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الفصل األول 

 اإلطار العام لمدراسة
 

 

 المقدمة: أووً 

 مشكمة الدراسة:  ثانثً 

 أهمنة الدراسة:  ثل ثً 

 أهداف الدراسة: راابثً 

  الدراسثت السثاقة:  ثمسثً 

 فرضنثت الدراسة: سثدسثً 
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 المقدمة:  ووً 

التي نتم من  اللهث عرض المركز المثلي لمشركة واتثئج  المثلنة القوائمة إعداد يمسؤولتقع 
وهذا قد نؤدي إلىبرض ماثلغمضممة في القوائم ,عممنثتهث وتدفقثتهث الاقدنة عمى عثتق إدارتهث

ق مصثلحهث التي قد تتبثرض مع يلتحقالمثلنة من  الل قنثم اإلدارة اتحرنف القوائم المثلنة 
وقد تقوم اإلدارة اإعداد القوائم المثلنة اثوستاثد إلى ,  المثلنة اآل رننالقوائممصثلح مست دمي 
ممث نؤدي لموصول إلى من قال موظفي الشركة مت  اتنجة عممنثت احتنثلة تانثاثت مثلنةمحرفة
. قوائم مثلنة مضممة

إن مست دمي القوائم المثلنة ومن أارزهم مثلكي الشركة ومقرضنهث نبتارون القوائم المثلنة 
وعمنه فإن وجود أي تحرنفثت جوهرنة في , قثعدة أسثسنة في تقننم وضع الشركة وت ثذ قراراتهم

ومن هاث , القوائم المثلنة قد نؤدي إلى ات ثذ قرارات  ثطئة ممث نمحق الضرر امت ذي القرار
حددت مبثننر الممثرسة المهانة لمتدقنق دور المدقق في اكتشثف التحرنفثت الجوهرنة في القوائم 

 التي أوكمتهث إلنه المبثننر المهانة المسؤولنةهذه المدقق ناظر إو أن , المثلنة لحمثنة مست دمنهث
ممث نمحق ه  قد نزند من تكثلنفإجراءات تدقنق القوائم المثلنةحدود مصثلحه فإن اإلفراط في في 

إلى الحد الذي و نمكاه جراءات التي سنافذهث إلله ضي فوفي الوقت افس فإن ت,  اه سثئر مثلنة
لذا جثء هذا الاحث ,  عرضة لممقثضثةهنجبلنمكن أنف تحرنفثت كثن عمنه أن نكتشفهث اكتشمن ا

كشف التحرنفثت الجوهرنة في الانثاثت  اإلجراءات التحمنمنة قثدرة عمى مث إذا كثاتلنتحقق م
 .المثلنة ممث نؤدي إلى تمانة متطماثت المبثننر المهانة
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 مشكمة الدراسة:  ااناً 

فرض تحدي عمى مدقق الحسثاثت  جوهرنة في الانثاثت المثلنةي تحرنفثتاحتمثل وجودإن 
 .ندفبه إلى تحدند إجراءاته اباثنة ألغراض اكتشثفهث

وقد اهتمت البدند من أدانثت التدقنق اموضوع اإلجراءات التحمنمنة ودورهث في عممنة التدقنق 
إو أاه لنس هاثك اجمثع حول مث إذا , 520كمث أفردت مبثننر التدقنق مبنثرًا  ثصة اهث ارقم 

كثن نمكن اعتاثر اتثئج اإلجراءات التحمنمنة دلنل إ اثت مقاع نستطنع المدقق اوعتمثد عمنه 
كأسثس إلاداء رأنه حول الانثاثت المثلنة إو أن اإلجراءات التحمنمنة تبتار من  الل اتثئجهث 

لكن الاثحث نرى إمكثانة است دام اإلجراءات التحمنمنة لكشف , مؤشرات لمطثرح تضمنل محتمل
 .التحرنفثت الجوهرنة في الانثاثت المثلنة ممث نسثعد المدقق في إاداء رأي حول الانثاثت المثلنة

 :األسئمة التثلنةهذه المشكمة ت نر لدى الاثحث إن 

هل نؤدي تطانق اإلجراءات التحمنمنة في دورة اإلنرادات إلى كشف التحرنفثت الجوهرنة  .1
 الهثدفة إلى زنثدة أو إاقثص الراح من  الل الحسثاثت المتبمقة اهث؟

هل نؤدي تطانق اإلجراءات التحمنمنة في دورة اإلاتثج إلى كشف التحرنفثت الجوهرنة  .2
 الهثدفة إلى زنثدة أو إاقثص الراح من  الل الحسثاثت المتبمقة اهث؟

هل نؤدي تطانق اإلجراءات التحمنمنة في دورة المشترنثت والحنثزة إلى كشف التحرنفثت  .3
 الجوهرنة الهثدفة إلى زنثدة أو إاقثص الراح من  الل الحسثاثت المتبمقة اهث؟

هل نؤدي تطانق اإلجراءات التحمنمنة في دورة الرواتب واألجور إلى كشف التحرنفثت  .4
 الجوهرنة الهثدفة إلى زنثدة أو إاقثص الراح من  الل الحسثاثت المتبمقة اهث؟

هل نؤدي تطانق اإلجراءات التحمنمنة في دورة التمونل إلى كشف التحرنفثت الجوهرنة في  .5
 الحسثاثت المتبمقة اهث؟

هل نؤدي تطانق اإلجراءات التحمنمنة عمى القوائم المثلنة إلى كشف التحرنفثت الجوهرنة  .6
 فنهث؟
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  همنة الدراسة:  ال اً 

إن الطمب عمى مهاة تدقنق الحسثاثت في تزاند مستمر لبدة أساثاهث ماهث تزاند حجم اشثط 
أو اتنجةالزام التشرنبثت القثاوانة في الدول اتدقنق حسثاثت ابض أاواع , الشركثت وزنثدة عددهث

الشركثت في قال مدقق حسثاثت مستقل اثإلضثفة إلى زنثدة الوعي لدى المست مرنن ودرانتهم 
وعاد تافنذ مهمة , .....اأهمنة عممنة التدقنق ومث لهث من دور في تبزنز ال قة اثلانثاثت المثلنة

التدقنق في الممثرسة البممنة تارز المسؤولنة األسثسنة التي تقع عمى عثتق مدقق الحسثاثت 
حسب مث )سواء حسب مث ورد في مبثننر الممثرسة المهانة أم حسب مث ورد في أدانثت التدقنق 

وعمنه فإن أهمنة الدراسة تظهر كواهث , وهي اكتشثف التحرنفثت الجوهرنة (اطمع عمنه الاثحث
تست دم اإلجراءات التحمنمنة في كشف التحرنفثت الجوهرنة عمى إحدى الشركثت الصاثعنة كحثلة 

