأة        يع ــيق مجــتساعده  على تدق  امكانات                                                
                                  . حمل التدقيق                                             املنشأة.عمليات                                                 

 . نهائي (يتم الفحص مرة واحدة ) تدقيق   -     يتم الفحص بصورة مستمرة طوال السنة  -     من حيث التوقيت املناسب* 
 طوال السنةاملالية ) تدقيق   يتم فحص  -                                                     املالية .                              لألداء          

 مستمر(                                                                                                                            
 قد يكون تدقيق كامل او جزئي . -                                                                                                                 

 قد يكون اختيارى او الزامي وفق القانون . -                                                                                                                 
                                                       قراء التقارير املالية .  -أة .                                            أدارة املنش  -حيث املستيفيدين          * من  

 

 التدقيق من حيث درجة االلزام :.5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وتشمل االنواع االتية :          
 االلزامي : التدقيق •

-------------------   
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وهو التدقيق الذي تلتزم به الشركات وفقا للقانون السائد   قانون الشركات ، قوانل الضرائب ، قوانل االستامار ( ويتم         
تمدد املدققل فانهم ويف حالة  اخل  ----او من قبل مالك املشروع  ي اليت تقدر دتمابهــتميل املدقق من خحل اجلممية المامة وه

 مساولل بالتضامن ومن الضروري دن يكون التدقيق يف هذه احلالة كامل   اختباري ( .
 

 التدقيق  االختيارى   غري الزامي ( : •

------------------------------      

 م من دح اب ــــب املنشأة واىل غريهاــر القيام به إىل دح ـــــل يف التدقيق دن يكون اختياري ويرجع دمر تقريـــاوح        
ابات ــأة الفردية النه يفيد يف الاقة واالطمئنان إىل احلســـــب مع شركات اوش اص واملنشـــلذلك فان هذا التدقيق يتناس   املصاحل . 

باإلضافة بالشركاء   ةــاملتملق رغريها من االموالشركاء املتضامنل عند االنضمام دو االنفصال و حقوااملمتمدة من املدقق عند حتديد 
 . إىل اطمئنان البنوك إىل التقارير املالية املمتمدة من مدقق عند طلب قرض

 
 التدقيق من حيث درجة الشمول ومدى املساولية يف التنفيذ:.6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 دقيق المادى :الت •

--------------------   
وهي عبارة عن ف ص البيانات املابتة يف السجحت والدفاتر والتأكد من ح ة القوائم املالية ومدى داللتها لنتيجة االعمال        

 ف  حمايد من قبل املدقق حول ذلك .واملركز املالي ، ودبداء ردى 
 عن ادائه ق االختبارى من قبل املدقق ويمترب مساوال بالطبع عن اى اهمال او تقصري و غالبا يتم اتباع اسلوب التدقي       

 واليت يتملق ببذل المناية الحرمة   املمقولة (  . 
 

 التدقيق لغرض ممل : •

---------------------   
ة يستهدفها التدقيق . ومن امالة على عن حقائق ممينة للوحول اىل نتائج ممينويكون هذا النوع من التدقيق بهد  الب ث          

او بغرض  ممل  ابهد  اكتشا  غش ما ، او  التمر   على اسباب اختح ف ص الدفاتر والسجحت   .....التدقيق لغرض ممل  
 وغري ذلك  .....اخر او لت ديد قيمة السهم يف حالة االندماج حتديد شهرة اال عند خروج شريك او انضمام شريك 

 مور .    من اال
 
واىل  بأختح   الزاوية اليت ينظر منها اليه اذ يقسم اىل كامل وجزئي من حيث النطاا وهكذا ختتلف انواع التدقيق            

اخلارجي والداخلي التدقيق  التفصيلي والتدقيق االختبارى من حيث مدى الف ص واىل النهائي واملستمر  من حيث  التوقيت  واىل 
من حيث درجة االلزام القانوني  واىل المادى ولغرض ممل  من حيث  اختيارى  وم بمملية التدقيق  واىل الزامي من حيث القائ

 . الشمولية 
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ح ومستمرا وخارجيا ـــ، فماح  ميكن للتدقيق ان يكون كاماىل حد كبري  اخلةومن املححظ  ان هذه التقسيمات  متد           
 وهلذا التداخل بل هذه االنواع من  ميكن ان يكون  كامح وداخليا ولغرض ممل .....   اخل  ا، كمد  واجباريا وعاديا يف ان واح

اىل االنواع االتية والذى التداخل فيه  عحوة دنه يتفق واهلد  او الغرض املنشود من القيام  التدقيق   حدياا تصنيف التدقيق 
 دقيق احلدياة ( : ومن هذه االنواع   انواع التبمملية التدقيق 

o . تدقيق البيانات املالية 

o . تدقيق الرقابة  او تدقيق االلتزام 

o  .تدقيق النشاط 

 
 :(  التدقيق املالي قيق البيانات املالية دت -د

 ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ح واخلسائرـــااب االربــــــواملتمالة بامليزانية المامة  وحس دلة االثبات  حول البيانات املالية ية مجع وتقويم اـــوهي عمل              

( وجل التمكن من ابداء الردى يف عدالة املركز املالي كما هو يف تأريخ وكشف التدفقات النقدية وقائمة التغريات يف حقوا امللكية 
بتاريخ امليزانية كما ان االيضاحات املرفقة مع  القوائم  التدفقات النقدية للسنة املنتهية امليزانية وحساب االرباح واخلسائر وكشف 

 املالية كافية . 
 من قبل جهة خمتصة يتم من قبل ش ص ماهل تأهيح علميا وعمليا  وحمايد ا وجمار وان  هذا النوع من التدقيق            