عممنة تمكن من مبرفة مث إذا كثات اإلجراءات التحمنمنة قثدرة عمى كشف التحرنفثت الجوهرنة 
في الانثاثت المثلنة ممث نسثعد ممثرسي مهاة التدقنق في تحدند إجراءات تمكاهم من أداء مهثم 

كمث , التدقنق والقنثم امسؤولنثتهم والتي أهمهث اكتشثف التحرنفثت الجوهرنة في الانثاثت المثلنة
نمكن اعتمثد هذه الدراسة من قال الاثح نن في مجثل تدقنق الحسثاثت كمرجع ناحث في موضوع 

 .التحرنفثت الجوهرنة في الانثاثت المثلنة ودور اإلجراءات التحمنمنة في اكتشثفهث

 

  هداف الدراسة: رااعاً 

 :ه الدراسة إلى مث نمينسبى الاثحث من  الل هذ

تحمنمنة سنمكاه من كشف المراجبة المبرفة مث إذا كثن تطانق المدقق إلجراءات  .1
الجوهرنة في دورة اإلنرادات سواء أكثات هثدفة إلى زنثدة األراثح أو التحرنفثت 
 .ت فنضهث

تحمنمنة سنمكاه من كشف المراجبة المبرفة مث إذا كثن تطانق المدقق إلجراءات  .2
 .الجوهرنة في دورة اإلاتثج سواء أكثات هثدفة إلى زنثدة األراثح أو ت فنضهثالتحرنفثت 
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تحمنمنة سنمكاه من كشف المراجبة المبرفة مث إذا كثن تطانق المدقق إلجراءات  .3
الجوهرنة في دورة المشترنثت والحنثزة سواء أكثات هثدفة إلى زنثدة األراثح أو التحرنفثت 
 .ت فنضهث

تحمنمنة سنمكاه من كشف المراجبة المبرفة مث إذا كثن تطانق المدقق إلجراءات  .4
الجوهرنة في دورة الرواتب واألجور سواء أكثات هثدفة إلى زنثدة األراثح أو التحرنفثت 
 .ت فنضهث

تحمنمنة سنمكاه من كشف المراجبة المبرفة مث إذا كثن تطانق المدقق إلجراءات  .5
 .الجوهرنة في دورة التمونلالتحرنفثت 

تحمنمنة سنمكاه من كشف المراجبة المبرفة مث إذا كثن تطانق المدقق إلجراءات  .6
 .الجوهرنة في القوائم المثلنةالتحرنفثت 

 

 الدراسات السااقة:  امساً 

 :الدراسات االمغة العرانة (1
مدى مساهمة اإلجراءات التحمنمنة في مراجعة "اعاوان  (2013, السقا)دراسة  -1

 ".الم زون مع التطانق عمى شركة  كانطرة
هدف الدراسة إلى تحدند أهم اإلجراءات التحمنمنة الواجب اتاثعهث من قال المراجبنن في 
, مراجبة الم زون ورفع كفثءة المراجبنن في فهم كنفنة اوستفثدة من المراجبة التحمنمنة

ولتحقنق هدف الدراسة تم تطانقهث عمى شركة أكانطرة محدودة المسؤولنة وتحمنل انثاثتهث 
المتبمقة اثلم زون سواء م زون الماتجثت الجثهزة لمانع أو الم زون المواد األولنة أو 

 .م زون المواد اصف المصابة
تم الحصول عمى انثاثت أصاثف الماتجثت الجثهزة ومقثراة تثرنخ : ماهجنة الدراسة

نومًث  (54 )2010إاتثجهث امتوسط فترة اوحتفثظ اهث في المستودعثت الذي امغ لبثم 
 اساب 2011نومًث في المستودعثت عثم  (230)فوجد مواد تزند مدى اوحتفثظ اهث عن 

 .وجود  مل كانر في الرقثاة الدا منة في الشركة
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وقد توصمت الدراسة إلى اتثئج ت ص الشركة التي تم التطانق عمنهث وتتم ص الاتثئج 
اأن عمى شركة أكانطرة وضع إجراءات أك ر حزمًث لكل من المشترنثت والمانبثت 

وكنفنة التاسق فنمث اناهم مع ضرورة , واإلاتثج والم ثزن توضح صالحنثت كل قسم
التزام موظفي الشركة اهذه السنثسثت واإلجراءات وعدم م ثلفتهث وعمى الشركة أنضًث 
تشكنل م صصثت لمواجهة ال سثئر المحتممة من  سثرة قنمة المواد الراكدة اتنجة 

 .ااتهثء الصالحنة
مدى است دام اإلجراءات التحمنمنة في التدقنق ودورها "اعاوان  (2011, جاار)دراسة  -2

 ."في اكتشاف التضمنل في القوائم المالنة

است دام اإلجراءات التحمنمنة الماثساة وتصمنم اراثمج تدقنق لكل فقرة إلى الدراسةهدفت
من فقرات القوائم المثلنة لتؤدي إلى الكشف عن حثوت التضمنل المحتممة والوصول إلى 

. اتثئج عثمة امبقولنة القوائم المثلنة

إن الماهجنة التي اتابهث الدراسة هي الاحث في موضوعي اإلجراءات التحمنمنة والتضمنل 
في القوائم المثلنة من األدانثت المحثسانة ومن  م تم اقتراح اراثمج مراجبة اثإلجراءات 

 .التحمنمنة لتطانقه عاد أداء عممنة التدقنق لكشف التضمنل في القوائم المثلنة

نتطمب است دام اإلجراءات التحمنمنة توفر : وقد توصمت الدراسة إلى عدة اتثئج أهمهث
مجموعة من المؤشرات والاسب المثلنة حول اشثط الوحدة اوقتصثدنة موضوع التدقنق 
لغرض مقثراتهث مع المؤشرات والاسب المبنثرنة وذلك لمبرفة اتجثه اشثطهث المستقامي 

كمث أن تافنذ اإلجراءات , ومسثعدة مراقب الحسثاثت في ت طنط وتافنذ عممنة التدقنق
اثإلضثفة إلى إمكثانة است دام , التحمنمنة نمكن أن نتم في كثفة مراحل عممنة التدقنق

 .اإلجراءات التحمنمنة عمى المبمومثت المثلنة وغنر المثلنة
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 همنة است دام اإلجراءات التحمنمنة في مراحل "اعاوان  (2011, العادلي)دراسة  -3
 ".التدقنق من قال المراقانن المالننن