  التدقيق او ماتسمى نهنة مراقبة احلسابات ( .  ةهنة   مهن  نقابة اااسبل واملدققل ( ملمارسة امل
 وينقسم هذا النوع من التدقيق بدوره اىل اآلتي :         
 التدقيق املستندى : -1

-------------------   
ا يف ذلك تدقيق البيانات يف تدقيق النواحي الشكلية واملوضوعية والقانونية للمستندات املايدة للممليات التجارية نوينكز             

 سابية اآلربع   اجلمع والطرح و الضرب والقسمة( . ــسابية ااتواة يف تلك املستندات من حيث الممليات احلـاحل
 

 التدقيق الف  : -2
------------------  

خل ( دو عدم قيامها بتطبيق  املبادىء اااسبية املنشأة ، الشركة ، المميل ... ا املشروع ، م املاسسة  وينكز يف الب ث حول قيا          
يف قضايا املتملقة  بالنسب المادلة لحهحك   االندثار ، ويكون اغلب احلوار   املناقشة ( هنا  بل  ادارة املشروع واملدقق املتمار  عليها 

 .كز املالي للمشروع ونتائج اعماله قتناع املدقق بمدالة  تصوير القوائم املالية للمر( واحتساب االحتياطيات ، ومدى ا
وللتدقيق  املالي بشقيه   املستندى والف  ( طرا ممينة يتبمها  املدقق عند تدقيقه دى بند من بنود  القوائم املالية          

 . امل تلفة ، وذلك باالسنشاد نمايري  التدقيق املتمار  عليها 
 تدقيق الرقابة دو تدقيق االلتزام : -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــ
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والتمليمات والسياسات املوضوعة من قبل هيئة هو ذلك النوع من التدقيق اليت يتم من اجل التأكد من ان القوانل                 
تدقيق لرقيب املالي يف ديوان الرقابة املالية لغرض ، فلو نأخذ ماح الممل الذى يقوم به اممينة قد   تطبيقها بصورة احولية 

على اى نوع من انواع النفقات الوحدة احلكومية املمولة مركزيا يف هذه احلالة ينبغي على الرقيب املالي ان تاكد  من املباالغ املصروفة 
 . هي مطابقة للت صيص املرحد من املوارنة 

مليمات به البنك املركزى على املصار    البنوك(  التجارية هو لغرض التأكد من ان التماال اخر ، ان التفتيش  الذى يقوم        
   والقوانل الصادرة قد   تطبيقها بصورة ح ي ة .

 
 تدقيق النشاط :  -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــ   ـ            
او جمموعة من الممليات اليت  الشركة واخلاص بمملية واحدة  لنشاط فاعلية الوهو مجع وتقويم ادلة االثبات حول  الكفاءة و       
مل هذا النوع  من التدقيق  مجيع ـــوتشمى هذا النوع من التدقيق يف بمض االحيان بتدقيق اال ارات ـــ، وقد يسا الشركة ـــتقوم به

 ها من االقسام  . وغري االنشطة  او نشاط ممل مال نشاط قسم املبيمات او قسم املشنيات او امل ارن 
 

 وهناك انواع اخرى من حيث الغرض:
 

 تدقيق اداري:
 اقل تكلفة  كنة.بت قيق اقصى منفمة وعائد  كن لتدقيق النواحي االدارية والتاكد ان االدارة تسري باملنشاة  القصد منه

 
 تدقيق االهدا  :

 هلد  من هذا التدقيق حتسل االداء.الت قق ان اهدا  املاسسة املوضوعة سلفا قد حتقق فمح وا يقصد به
 تدقيق قانوني:

التاكد من تطبيق النصوص القانونية واالنظمة املالية واالدارية اليت احدرتها احلكومات امل تلفة وكذلك من تطبيق الشركة  يقصد به
 او املنشاة بمقدها التاسيسي ونظامها الداخلي.

 
 تدقيق اجتماعي:

 الرفاهية للمجتمع الذي تممل فية ظهر هذا النوع من التدقيق من قيام املشروع بهذا الواجب.بمد ان احبح من اهدا  حتقيق 
 

 الفصل الاالـث
 ر  عليهــــــــااممايري التدقيق املتم

    املقبولة قبوال عاما    (
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سهههههية              سههههها سهههههتويات دداء ممينة  ومتمار  عليها بل ان من اهم املقومات اال وية مهنة متطورة وجوب  وجود ممايري دو م
 وملهنة تدقيق احلسابات ممايري متمار يمملون يف ضوئها  ويسريون على هديها يف كافة مراحل الممل . هلذه املهنة املمارسل 

شه سهبيا وهذه املمايري هي املر سهل للمهنة عليها يف ممظم بلدان المامل املتقدم حما ضهاء وللم اكم وللممار سهل د  للق سهل  او املدر وللدار
 هلذا الملم.
 و ميكن تمريف املمايري كما يلي :            
سهههههتنتج منطقيها من الفروض دداءه  جيهب ان يلتزم بهها املهدقق اثنهاء عبهارة  عن االمنهاط  اليت * هي        ملهمتهه   التهدقيق ( واليت ت

 ها .واملفاهيم اليت تدعم
ضهههههوعهة من قبهل  الهدولهة جمموعهة  * هي        و هيئهة خمولهة لقيهاا  نوعيهة او اجلمميهات املهنيهة ا من قوانل وانظمهة واجراءات مو
سههههههابهات ( املنجز من قبهل املهدقق   م الممهل لممهل املهدقق  ، وان وجود  ههذه املمهايري جهاءت الجهل  احلفهاظ على قيهاا موحهدراقهب احل