هدفت الدراسة إلى التبرف عمى أهمنة است دام اإلجراءات التحمنمنة من قال المراقانن 
وتسمنط الضوء عمى مدى تطانق اإلجراءات التحمنمنة من , المثلننن في مراحل التدقنق

 .قال المراقانن المثلننن في دولة الكونت

إن الماهجنة التي اعتمدهث الدراسة هي األسموب الوصفي التحمنمي اهدف التبرف عمى 
أهمنة است دام اإلجراءات التحمنمنة من قال المراقانن المثلننن في مراحل التدقنق وذلك 
من  الل دراسة منداانة في وزارة المثلنة في دولة الكونت إذ تم دراسة وتحمنل الانثاثت 
ومقثراة متغنرات الدراسة وذلك اهدف التبثمل مبهث في ا تاثر الفرضنثت وانثن اتثئج 

 .وتوصنثت الدراسة

إن است دام اإلجراءات التحمنمنة في : وقد توصمت الدراسة إلى عدة استاتثجثت أارزهث
ن است دامهث في مراحل ماكرة من , التدقنق ن فف من أوجه القصور في عممنة التدقنق وا 

تبطي مؤشرات لممدقق إلى المطثرح التي نجب أن نزند  (مرحمة الت طنط)عممنة التدقنق 
 .فحصهث من  الل اإلجراءات األ رى

 ".اإلجراءات التحمنمنة في التدقنق"اعاوان  (2011, مهدي)دراسة  -4

كأحد إلجراءات التحمنمنة هدفت الدراسة إلى است دام ا
أارزاألسثلناثلحدن ةلتدقنقوفحصثلانثاثتثلمثلنةابدالتحوإللى 

التدقنقثو تاثرنواثست دامأسمواثلبناثتفقد أصاحثست دامهثأك رفبثلنةوكفثنةماثلتدقنق 
التفصنمنمت فنض طراوكتشثفولتأكندعدالةوموضوعنةالانثاثتثلمثلنةإذنقوممراقب 
الحسثاثتاتقننممدىصحةوكفثنةالمبمومثتثلمثلنةالتننجرنثلحصولبمنهثماثلسجالت 

المحثسانةلموحدةاوقتصثدنةموضوعثلتدقنقما اللدراسةوتقونماظثمثلرقثاة الدا منة 
اإلجراءاتثلجوهرنة وكذلك ) وا تنثراألرصدةوالبممنثتثلمحثسانة (اإجراءاتثولتزام

. نقوماثلحصولبمىأدلةاإل اثتفنإجراءاتثولتزامواإلجراءاتثلجوهرنة واإلجراءات التحمنمنة



8 
 

إن الماهجنة التي اعتمدهث الدراسة هي األسموب الوصفي التحمنمي الذي نقوم عمى جمع 
انثاثت الظثهرة من الكتب واألدانثت السثاقة وقد تم تحدند ابض الاسب المثلنة 

 .وست دامهث ضمن إجراءات المراجبة التحمنمنة من قال المدقق

إن است دام اإلجراءات التحمنمنة وسنمث : وقد توصمت الدراسة إلى عدة اتثئج من أارزهث
تحمنل اوتجثه والاسب المثلنة تسثعد المدقق في تكرنس وقته وجهده في الاواحي التي 

وتركنز التدقنق عمى الاقثط التي نتطمب فحصهث , حد ت فنهث ااحرافثت وتغنرات جوهرنة
 .تركنز أكار

 "دور المراجعة التحمنمنة في ت فنض  طر المراجعة"اعاوان  (2009, حسناو)دراسة  -5
هدفت هذه الدراسة إلى توضنح إمكثانة اوستفثدة من المراجبة التحمنمنة في ت فنض 

 .م ثطر المراجبة في مراحل المراجبة الم تمفة
حنث تم تحمنل انثاثت عناة الدراسة التي تكون , وقد اتابت الدراسة الماهجنة التحمنمنة

عضو لجاة  (33)وعمى , مكتب (20)مراجع حسثاثت مزاول موزعة عمى  (50)من 
 .شركة مسثهمة (25)مراجبة موزعنن عمى 

إن است دام ارامج الحثسوب اولكتروانة في : وقد توصمت الدراسة إلى عدة اتثئج ماهث
كمث نجب األ ذ امبثننر المراجبة الدولنة وتطانق , تافنذ اإلجراءات التحمنمنة أمر هثم

 .متطماثتهث في الانئة المحمنة في سورنة
 همنة است دام اإلجراءات التحمنمنة في مراحل التدقنق "اعاوان  (2008, اصار)دراسة  -6

التي نااشرها مدقق الدنوان ومدى اإلعتماد عمنها من واقع دلنل التدقنق العام لدنوان 
 ."المحاساة

 من قال المدققنسثعده ق اإلجراءات التحمنمنةيطبهدفت الدراسة إلى مبرفة مث إذا كثن ت
 المصداقنة التي اص عمنهث دلنل التدقنق البثم عن طرنق جمع أدلة في التحقق من

ا اثت وتحمنمهث اشكل موضوعي، ونتم ذلك من  الل عمل المقثراثت لألرصدة والانثاثت 
المثلنة والغنر مثلنة وذلك اهدف تحدند الفروقثت أو التغنرات في تمك األرصدة والانثاثت، 
 م تحدند أدلة اإل اثت التي من  اللهث نمكن لممدقق أن نتوصل إلى أساثب هذه التغنرات 
والتي ادورهث قد تكشف عن وجود أ طثء أو غش أو وجود أاشطة جدندة تمثرسهث الجهة 
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وهذا اثإلضثفة إلى أن تطانق اإلجراءات التحمنمنة تتنح لممدقق في مرحمة , محل التدقنق
ت طنطه لبممنة التدقنق الكشف عن مواطن الضبف والقوة في األرصدة والتي من 

 اللهث نقوم اتحدند الااود التي نجب أن ندققهث، كمث نقوم المدقق عن طرنق اإلجراءات 
. التحمنمنة اثلتأكد من سالمة األرصدة في القوائم المثلنة في المرحمة األ نرة من التدقنق

نرجع القصور في است دام :وقد توصمت الدراسة إلى عدة اتثئج نمكن استبراض أارزهث
اإلجراءات التحمنمنة من قال شثغمي الوظثئف الرقثانة في دنوان المحثساة لبدم اإللمثم 

اثإلضثفة إلى إن تطانق اإلجراءات , التثم امحتوى دلنل التدقنق البثم لدنوان المحثساة
التحمنمنة تسثعد المدقق عمى تحدند مواطن الضبف واألرصدة الغنر عثدنة عاد مقثراة 