 وان هذا املقياا يوفر الاقة من قبل اجلمهور للبيانات املالية . املستقل وااايد  ،  
 

ضهع ممايري اداء ممينة          سهبل القانونيل دول من عمل جاهدا على و واليت  1954وذلك يف عام ولقد كان املمهد االمريكي  للم ا
 قسم تلك املمايري اىل ثحث جمموعات  رئيسية وهي : 

 ش صية (  . ممايري عامة دو   ممايري .1

 ممايري الممل امليداني . .2

 رير . قممايري اعداد الت .3

 
 املمايري المامة : -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
صههفات         صههية  للمدقق  وعحقتها جبودة  الممل املنجز ، واملمايري المامة تتمال  هي جمموعة من املمايري تهتم بالتأهيل  وال شهه  ال
 وهي  : ة ممايري باحث

 التأهيل الملمي والمملي :  -
شههههه اص لديهم قدرا كافيا من  شههههه ص او ا سهههههطة  وكذلك  التأهيل الملمي والمملي للممل كمدقق  جيب ان يتم التدقيق بوا

 الحرمة يف تدقيق احلسابات . احلائزون  على التدريب الف  املحئم والكفاءة
 
 

 واحلياد :    داالستقحل  -

سهههههتقهل  وحمهايهد  لكهل االمور املتملقهة يف التهدقيق جيهب          حهههههدا  ان يكون لهدى املهدقق اجتهاه فكرى وعقلي م ، فردى املهدقق  حول 
استقحال" وعليه جيب ان يكون استقحل املدقق . وعدالة  القوائم املالية  يصبح بدون قيمة اذا مل يكن  املدقق مستقل فمليا  وظاهريا 

 .ر  وهذا يم   جيب ان يكون املدقق مستقل شكح وموضوعا كذلك يف املظه يف الباطن و
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وهذا يم  ان املدقق قد يكون الشه ص الوحيد  يتوافر له هذا االسهتقحل االسهتقحل يف الباطن : هي االمانة الفكرية والمقلية  •
 الذى يقوم بتدقيقها . والذه   لذا جيب ان يكون مت ررا من اى التزام او مصاحل مع ادارة او مالكي الشركة الفكرى 

 
سهههتقحل الظاهرى :  • سهههتقل اال شههه ص املقابل بأن املدقق هو م سهههتقحل الذى يتبل لدى ال شهههركة او هو اال وغري مت يز لدى ال

 التدقيق .  موضوع املنشأة  

       
 المناية املهنية الواجبة :    -     

 تطلب من املدقق  ، حيث ان هذا املميار لوبة  عند اداءه ملهنة التدقيق جيب ان يبذل املدقق المناية  املهنية  املط             
 تتملق نا دى ان مسألة  المناية الواجبة ا ار عمله بمناية عند القيام بأجراءات  التدقيق  وعند اعداد التقرير              
 .   املدقق من عمل بدرجة حسن ادائه له ياديه             

 
 

 مل امليداني :ممايري الم -2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شهههههمهل  ممهايري الممل امليداني هذه املمهايري تتملق بتنفيهذ عمليهة التهدقيق               واالجراءات  اليت جيب  ا ارها من قبهل  املدقق وت
 االتي : 

 
 :   املناسبالت طي  واالشرا   -د

       --------------------------   
شهههههرا  والت طي  امل              سههههههب على مفهوم المنهايهة املهنيهة الواجبهة ، يمتمهد مميهار اال فلغرض بهذل عنهايهة مهنيهة ممقولهة و نها

ضهههرورة قبول مهمة التدقيق سهههبة يف اداء مهمة التدقيق فأن االمر يتطلب  ضهههح" عن الت طي   منا والتماقد عليها يف وقت محئم ، ف
سههههب والكايف  سههههاعدين للمدقق  اثناء القيام نهمة التدقيق يوالتمالجراءات التدقيق الفملية ، املنا سههههب على م شههههرا  املنا ، اما ل واال

سههههاعدة على  شههههمل اجراءات الف ص  الت ليلي والتمهيدى الحرم للم شههههاكل  ااتملة واليت الت طي  جيب ان ي شهههه يص امل حتديد و ت
شههههاملة التتطلب دهتماما اكار خحل عمل التدقيق  سههههناتيجية ال ضههههمن حتديد  اال سههههيت نهائية و بالطبع فأن ختطي  مهمة التدقيق 

 للمهمة املتوقمة فضح عن نطاا  الف ص ، اما االشرا   فانه يتضمن توجيه  املساعدين القائمل على  تنفيذ عملية التدقيق . 
 
 
 
 
 
 
 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية :  دراسة -ب
سهههههة و تقييم نظهام  ان املميهار الاهاني من ممهايري الممهل امليهداني              وتتماهل اهميهة  ههذه الرقهابهة الهداخليهة للمميهل ، يتملق بهدرا

 اختبارات التدقيق الرحدة القوائم املالية .ونطاا  تساعد املدقق  على طبيمة وتوقيت  اخلطوة يف انها 
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شههههأت الكبرية بة الداخلية اجليد  ينتج عنه مملومات مالية ميكن وان نظام الرقا         حههههة يف املن  االعتماد عليها من قبل املدقق وخا
صهههههادى تهدقيق ومراجمهة كهافهة ههذه الممليهات مهائهة بهاملهائهة اال  من الممليهات املهاليهة وبهالتهالي  فيههاواليت يكون  من غري املمكن او غري دقت

  على اسلوب المينات االحصائية .  ومن ثم فأن املدقق جيب ان يمتمد
 وحححية ادلة االثبات :كفاية  -ج
اما املميار الاالث من ممايري الممل امليداني  فأنه يتطلب من املدقق  ضرورة مجع ادلة االثبات الكافية واليت متال اساسا               
 بالقوائم املالية .رايه فيما يتملق ممقوال البداء 
و تاخذ ددلة  وميال  مفهوم دليل االثبات حجر االساا لمملية التدقيق  كما انه يساند  ويدعم كافة ممايري الممل امليداني             