كمث تسثهم اإلجراءات التحمنمنة في تحقنق كفثءة , وتحمنل الانثاثت المثلنة والغنر مثلنة
وفثعمنة عممنة التدقنق وذلك ألاهث تسثعد المدقق في تحدند األ طثء والمشثكل المحتممة 

 .ممث نترتب عمنه تقمنل م ثطر اوكتشثف

 
 :الدراسات االمغة اإلاكمنزنة (2
دراسة مقاراة حول تطانق المعنار " اعاوان  (Samaha, Hegazy, 2010)دراسة  -1

 " انن الشركات األراعة الكاار والشركات غنر األراعة الكاار في مصر520الدولي 
 والمتبمق 520هدفت الدراسة إلى دراسة مدى تطانق مبنثر المراجبة الدولي رقم 

اثإلجراءات التحمنمنة في سنثق انئة المراجبة المصرنة انن الشركثت األرابة الكاثر 
 .البثممة في مصر وشركثت المراجبة من غنر األرابة الكاثر

وكثات ماهجنة الدراسة اثلادء اثلتبرف عمى مدى است دام اإلجراءات التحمنمنة في مصر 
 . الل مراحل المراجبة ال ال ة احسب حجم الشركثت وعدد البثممنن لدنهث

إن هاثك اا فثضًث اسانًث في است دام :وقد توصمت الدراسة إلى عدة اتثئج كثن أارزهث
 (من غنر األرابة الكاثر)اإلجراءات التحمنمنة من قال مراجبي الحسثاثت في مصر 

وقد أوصت الدراسة اثلقنثم اتطانق اإلجراءات التحمنمنة في , مقثراة مع األرابة الكاثر
مراحل المراجبة الم تمفة من قال مزاولي المراجبة المصرننن أسوة اثألرابة الكاثر لمث 

 .لهث من دور في مسثعدة المراجع في إاجثز عممنة التدقنق
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  ر غموض المعمومات األولنة "اعاوان  (Liuppold and Kida, 2009)دراسة  -2
 ".عمى دقة  حكام المراجعة التحمنمنة

هدفت الدراسة إلى التبرف عمى أساثب غموض المبمومثت األولنة والتاثسهث مع افتراض 
مدى كفثنتهث ودرجة تبقندهث  (1)اأن غموضثلمبمومثت نبود إلى عثممنن أسثسنن همث 

 .مدى تأ نرهث في الفرضنثت األولنة التي نضبهث مراجع الحسثاثت (2)و

إن ماهجنة الدراسة ادأت اثلتبرف عمى األساثب التي تقمل من قدرة المراجع في التبرف 
عمى أ طثء الانثاثت المثلنة ادقة حتى ابدمث نبرض عمنه الانثاثت المثلنة ذات الصمة 

ش صًث وهم نبممون مراجبنن وموظفنن لدى  (94)وقد شثرك في هذه الدراسة , اثلشركة
ومن  م تم دراسة اابكثسثت الغموض في المبمومثت المثلنة , شركثت محثساة عثمة كانرة

 .عمى أحكثم المراجبة التحمنمنة

إن غموض المبمومثت األولنة نؤ ر في : وقد توصمت الدراسة إلى عدة اتثئج كثن أارزهث
قدرة المراجع عمى اكتشثف أ طثء الانثاثت المثلنة في اهثنة عممنة المراجبة التحمنمنة 

 .وهذا نشنر إلى أن دقة الفرضنة األولنة تبد جدًا مهمة لدقة الحكم الاهثئي

إجراءات المراجعة التحمنمنة في "اعاوان  (Joshua Imoniana, 2008)دراسة  -3
 " دراسة استكشافنة–التدقنق 

هدفت الدراسة إلى إنجثد البالقة انن هدف التدقنق وا تنثر إجراءات المراجبة 
ولتحقنق هذا الهدفتم , المست دمة من قال المدققنن لغرض إاداء رأنهم في القوائم المثلنة

 مدقق من  رنجي وحممة 28تتكون من  (قصدنة)اوعتمثد عمى عناة غنر احتمثلنة 
شهثدة المثجستنر من الجثمبة الارازنمنة ولضمثن المهثرة وجودة الردود تم ا تنثر مدققنن 

 .من ذوي  ارة و تقل عن ساة في البمل في واحدة من الشركثت األرابة الكاثر
مث هي , اعتمدت الدراسة طرنقة الترتنب الاوعنة وكثن سؤال الاحث: ماهجنة الدراسة

 صثئص إجراءات المراجبة التحمنمنة التي تسثعد المدققنن في إاداء رأنهم؟ هل ا تنثر 
مزنج من اإلجراءات مطموب لتحقنق متطماثت او تاثر الجوهري؟ وقد كثن تحمنل الاتثئج 

 .مبتمد عمى التحمنل التكراري لإلجثاثت
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إن رضث المدقق اثإلجراءات التي نقوم : وقد توصمت الدراسة إلى عدة اتثئج كثن أارزهث
اتطانقهث نتحقق ااثًء عمى عدة عوامل ماهث األهمنة الاسانة لمحسثب أو مجموعة 

وأنضًث , ومدى  طر احتواء الحسثاثت عمى تحرنف جوهري, الحسثاثت التي ندققهث
نفضل المدققون اإلجراءات التي نتم من  اللهث الحصول عمى مبمومثت من طرف  ثلث 

 .أك ر من اإلجراءات التحمنمنة أو اإلجراءات األ رى
  ر اإلجراءات التحمنمنة في انئة المراجعة "  اعاوان )Kosklivaara ,2007)دراسة  -4

 "المستمرة
هدفت هذه الدراسة إلظهثر كنفنة تضمنن إجراءات المراجبة التحمنمنة في انئة المراجبة 

, هذا وقد توقشت انئة المراجبة المستمرة من  الل مراحل المراجبة الم تمفة, المستمرة
كمث هدفت هذه الدراسة لمتأكند عمى دور اإلجراءات التحمنمنة في الحصول عمى الدلنل 

 .الماثسب لمراجع الحسثاثت
إن ماهجنة الدراسة المتابة هي است دام  صثئص م تمفة من تقانثت المراجبة التحمنمنة 

فقد است دمت الدراسة األسثلنب , وذلك لمبرفة التوقبثت حول قنم المانبثت الشهرنة
الكمنة الاسنطة اثإلضثفة إلى التقانثت الكمنة المتقدمة م ل تحمنل اواحدار واموذج 

وتحمنل اواحدار له دور حثسم في انئة المراجبة  (ANN)الشاكة البصانة الصابنة 
المستمرة  ثصة عاد تحونل المبطنثت انن الشركثت الكتروانًث كمث أكدت هذه الدراسة أن 

 .فهم المراجع الدقنق لمتقماثت اإلحصثئنة
إن التأهنل والتدرنب المستمر لممراجع : وقد توصمت الدراسة إلى عدة الاتثئج ماهث

وضرورة اوهتمثم اثست دام الارمجنثت أمر هثم جدًا في انئة المراجبة المستمرة ألاهث 
 .تسثهم في تحسنن فبثلنة عممنة المراجبة

العوامل التي تزند من احتمال "اعاوان  (Owuses-Anash et al., 2002)دراسة  -5
 .كشفالتحرنفوالتالعامست دمًافندورةالم ازاوالمستودعات

هدفتهذهثلدراسةإلىمبرفةالبواماللتنتزندماثحتمثلكشفثلتحرنفوالتالعب في دورة الم ثزن 
 .والمستودعثت
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إن ماهجنة الدراسة المتابة لتحقنقأهدافهث هنثلماهجثلوصفنثلتحمنمنحن تمأ ذعناةمكواةمن 
, إجراءلمكشفباثلتحرنفوالتالعامست دمًثفندورةالم ثزاوالمستودعثت(56)

 .اثإلضثفةإلىثلبواماللتنتزندماثحتمثوتكشفثلتحرنفوالتالعافنهذهثلدورةفنانوزوادة

وأظهرتثلاتثئجأامدققنثلحسثاثتبناةالدراسةنرواأاأقممااصفهذهثإلجراءاتمهثفثعمنةأك رفنثلكشفباثل
 ( 15 ) تحرنفوالتالعب،وأاأك رمااصفهثلهثفثعمنةادرجةمتوسطةفنثلكشفباثلغش،وأن

 .إجراءماثإلجراءاتثلتنتمتدراستهثذاتفثعمنةادرجةأقمفنثلكشفباثلغش

 :ما نمّنز هذه الدراسة عن الدراسات السااقة

نبتار مفهوم اإلجراءات التحمنمنة مفهومًث واسبًث مث أدى إلى تمّنز كل دراسة من الدراسثت 
 .السثاقة اأهدافهث عن الدراسثت األ رى اثلرغم من أن ابضًث ماهث تالقت في ابض الاقثط

وقد تفثوتت الدراسثت السثاقة فنمث نتبمق اثلجثاب التطانقي فماهث من اعتمد عمى تحمنل 
انثاثت تتبمق ابناة الدراسة وماهث من طاق عمى حثوت  ثصة وماهث من اكتفى اثقتراح ارامج 

 .مراجبة اثست دام اإلجراءات التحمنمنة أو تحدند ابض الاسب المثلنة المفندة لممراجع

إو أن مث نمّنز هذه الدراسة عن الدراسثت السثاقة هو اعتمدهث عمى اإلجراءات التحمنمنة في 
, كشف التحرنفثت الجوهرنة التي تبتار أهم مسؤولنثت المدقق وفق مبثننر التدقنق الدولنة

وتطانق اإلجراءات التحمنمنة عمى شركة صاثعنة تبمل في ظروف تض منة مث نتطمب تطانق 
, إجراءات تحمنمنة تبتمد عمى الانثاثت الكمنة اشكل أكار وهذا مث لم تشر إلنه الدراسثت السثاقة

اثإلضثفة إلى تطانق اإلجراءات التحمنمنة حسب دورات المراجبة المتبثرف عمنهث وهذا مث لم تشر 
امث اعتمدت الدراسثت السثاقة عمى الراط انن إجراءات المراجبة التحمنمنة  إلنه الدراسثت السثاقة وا 

أو التطانق عمى واحدة من دورات التدقنق أو الراط انن اإلجراءات , ومراحل عممنة التدقنق
  .التحمنمنة و طر التدقنق
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 فرضنات الدراسة: سادساً 

: الفرضنثت التثلنةنفترض الاثحث  الل هذه الدراسة 

  التحرنفثت الجوهرنة في نوجد دور لإلجراءات التحمنمنة في كشف و :األولىالفرضنة
 .دورة اإلنرادات سواء كثات هثدفة إلى زنثدة أو إاقثص الراح

  التحرنفثت الجوهرنة في دورة نوجد دور لإلجراءات التحمنمنة في كشف و :ال ثانةالفرضنة
 .اإلاتثج سواء كثات هثدفة إلى زنثدة أو إاقثص الراح

  التحرنفثت في دورة نوجد دور لإلجراءات التحمنمنة في كشف  و :ال ثل ةالفرضنة
 .المشترنثت والحنثزة سواء كثات هثدفة إلى زنثدة أو إاقثص الراح

 و نوجد دور لإلجراءات التحمنمنة في كشف التحرنفثت في دورة الرواتب :الفرضنة الراابة 
 .واألجور سواء كثات هثدفة إلى زنثدة أو إاقثص الراح

 و نوجد دور لإلجراءات التحمنمنة في كشف التحرنفثت في دورة :الفرضنة ال ثمسة 
 .التمونل

 و نوجد دور لإلجراءات التحمنمنة في كشف البرض المضمل في :الفرضنة السثدسة 
 .القوائم المثلنة
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 الفصل ال ااي

في الانااات المالنة الجوهرنة التحرنفات 
 

 طانبة التحرنفثت الجوهرنة : الماحث األول

 أساثب اشوء التحرنفثت الجوهرنة في الانثاثت المثلنة: الماحث ال ثاي

 أشكثل التحرنفثت الجوهرنة في الانثاثت المثلنة: ال ثلثالماحث 

 واجاثت المدقق لمواجهة التحرنفثت الجوهرنة: الماحث الرااع

 تحرنفثت الانثاثت المثلنة الهثدفة إلى زنثدة األراثح: ال ثمسالماحث 

 تحرنفثت الانثاثت المثلنة الهثدفة إلى ت فنض األراثح: السثدسالماحث 
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 :طانعة التحرنفات الجوهرنة: الماحث األول

 :مفهوم التحرنفات الجوهرنة (1

الصثدر عن مجمس مبثننر المحثساة الدولنة اباوان / 1/أوضح مبنثر المحثساة الدولي رقم 
أن القوائم المثلنة تاتج من تصانف عدد كانر من الصفقثت واألحداث " إعداد القوائم المثلنة"

حنث إن المرحمة األ نرة من مراحل البمل المحثساي هي تجمنع , األ رى المتشثاهة اثلطانبة
كمث أن القوائم المثلنة نجب أن , وتصانف البممنثت ذات الطانبة الوظنفة افسهث في ااود مستقمة