 او حور مال :  االثبات  عدة اشكال
 

 الطر  الاالث   خارجية ( اململومات اليت يقدمها *  املححظات      * الممليات احلسابية       *          
 اقرارات رجال االدارة    * اجراءات الرقابة الداخلية        *  املستندات      *           
      

 ممايري اعداد التقرير :   - 3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

فهو ميال  اململومات املبلغة  من املدقق وغلب  ئي  املادى االساسي للمراجمة   التدقيق ( ان التقرير ميال  املنتج النها            
االمكان ، كما انه  جيب  ان يكون ،  ومن ثم فأنه يكون  من املهم  توفري  كافة اململومات  الحرمة  هلذا التقرير بقدر املست دمل 

 ة التدقيق . نالنموذج الواردة  يف مه  متطابقا مع وخمتصرا  باالضافة  اىل كونه  واض ا 
  -وهي :   ----ممايري  حتكم اعداد  تقرير  التدقيق  وحتقيقا لذلك  فقد حدد جممع  اااسبل  القانونل االمريكي دربمة            

 ء اااسبية املتمار  عليها.طبقا  ملبادىجيب ان يوضح  املدقق يف التقرير ما اذا كانت  القوائم املالية  قد اعدت   -د       
 قد طبقت  خحل الفنة احلالية   السنة احلالية (  بنفس  جيب ان يوضح التقرير ما اذا كانت  هذه  املبادىء   -ب      

 تطبيقها خحل الفنة السابقة .   اليت   الطريقة             
 . مامل يشري التقرير اىل خح  ذلك تضمنه من اململومات ت ماتمرب القوائم املالية بشكل كا  ومناسب  عن   -ج      
 او ميتنع املدقق  من ابداء  الردى  ولكن يف  جيب ان يتضمن  التقرير ردى  املدقق  عن القوائم املالية كوحدة واحدة   -د       

 احلالة  فأن التقرير جيب لن يتضمن  اسباب ذلك .              
 

 القوائم املالية للفنة   السنة ( احلالية  شأنها شأن القوائم املالية: هي جمموعة  و القوائم املالية كوحدة واحدة            
 على وعلى املدقق دبداء الردى  بصورة دمجالية  بالقوائم املالية باالعتماد  ، لفنات السابقة واليت تقدم لغرض املقارنة    
 املقدمة .  االيضاحات  والتمليمات    
 

 الفصل الرابع
 تقرير مراقب احلسابات

 



19 | P a g e 

 

 مفهوم تقرير مراقب احلسابات   املدقق ( :  -دوال 
----------------------------------      

 دنشطة الشركة  وف ص  ىلتمر   علالتقرير  خححة  ماتوحل اليه مراقب حسابات  وذلك من خحل  مراجمة  وا يمترب            
 يمترب  التقرير ناابة ا  ضرورية وكذلك ــواملححظات واودلة  املايدة االخرى  اليت يراه واملستندات  واالستفسارات  دلة وا

ية  للمدقق ــــدو لرئيساسية ـاولية االســاملس تتمال ، حيث  اولية املدقق ــمن الرجوع اليها لت ديد مس الوثيقة  املكتوبة اليت البد 
الواردة يف تفيدة من اململومات ـــاو املست دمة ــية   االطرا  املســـعلى ان يبل  لحطرا  او اجلهات اخلارجر ـــااايد يف الوقت احلاض

دعدت  وعرضت بشكل موضوعي  والكشوفات والتقارير املرفقة ( قد  احلسابات اخلتامية وامليزانية القوائم املالية (  دن القوائم املالية 
 وحادا ام ال .  

لية كونه ومست دمي القوائم املا قناة االتصال الرئيسي بل مراقب احلسابات وتمر   تقرير مراقب احلسابات بأنها               
دة املتملقة نراقب احلسابات الوحيالوثيقة  ويمتربابات عند القيام بمملية التدقيق ـــمراقب احلساط ــالناتج الرئيسي والوحيدة لنش
 .(( واليت تصدر مع القوائم املالية

 
 : عناحر التقرير ثانيا : 
------------ ------ 
   ، وعادة  ما تكون  باترتيب التالي :( المناحر االساسية لتقرير املدقق  700تضمن املميار الدولي رقم           
  لمناحر الرئيسية االتية :تقرير مراقب احلسابات يتكون من ا ان       
 عنوان التقرير  -د

           ------------- 
 مدقق مستقل او مصطلح  جيب ان يكون لتقرير مراقب احلسابات  عنوان مناسب ،  ويفضل  است دام مصطلح                      

اليت يتم احدارها  من قبل  جهات وهيئات  بل  تقرير  مراقب حسابات و التقارير   تقرير مراقب احلسابات (  وذلك للتمييز  
ار من قبل املدققل اخرين غري خاضمل  للشروط نفسها  امللزمة  للمدقق  اخرى  مال موظفي الشركة او املاسسة او جملس االدارة 

 وبشكل عام يتم التمبري عن عنوان التقرير كمايلي:  ------(   املستقل   املقصود هنا املدقق الداخلي
 
 م / تقرير مراقب احلسابات                                                                             

                                                                        
  املوجه هلا التقرير اجلهة  - ب
          --------------------- 

والقوانل واللوائح  ويوجه التقرير جيب ان يوجه تقرير مراقب احلسابات اىل الفئة املمنية وفقا لظرو  عملية التدقيق                
  اجلهة اليت قامت  بتمل مراقب احلسابات   . للشركة او اىل املساهمل او اىلعادة اىل اهليئة المامة 

 مال :                             
 دربيل  -اىل السادة مساهمي شركة هندرين للمقاوالت المامة اادودة اانمل                                       