وأن البرض البثدل نتطمب , تبرض ابدالة المركز المثلي واألداء المثلي والتدفقثت الاقدنة لمشركة
البرض الصثدق لأل ثر المثلنة لمبممنثت التي تتم في الشركة وذلك اثواسجثم مع محددات 

اعتراف وتسجنل كل عممنة وتصانفهث عمى أاهث أصل أو التزام أو مصروف أو إنراد حسب مث 
وقد أضثف المبنثر أن البرض البثدل نتحقق , حدد إطثر إعداد القوائم المثلنة كل من هذه الااود

 :من  الل اولتزام امبثننر المحثساة الدولنة اثإلضثفة إلى

اباوان / 8/ا تنثر وتطانق سنثسثت محثسانة اثواسجثم مع مبنثر المحثساي الدولي رقم - 
 ".التغنرات في التقدنرات المحثسانة واأل طثء, السنثسثت المحثسانة"

 .عرض الانثاثت اشكل مالئم ومؤ وق وقثال لممقثراة ومفهوم- 

 .تزوند إفصثح إضثفي عاد وجود متطماثت إضثفنة لممبثننر- 

واظرًا لممسؤولنثت الماثطة اثلمدقق وعمى رأسهث التأكد من إعداد القوائم المثلنة وفقًث إلطثر 
إعداد الانثاثت المثلنة المبمول اه فباد قنثمه ابممنة تدقنق لقوائم مبدة وفقًث لمبثننر المحثسانة 

واورد فنمث نمي ابض التبرنفثت ال ثصة امفهوم , فإن م ثلفة مث ذكر أعاله نبتار ام ثاة تحرنف
 :التحرنفثت الجوهرنة كمث هو وارد في ابض مبثننر وأدانثت المحثساة والتدقنق

الصثدرعن اوتحثد الدولي لممحثسانن ضمن إصدارات المبثننر / 200/إذ نبرف المبنثر 
الدولنة لرقثاة الجودة والتدقنق والمراجبة وعممنثت التأكند األ رى وال دمثت ذات البالقة اباوان 

جراء عممنة تدقنق وفقًث لمبثننر التدقنق الدولنة" , "األهداف البثمة لممدقق المستقل وا 
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فرق انن مامغ أو تصانف أو عرض أو إفصثح عن ااد "عمى أاه ( misstatement)التحرنف
. "احتنثلوقد تاشأ التحرنفثت من  طأ أو , مبنن في انثن مثلي مامغ عاه

عمى أاهث ( الاثتجة عن إدارة األراثح)التحرنفثت  (Scott, 2006: p343)انامث عرف 
ا تنثر المدراء لمسنثسثت المحثسانة المتثحة اثلمبثننر المحثسانة والتي تسثهم في تحقنق أهدافهم "

 ".المتم مة في زنثدة القنمة السوقنة لمشركة

التحرنفثت "فقد اعتار أن التحرنفثت الجوهرنة عمى أاهث  (Belkaoui 2009: p75)أمث 
الاثتجة عن تد الت مدروسة من قال اإلدارة في عممنة إعداد التقثرنر ال ثرجنة اقصد تحقنق 

 ".مصثلح ش صنة

اثلتبرنف التثلي لمتحرنفثت والذي Healy and Wahlen 1999: p386))وجثء كل من 
است دام المدراء "نركز الضوء عمى التالعب المتبمد من قال اإلدارة فثعتارا التحرنفثت عمى أاهث 

ألحكثم ش صنة في عممنثت إعداد التقثرنر المثلنة وتسجنل المبثمالت األصمنة اهدف تضمنل 
أي تحقنق أهداف , ابض مست دمي التقثرنر المثلنة عن األداء اوقتصثدي الحقنقي لمشركة

 ".ش صنة من  الل األرقثم المحثسانة

فقد حدد التحرنفثت اأاهث أي تضمنل أو حذف لمااود / 1/أمث مبنثر المحثساة الدولي رقم 
وهذا التحرنف و نبتار هثمًث إو إذا أ ر اشكل مافصل أو مجمع عمى القرارات اوقتصثدنة 

 .لممست دمنن التي نت ذهث هؤوء ااثء عمى القوائم المثلنة

من  الل اوطالع عمى التبرنفثت أعاله قثم الاثحث اثقتراح التبرنف التثلي لمتحرنفثت 
هي أي فرق في مامغ أو تصانف لااد أو حذف لبممنثت هثمة اثلشكل الذي نؤدي إلى : الجوهرنة

تضمنل مست دمي الانثاثت المثلنة سواء اشأ عن  طأ أو احتنثل أو است دام أحكثم ش صنة 
 .ابندة عن الواقع
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 :تحرنفات الانااات المالنة التي نعاى المدقق ااكتشافها (2

إن ال طورة الفثئقة لمتحرنفثت الجوهرنة في الانثاثت المثلنة دفبت الهنئثت الم تمفة المسؤولة 
عن إصدار مبثننر مهانة لتدقنق الحسثاثت إلى إصدار مبثننر  ثصة اثلتحرنفثت الجوهرنة تؤكد 
عمى مسؤولنة المدقق عن كشف التحرنفثت الجوهرنة واإلجراءات الواجب عمنه اتاثعهث لمواجهة 

فإلى جثاب مبثننر التدقنق الدولنة الصثدرة عن المجمع الدولي لممحثسانن ..... هكذا تحرنفثت 
عمى مسؤولنة المدقق عن اكتشثف  (PCAOB)فقد أكدت هنئة اإلشراف عمى الشركثت البثمة 

التضمنل الاثشئ عن اوحتنثل واوستجثاة لمتحرنفثت الجوهرنة في المبثننر الصثدرة عاهث وهي 
اباوان / 13/والمبنثر رقم " اباوان تحدند وتقننم م ثطر التحرنفثت الجوهرنة/ "12/المبنثر رقم 

كمث أن مبظم أدانثت التدقنق إن لم تكن , "استجثاثت المدقق لم ثطر التحرنفثت الجوهرنة"
أكدت عمى مسؤولنة المدقق حنثل كشف  (عمى األقل حسب مث اطمع عمنه الاثحث)جمنبهث

فسمفة )في كتثاهمث  (Mautz&Sharaf, 1961)التحرنفثت الجوهرنة كمث اعتار كل من 
البرض البثدل لمقوائم المثلنة نباي "أن  (AAA)الصثدر عن مجمع المحثساة األمرنكي  (التدقنق

كأحد فروض التدقنق مث "ضمانًث است دام الماثدئ المحثسانة المتبثرف عمنهث والمقاولة عمومثً 
 .نباي أن ال روج عن الماثدئ المحثسانة أمرًا غنر مقاوًو وهذا مث نبتار تحرنفًث احد ذاته

هو القوائم المثلنة الهدف من إجراء عممنةتدقنق أن  (3)اثلفقرة / 200/كمث نحدد المبنثر 
ونتم تحقنق ذلك من  الل تبانر , تبزنز درجة  قة المست دمنن المستهدفنن في القوائم المثلنة

 وفقًث إلطثر الهثمةالمدقق عن رأنه حول مث إذا كثات الانثاثت المثلنة مبدة من كثفة الاواحي 
. إعداد التقثرنر المثلنة المبمول اه

نجب أن نحصل المدقق عمى تأكند مبقول حول مث إذا كثات القوائم المثلنة ككل  ثلنة من 
ن التأكند المبقول هو مستوى عثٍل من التأكند, التحرنفثت الجوهرنة ونتم الحصول عمى هذا , وا 

التأكند عاد حصول المدقق عمى أدلة إ اثت كثفنة وماثساة لمحد من  طر التدقنق والذي نباي 
 أن نبّار المدقق عن رأي غنر ماثسب عادمث تحتوي الانثاثت المثلنة عمى تحرنفثت جوهرنة

. (5فقرة , 200مبنثر )

 :ال صائص األساسنة لمتحرنفات الجوهرنة (3
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التحرنفثت الجوهرنة هي التحرنفثت التي نجب عمى المدقق كشفهث في اطثق األهمنة إن 
 امث فنهث الحذف عادمث نكون من المتوقع أن نؤ ر اشكل هثمة اسانثً وتبتار التحرنفثت , ةيالاسب

فردي أو متجمبة عمى القرارات اوقتصثدنة لممست دمنن التي نت ذواهث عمى أسثس القوائم 
لذا فهو غنر مسؤول عن الكشف عن , مع القوائم المثلنة ككلنتبثمل  رأي المدقق وامث أن,المثلنة

 (.6فقرة , 200مبنثر ) التحرنفثت الغنر جوهرنة اثلاساة لمقوائم المثلنة ككل

مفهوم األهمنة الاسانة عادمث ذكر أاه نجب عمى / 1/وقد حدد مبنثر المحثساة الدولي رقم 
الشركة أن تبرض اشكل مافصل كل صاف هثم من الااود المتشثاهة امباى أاه عمى الشركة أن 

وتبتمد األهمنة , تبرض اشكل مافصل الااود الغنر متمث مة اثلوظنفة مث لم تكن غنر هثمة
واظرًا لالرتاثط الكانر انن مفهومي التحرنفثت الجوهرنة , الاسانة عمى حجم وطانبة التضمنل

واألهمنة الاسانة اورد تبرنف مفهوم األهمنة الاسانة الذي حدده مجمس مبثننر المحثساة المثلنة 
(FASB)  مقدار أو كمنة الحذف أو التحرنف لممبمومثت "فقد اعتار األهمنة الاسانة عمى أاهث

الذي نمكن أن نؤدي إلى تغننر قرار المست دم الذي , في ضوء الظروف المحنطة, المحثسانة
 ".نبتمد عمى هذه المبمومثت أو التأ نر فنه من  الل الحذف أو التحرنف
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 : سااب اشوء التحرنفات الجوهرنة في الانااات المالنة: الماحث ال ااي

 :التحرنفات الجوهرنة الااتجة عن األ طاء غنر المقصودة (1

واثلتثلي هذه األ طثء و ترتكب , إن ال طأ نباي تحرنفثت غنر مقصودة في القوائم المثلنة
امث تقع اتنجة تقصنر أو إهمثل المحثسانن في أداء واجاهم , عمدًا أو ااثًء عمى تصمنم مساق وا 

 (.208-207: 2011, القثضي وآ رون) أو عدم درانتهم امبثننر المحثساة الدولنة

إن عدم الوقوع اثأل طثء أسثسًث أو اكتشثفهث قال إعداد القوائم المثلنة همث من المهمثت 
وفنمث نمي ابض الطرق التي تسثعد في اكتشثف أو الحد من األ طثء , األسثسنة إلدارة المشروع

: (209: 2011, القثضي وآ رون) اطرنقة تمقثئنة

فتسجنل عممنة في دفتر النومنة وترحنل جثاب ماهث إلى دفتر , است دام القند المزدوج .7
 .األستثذ البثم سوف نكشفه منزان المراجبة

فتسجنل المانبثت في نومنة  ثصة وترحنمهث اثإلجمثلي , است دام دفثتر األستثذ المسثعدة .8
إلى حسثب المدنانن في دفتر األستثذ البثم واثلتفصنل إلى حسثاثت المدنانن في دفتر 

 .األستثذ المسثعد نانن صحة ترحنل المانبثت من  الل المطثاقة انن الدفترنن
تانن هذه الطرنقة الماثلغ المسجمة عمى حسثب , إرسثل الكشوف الشهرنة إلى البمالء .9

 .زاون ادل الزاون الصحنح

 

 :التحرنفات الجوهرنة الااتجة عن الممارسات اوحتنالنة إلدارة المشروع (2

وأولئك المكمفنن ,  فباًل مقصودًا من قال ش ص أو أك ر في اإلدارة(الغش)اوحتنثل نباي 
أو أطراف  ثرجنة ونتبمق هذا الفبل اثست دام ال داع من أجل الحصول , اثلرقثاة والموظفنن

القثضي ) والذي ناتج عاه تحرنف في التقثرنر المثلنة, عمى مصمحة غنر عثدلة أو غنر قثاوانة
. (217: 2011, وآ رون

مسؤولنثت المدقق المتبمقة "الصثدر اباوان / 240/وقد أشثر مبنثر التدقنق الدولي رقم 
ن  طر عدم اكتشثف المدقق ماه أ/ 7/في الفقرة " اثوحتنثل في عممنة تدقنق الانثاثت المثلنة
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لتحرنف جوهري اثتج عن احتنثل اإلدارة أكار من م ثطرة عدم كشف المدقق تحرنف جوهري 
ألن اإلدارة عثدًة مث تكون في موضع نمكاهث من التالعب الماثشر أو , اثتج عن احتنثل الموظف

غنر الماثشر في السجالت المحثسانة أو عرض مبمومثت احتنثلنة أو تجثوز إجراءات الرقثاة 
 .المصممة لماع عممنثت احتنثل مشثاهة من قال موظفنن آ رنن

 (:2010, حمثدة)ونمكن تحدند ال صثئص التثلنة وحتنثل اإلدارة 

نمكن أن تجري اإلدارة التحرنفثت في الانثاثت المثلنة لتحقنق مكثسب ش صنة تؤدي إلى  .1
وهذا نادرج تحت هدف , إلحثق الضرر الماثشر اثلشركة م ل ا تالس الموارد واألصول