 م / تقرير مراقب احلسابات                                                                             
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             
 االفتتاحية (  -  الفقرة التمهيدية دمة املق -ج

يف تقريره  القوائم  املالية  اليت   تدقيقها   ابات (  املمدل اىل ضرورة  ان يظهر  مراقب احلس700يشري املميار الدولي               
 تغطيها  هذه القوائم والبيانات  املالية .   وتأرخيها  والفنة الزمنية  اليت

 ينبغي ان يتضمن مقدمة تقرير مراقب احلسابات االتي :   و           
  تدقيقها نا يف ذلك اليت  ئم املالية القوا: جيب ان حيدد تقرير مراقب احلسابات  حتديد البيانات املالية  -

  التاريخ اليت تمرب عنها .
اولية ادارة الشركة ــــهي من مس : حيث ان اعداد القوائم بيان مساولية االدارة   ادارة الشركة ( ومساوليات مراقب احلسابات  -

 هلا . تدقيقها تن صر مساولية مراقب احلسابات يف ابداء الراى عليها بناء على بينما 

 :االتية احلسابات من المبارات وبشكل المام يتكون مقدمة تقرير مراقب 
 اباتـــوحس  2021/كانون االول/ 31لقد ف صنا امليزانية المامة لشركة ...........................   كما يف             

 نة املنتهية بتاريخ امليزانية  وكذلك ـــللس ى نتيجة النشاط   احلسابات اخلتامية ( والبيانات والكشوفات املالية االخر
 واالنظمة والتمليمات  الصادرة نوجبه .   1997لسنة  21ادارة الشركة املمد نقتضى قانون الشركات رقم  تقرير 

 
 فقرة النطاا  -د

ا للممايري ـــقد متت وفق لتوضيح ان عملية التدقيق  ابات نطاا التدقيق وذلكـــر مراقب احلســــجيب ان يصف  تقري         
وكذلك نفذ اا على عبارة تفيد ان التدقيق قد خط  ــفقرة النط، وكذلك جيب ان تتضمن ا ــــــاملمن  بهوالجراءات التدقيق 

 .لل صول  على تأكيد ممقول عن مدى خلو القوائم املالية من الت ريفات واالخطاء اجلوهرية 
 وبشكل عام يتكون فقرة النطاا من المبارة التالية :             
ا طبقا ـــــردينا ضرورية الداء مهمتنا   مهمة التدقيق(  اليت قمنا بهباليت كانت لقد حصلنا على اململومات وااليضاحات    ---          

ركة الواقمة ضمن ــــه نشاط الشــــارات الحرمة ووجراءات التدقيق  املمن  بها واليت مشلت االختبــووفقا وجللتشريمات النافذة 
 . اختصاحاتنا 
لومات ــركة ووفقا للممـــيف سجحت الش وحسب ردينا وبقدر ماتوحلنا اليه ومن خحل ف صنا  وطبقا ملا هو مدون               

 وااليضاحات املمطاة لنا : 
  ب ـــنظام مسك الدفاتر ، وقد تضمنت حسركة كانت  متفقة مع متطلبات ـــ* ان اجملموعة الدفنية املست دمة من قبل الش. 

 ومصاريف   االست دامات ( وموارد   االيرادات ( الشركة . تسجيل كافة موجودات ومطلوبات    تقديرنا       
 ءت مطابقة للسجحت  * ان عملية جرد املوجودات الاابتة وامل زنية والنقدية قد متت بشكل سليم وان نتائج اجلرد جا  

 وفقا لحسس واالحول واملبادىء املمتمدة .وقد   تقييم هذه املوجودات  املساعدة       
   

 فقرة الردى   املساولية االساسية للمدقق ( -ه

       ---------------------------------  



21 | P a g e 

 

قب احلسابات (  يف ان تبل لحطرا  اخلارجية ما اذا كانت  القوائم ولية االساسية للمدقق احليادى   مراتتمال املسا             
 وحادا وعادل دم ال . املالية  قد عرضت بشكل موضوعي 

ركز املالي فيما اذا كانت البيانات املالية تمرب بصورة حادقة وعادلة وامينة  عن املعلى رايه كما يتضمن تقرير مراقب          
 ونتائج  االعمال وغريها  من الكشوفات املالية . 

 ملراقب احلسابات تأخذ الشكل االتي :وبشكل عام ان فقرة الردى            
وهي متفقة  متاما مع  ما تظهره اخلتامية قد نظمت  وفقا للقواعد اااسبية والتشريمات املرعية البيانات واحلسابات ان    --     
املرفقة تمرب عن حقيقة  مة والتمليمات الصادرة نوجبه  وان امليزانية المامة منظمة طبقا لقانون الشركات  واالنظ ت وانها السجح

النشاط للسنة املنتهية  وان حسابات نتيجة النشاط  يظهر ارباح   او خسائر(  2021 /كانون االول/ 31املركز املالي للشركة  بتأريخ 
 بصورة حادقة وعادلة . بتاريخ امليزانية 

 
 تأريخ التقرير   -و

     -----------------   
هذا من شأنه ان يبل ان املدقق  قد اخذ مال عملية التدقيق وتى مراقب احلسابات  ان يارخ التقرير بتأريخ اكلجيب ع             

.  ماال على لية وعلى تقرير واليت حدثت لغاية ذلك التأريخ ذات  التأثري على البيانات املا بنظر االعتبار  تأثري  الوقائع واملمامحت 
  ----ذلك 

 بتاريخ ويف حالة انتهاء الممل امليداني   عملية التدقيق (   31/12/2020بالنسبة للسنة املنتهية يف                 
 فأن التأريخ االخري هو تأريخ تقرير مراقب احلسابات .  2021/ 3/ 20    
 

 عنون مراقب احلسابات  -ر         
 ---------------------- 

او املوقع والذى ميال مكان وجود  مكتب التدقيق الذى يت مل املساولية   عن   جيب ان يذكر  التقرير  اسم املدينة              
 ويكون عادة باحيغة االتية :   ---عملية التدقيق 

 عزيز عبدالرراا مصطفى                                                          
 حماسب قانوني ومراقب احلسابات                                                  

 عمارة هيوا  -عوني يوسف شارع   -دريبل                                            
 ( 5شقة    -ااني الطابق ال                                                   

 ----0750موبايل            0660----  هاتف                                        
 توقيع مراقب احلسابات  - ك

       ---------------------     
 احلسابات نفسه اى يكون التوقيع بأسم ش ص طبيمي . جيب ان يكون التوقيع من قبل مراقب               

 
 التقارير :انواع   -ثالاا     
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------------------  
 بصورة االمجالية من حيث النواحي االتية :ختتلف  التقارير بأختح   الزاوية اليت ينظر هلا ، وميكن تقسيمها          
 التقارير من حيث درجة االلزام يف اعدادها . •

 ها من اململومات . التقارير من حيث حمتويات •

 من حيث ابداء الردى . التقارير  •

 التقارير من حيث درجة االلزام يف اعدادها  .1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يف اعدادها اىل نوعل من التقارير وهي :ث  درجة  االلزام يالتقارير من ح ان     

 حمددة وخاحة  ، مال تقارير عن التدقيق اجلزئي  ملرتبطة  نهامالتقارير اخلاحة :  وهي التقارير ا -

 
 اخل (   ---الدائنون  ---املدينون  ---خمزون  -  حندوا اى لبنود ممينة من بنود امليزانية المامة 
 ، وان التقارير اخلاحة اليسمح بنشره واالطحع عليها  واملمامل او تقارير خاحة باملشروعات  الفردية 

 . يوجه هذا التقرير من قبل املدقق اىل جهة ممينة فق  من قبل االخرين  بل 
 

دها املدقق متشيا  مع نصوص القوانل  املنظمة للشركات كقانون الشركات وهي التقارير اليت  يمالتقارير المامة :  -
لنوع من ، وان هذا اللشركة واليت يبدى فيها برديه حول القوائم املالية  يف المراا واالقليم  1997لسنة  21رقم 

  او يف السوا لحوراا املالية وذلك الطحع االطرا  املستفيدة من اململومات اااسبية التقرير يتم نشره يف الص ف 
 اخل ( .   ----الدائنل واملقرضل واملستامرين 

 
 التقارير من حيث حمتوياتها من مملومات   .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وينقسم اىل نوعل :                 

فقرة  االوىل تسمىقرير المادى  امل تصر ويتكون من جزئل او فقرتل التقرير القصري   امل تصر ( : وهو الت -
فقرة الردى اما الفقرة الاانية فتسمى   والذى يبل فيه املدقق ما قام به يف مرحلة ف ص القوائم املالية  النطاا 

ويفضل كتابة مال هذا النوع من التقرير من قبل وفيها يقوم املدقق بأبداء رديه الف   يف القوائم املالية  ككل 
واالتي منوذج   ---يوجد املححظات ولكن قليلة ال تستدعي الشرح او االيضاح املدقق يف حالة عدم وجود مححظات او 

 لتقرير القصري او امل تصر : 
 ارة شركة  ........................اىل جملس اد

اط والبيانات ـــوكذلك حسابات نتيجة النش 2020 /كانون االول/31ف صنا امليزانية المامة للشركة واملمدة يف         
عليها  التدقيق املتمار ا ملمايري ـــ، وقد متت التدقيق طبقنة املنتهية يف هذا التأريخ ـــــوالكشوفات املتملقة بها عن الس

 ا ضرورية . ــواليت اشتملت على اختبارات  السجحت اااسبية فضح عن اختبارات اخرى رديناه
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وعن نتيجة  2019/كانون االول / 31املالي للشركة يف ويف ردينا ان هذه القوائم  تمرب بصدا وعدالة عن املركز        
اءت متفقة مع املبادىء اااسبية  املتمار  عليها واملطبقة على ، كما جنشاط الشركة عن السنة املنتهية  يف هذا التاريخ 

 ثابت . سااا
 
 

 يوسف امحد حاحل                                                                                                            
  حماسب قانوني ومراقب حسابات                                                                                                   

                                                                                                           25 /2  /2020 
 

اليرد ذكرها يف التقرير امل تصر   القصري التقرير شرح كاري من االمور اليت يتم يف هذا النوع من التقرير املطول :  -
 (  ويتكون التقرير من ثحث فقرات وهي :

 املقدمة . -
 النطاا . -
 الردى .  -
 

وجيور نشراحدهما او كحهما يف يف اعداد نوعل   امل تصر واملطول ( هي واحدة  وان ممايري التدقيق املتبمة 
 لسوا لحوراا املالية وذلك لت لية  طر  املدقق من املساولية . الص ف او ا

 
 التقارير من حيث ابداء الردى  .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 احد االنواع االتية : يت ذ اليت على املدقق ان يبدى رديه يف القولئم املالية و               

 ( او مطلق   مت فظردى غري مقيد   غري -
 (ردى مقيد   مت فظ  -
 ردى سليب  -

 االمتناع عن ابداء الردى  -

 
 مقيد  راى غري -د

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
القوائم   القناعة الكافية بأن البيانات املالية  مراقب احلسابات عندما تتوفر لديه    املدقق ( وهو الردى املمطى من قبل      
 تمطي  حورة واض ة وعادلة  وفقا للمقومات والشروط االتية :  املالية (
 ان اعداد البيانات املالية   وفقا لسياسات حماسبية مقبولة ومطبقة بصورة  اثلة للسنة السابقة .  ❖

 االلتزام باالنظمة والقوانل املرعية يف اعداد القوائم املالية . ❖
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 . حصول مراقب احلسابات  على ادلة دثبات كافية ❖
 عدم وجود خمالفات جوهرية للمبادىء اااسبية  املتمار  عليها . دثبتت االدلة  ❖

 عمل املقارنات  بل االعوام املالية امل تلفة . مل حتدث اى تغريات حماسبية مهمة من شأنها ان تاثر على امكانية   ❖

 بيانات املالية . عرضها يف التمرب االيضاحات  املرفقة عن كافة املواضيع املهمة اليت يتوجب  ❖

 
 تقرير غري مت فظ من قبل املدقق كما يلي : وعادة يتم كتابة              

 
 اربيل اانمون  -مريان للمقاوالت المامة اادودة  اىل ــ السادة مساهمي شركة          

 م / تقرير مراقب احلسابات                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    

  فقرة التمهيد(
 امليزانية المامة لشركة مريان للمقوالت المامة اادودة يف اربيل وكما هي عليه يف  لقد  ف صنا   دققنا (              

والتقرير السنوى  والبيانات والكشوفات  املتملقة بها للسنة املنتهية بذات التاريخ  النشاطوحسابات نتيجة  2018/ 12/ 31
 واالنظمة والتمليمات الصادرة نوجبه .  1997لسنة  21احكام قانون الشركات رقم مد نقتضى املللشركة 

  فقرة النطاا (
الداء مهمتنا اليت قمنا بها طبقا للتشريمات النافذة ورية على اململومات وااليضاحات اليت كانت بردينا ضرلقد حصلنا            

الواقمة ضمن التدقيق املمن  بها  واليت مشلت على االختبارات  الحرمة الوجه نشاط الشركة  ووفقا الجراءات   املمايري ( 
 اختصاحاتنا . 

 
   فقرة الردى (

/ 31املركز املالي للشركة كما يف متال بمدالة من كافة النواحي اجلوهرية  وبردينا ان البيانات املالية املشار اليها اعحه          
متفقة الشريمات املرعية ومنظمة طبقا للقواعد اااسبية ووهي ونتيجة اعماهلا للسنة املنتهية بذلك التاريخ  2018/ 12

 . متاما مع ماتظهره السجحت 
 

 الردى املقيد   املت فظ ( - ب
 ــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
وهو الردى  املمطى من مراقب احلسابات عندما يكون البيانات املالية بشكل عام  ممربة عن الوضع املالي ونتيجة االعمال            

 .او تكتنفها حاالت عدم تأكد قليلة االهمية اال ان هناك فقرات حمددة  توفرت عنها مححظات  ممينة 
 ضح املدقق ذلك االمور يف فقرة النطاا مال ..... ويو          

 
 مل نشنك يف عملية جرد املوجودات الاابتة وامل زنية والنقدية للشركة اال ان نتائج اجلرد  كانت متفقة مع ماتظهره      

 ارحدة احلسابات يف السجحت .....  اخل 
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امل تارة من قبل ادارة الشركة او يف طريقة حول بمض السياسات اااسبية دو يف حالة عدم االتفاا مع االدارة                      

 تطبيق هذه السياسات وعليه قد يذكر مراقب احلسابات يف فقرة النطاا مايلي...
 اخل   -------ان طريقة حماسبية متبمة من قبل شركة غري مناسبة           

 ة راى مت فظ الشكل االتي : ويت ذ تقرير مراقب احلسابات يف حال             
 

 اربيل اانمون  -اىل ــ السادة مساهمي شركة مريان للمقاوالت المامة اادودة           
 م / تقرير مراقب احلسابات                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    

  فقرة التمهيد(
 والت المامة اادودة يف اربيل وكما هي عليه يف القد  ف صنا   دققنا (  امليزانية المامة لشركة مريان للمق             

والتقرير السنوى   وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات  املتملقة بها للسنة املنتهية بذات التاريخ 2018/ 12/ 31
 واالنظمة والتمليمات الصادرة نوجبه .  1997لسنة  21للشركة املمد نقتضى احكام قانون الشركات رقم 

 
  فقرة النطاا (

لقد حصلنا على اململومات وااليضاحات اليت كانت بردينا ضرورية الداء مهمتنا اليت قمنا بها طبقا للتشريمات النافذة            
جراءات   املمايري (  التدقيق املمن  بها  واليت مشلت على االختبارات  الحرمة الوجه نشاط الشركة الواقمة ضمن ووفقا ال

 اختصاحاتنا . 
  فقرة ايضاحات ( 

ف صنا وطبقا ملا هو مدون يف  سجحت الشركة ووفقا للملومات وااليضاحات وحسب ردينا ويقدر ماتوحلنا اليه من خحل         
 : مطاة لنا نوضح مايلي امل

التدقيق يف التماقد على مهمة  نظرا  آلنه    2018/ 31/12مل نشنك يف عملية اجلرد الفملي للم زون للسنة املنتهية يف  -
 لتاريخ اجلرد.تاريخ الحق 

 اى مححظة اخرى .  -       
   فقرة الردى (

/ 31املركز املالي للشركة كما يف ، انات املالية املشار اليها اعحه متال بمدالة من كافة النواحي اجلوهرية وبردينا ان البي          
والشريمات املرعية ومتفقة   ونتيجة اعماهلا للسنة املنتهية بذلك التاريخ وهي منظمة طبقا للقواعد اااسبية  2018/ 12

 متاما مع ماتظهره السجحت . 
  الردى السليب -ج
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 عما يراد منها التمبري عنه . هو بيان مطلق   ردى مطلق ( من مراقب احلسابات ياكد بصورة واض ة  وعادلة            
 داء الردى السليب يف احلاالت االتية :بوعادة يتم ا      
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 بية امل تارة . عدم االتفاا مع االدارة حول قبول السياسات اااس ❖

حبيث يتوحل مراقب احلسابات اىل قناعة   على البيانات املالية سيما جان طريقة تطبيق  هذه السياسات تاثر تأثريا  ❖
 بأن الت فظ يف التقرير ليس كافيا لحفصاح عن طبيمة التضليل او عدم  االكتمال يف البيانات املالية . 

  ----ي وقد تأخذ الراى السليب عادة الشكل االت
 

 اربيل اانمون  -اادودة   لصناعة االجهزة الكهربائية اىل ــ السادة مساهمي شركة مريان                    
 م / تقرير مراقب احلسابات                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    

  فقرة التمهيد(
 لقد  ف صنا   دققنا (  امليزانية المامة لشركة مريان للمقوالت المامة اادودة يف اربيل وكما هي عليه يف              

والتقرير السنوى   وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات  املتملقة بها للسنة املنتهية بذات التاريخ 2018/ 12/ 31
 واالنظمة والتمليمات الصادرة نوجبه .  1997لسنة  21للشركة املمد نقتضى احكام قانون الشركات رقم 

  فقرة النطاا (
لقد حصلنا على اململومات وااليضاحات اليت كانت بردينا ضرورية الداء مهمتنا اليت قمنا بها طبقا للتشريمات النافذة            
جراءات   املمايري (  التدقيق املمن  بها  واليت مشلت على االختبارات  الحرمة الوجه نشاط الشركة الواقمة ضمن ووفقا ال

 اختصاحاتنا . 
  فقرة ايضاحات ( 

وحسب ردينا ويقدر ماتوحلنا اليه من خحل ف صنا وطبقا ملا هو مدون يف  سجحت الشركة ووفقا للملومات وااليضاحات         
 مطاة لنا نوضح مايلي : امل

  ، الدائنون (  املدينون  2018/ 12/ 31حنصل على تأييد ارحدة احلسابات االتية كم يف مل  -
وحتتوى اتفاقية   بأحدار سندات نبلغ .....   دينار بهد  متويل مشروع توسيع مصنع الشركة 2018/ 2/ 10قامت اشركة يف  -

واليت يتطلب االفصاح عن هذه اململومات  وفقا ملمايري   2017/ 12/ 31ن سنة  عاحدار السندات على قيود توريع االرباح 
 اااسبة املتمار  عليها . 

   فقرة الردى (
ونتيجة اعماهلا  2018/ 12/ 31متال بمدالة املركز املالي للشركة كما يف الوبردينا ان البيانات املالية املشار اليها اعحه           

  .طبقا للقواعد اااسبية والشريمات املرعية  بذلك التاريخ للسنة املنتهية 
 
 

 االمتناع عن ابداء الردى  -د
 ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رديه حول  عدالة البيانات  املالية  عليه ان  عندما يكون نطاا التدقيق الذى قام به مراقب احلسابات غري كا  البداء        
 . وان اهم اسباب حجب الردى هي : يف تقريره  دنه اليبدى الردى  على البياتات ر يذك
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 مراقب احلسابات من تكوين ردى  حول  عدالة البيانات املالية .  ن وجود حتديد جوهرى لنطاا التدقيق الميّك -1
 ممينة . وجود حالة عدم التأكد غري  االعتيادى  حول مبلغ بند ممل  او نتيجة  -2

 .   تقحلية  مراقب احلسابات عدم اس -3

 ويكون االمتناع عن الردى باشكل االتي : 
 

 اربيل اانمون  -اىل ــ السادة مساهمي شركة مريان لصناعة االجهزة الكهربائية  اادودة  
 م / تقرير مراقب احلسابات                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    
  فقرة التمهيد(
 لقد  ف صنا   دققنا (  امليزانية المامة لشركة مريان للمقوالت المامة اادودة يف اربيل وكما هي عليه يف              

ت  املتملقة بها للسنة املنتهية بذات التاريخ  والتقرير السنوى وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفا 2019/ 12/ 31
 واالنظمة والتمليمات الصادرة نوجبه .  1997لسنة  21للشركة املمد نقتضى احكام قانون الشركات رقم 

 
   فقرة النطاا (

واليت      ملمايري التدقيق املتمار  عليهابأداء اجراءات التدقيق  طبقا  مانوضح  بالفقرات التالية ، قمنا وبأستاناء             
 ومحءمة للظرو  السائدة . تضمنت ف ص السجحت اااسبية  واجراءات  اخرى اعتربناها الرمة 

 
  فقرة ايضاحات ( 

ات وحسب ردينا ويقدر ماتوحلنا اليه من خحل ف صنا وطبقا ملا هو مدون يف  سجحت الشركة ووفقا للملومات وااليضاح        
 املمطاة لنا نوضح مايلي : 

تزيد املطلوبات وجبانب ذلك  12/2019/ 31قدرها ....  دينار يف ، حققت الشركة حايف اخلسائر  كما ورد يف القوائم املالية  -
 نقدار ....  دينار واحتمال عدم مقدرة الشركة على االستمرار يف نشاطها االقتصادى . املتداولة عن املوجودات املتداولة 

   فقرة الردى ( 
ابداء الردى ،  وبناء عليه لن للشركة ، لن يكون بأستطاعتنا  نظرا لمدم امكانية حتديد مستقبل النشاط االقتصادى         

 .  2019/ 12/ 31للشركة عن السنة املالية املنتهية  يف نبدى ردينا عن القوائم املالية 
 