 .ت فنض األراثح
نمكن أن تجري اإلدارة التحرنفثت في الانثاثت المثلنة إلظهثر األراثح اصورة أقل وذلك  .2

 .وهذا نادرج تحت هدف ت فنض األراثح, سبنًث لسداد ضرائب أقل
قد تاطوي التحرنفثت عمى سبي اإلدارة إلجراء التالعب في البرض واإلفصثح ممث  .3

وهذا نادرج تحت هدف زنثدة , نظهر وضع الشركة اشكل أفضل عمث هو عمنه فبالً 
 .األراثح

 

 :التحرنفات الجوهرنة الااتجة عن الممارسات اوحتنالنة لمموظفنن (3

عثدًة مث نتم احتنثل الموظفنن من  الل ال غرات الموجودة في اظثم الرقثاة أو التواطؤ انن 
, موظفنن أو أك ر أو اساب تبثرض المسؤولنثت الموكمة إلى افس الش ص في انئة اظثم الرقثاة
إذ نجب أن تتحقق اإلدارة من تطانق القثعدة الرقثاة القثئمة عمى فصل المسؤولنثت في جمنع 

 :حنث نتم الفصل انن المسؤولنثت التثلنة, (Hock, 2013)أاشطة المشروع 

 .إجثزة البممنة: اإلجثزة -1
 .الحنثزة المثدنة لألصول: الحنثزة -2
 .تسجنل البممنة البممنة في الدفثتر المحثسانة: التسجنل -3
 .تدقنق البممنة اثلتحقق من شرعنتهث واوعتراف اهث وتسجنمهث اشكل مالئم: التدقنق -4
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ومهمث نكن اظثم , وو تبتار مهمة إعداد الانثاثت عممنة متبثرضة مع أي من البممنثت السثاقة
الرقثاة قوي فإاه من المستحنل ماع حدوث األ طثء أو او تالسثت و صوصًث في حثل كثات 

 .تطانق رقثاة عمى اشثط مبنن أعمى من المافبة المتحققة من هذه الرقثاة

فإن ممثرسة , إن  صثئص احتنثل الموظفنن ت تمف عن تمك التي تتبمق اثحتنثل اإلدارة
الموظفنن لبممنثت احتنثلنة نكون غثلاًث اهدف تحقنق مصثلح ش صنة تاتج في غثلاهث ا تالس 

وفنمث نمي الحثوت التي تشنر إلى وجود احتنثل مرتكب من قال الموظفنن , موارد وأصول الشركة
 (:1ممحق , 240مبنثر )

قد ت مق اولتزامثت المثلنة الش صنة ضغوطًث عمى الموظفنن الذنن : (الضغوط)الدوافع  -1
لهم إمكثانة الوصول إلى الاقد أو األصول األ رى والتي تبتار عرضة لمسرقة أو إسثءة 

 .اوست دام
من الممكن أن تزند  صثئص أو ظروف مبناة من تبرض األصول لسوء : الفرص -2

وجود ماثلغ اقدنة كانرة أو وجود عاثصر م زون صغنرة وذات قنمة : م ل, اوست دام
 .....عثلنة

إهمثل الحثجة إلى متثابة الم ثطر المتبمقة اسوء است دام : (التارنرات)المواقف  -3
 .األصول

 

 

  



22 
 

 : شكال التحرنفات الجوهرنة في الانااات المالنة: ال الثالماحث 

مقصودة )انامث تم في الماحث السثاق عرض أاواع التحرنفثت الجوهرنة حسب الغثنة ماهث 
نرى الاثحث ضرورة عرض األشكثل التي ممكن , (اإلدارة والموظفنن)ومسااهث  (وغنر مقصودة

 .أن تتم من  اللهث هذه األاواع لمتحرنفثت الجوهرنة

 :التحرنفات اساب حدوث   طاء غنر متعمدة اتنجة  همال  و تقصنر (1

تقننم الانثاثت ال ثطئة المحددة "الصثدر اباوان / 450/ورد في مبنثر التدقنق الدولي رقم 
عاهث تحرنفثت اتج  ينمكن أنابض الحثوت التي / 1أ/في الفقرة " من  الل عممنة التدقنق

 :لمانثاثت المثلنة اساب األ طثء موضحة كمث نمي

 أ طثء ترتكب من قال الموظفنن: 
 .عدم الدقة في جمع ومبثلجة الانثاثت التي نتم ااثًء عمنهث إعداد الانثاثت المثلنة .4
 .السهو عن قنمة أو إفصثح .5
 أ طثء ترتكب من قال اإلدارة: 

 .تقدنر محثساي غنر دقنق اثجم عن تجثهل لمحقثئق أو تفسنر  ثطئ واضح لهث .6
تقدنرات اإلدارة المتبمقة اثلتقدنرات المحثسانة التي نبتار المدقق غنر مبقولة أو ا تنثر  .7

 .تطانق السنثسثت المحثسانة التي نبتارهث المدقق غنر مالئمة

 

 : اتقارنر مالنة احتنالنةةالمرتاطالتحرنفات  (2
ناطوي اوحتنثل عمى شكل إعداد تقثرنر مثلنة احتنثلنة عمى دافع مث أو ممثرسة ضغط  -1

كمث في حثوت , ورتكثب اوحتنثل وفرص ممحوظة لمقنثم اذلك ووجود تارنر مبنن لذلك
وجود دوافع أو ضغوط إلعداد تقثرنر مثلنة احتنثلنة عادمث تكون اإلدارة  ثضبة 

لضغوطثت من مصثدر  ثرج الماشأة أو دا مهث لتحقنق اساة مستهدفة من األراثح أو 
و صوصًث أن عواقب إ فثق اإلدارة في تمانة األهداف المثلنة نمكن أن , الد ل المثلي
 .(1أ: فقرة, 240مبنثر ) تكون كانرة
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ناطوي إعداد التقثرنر المثلنة اوحتنثلنة عمى أ طثء مقصودة امث في ذلك حذف ماثلغ أو  -2
إفصثحثت في الانثاثت المثلنة ل داع مست دمي الانثاثت المثلنة اساب ضغوط في تمانة 

نوجد مواقف مبناة , توقبثت السوق أو الرغاة في زنثدة التبونضثت عمى أسثس األداء
نقصد ماهث إعداد تقثرنر مثلنة احتنثلنة من  الل تحرنف الانثاثت المثلنة لت فنض 

, 240مبنثر ) األراثح امامغ هثم لتقمنل الضرناة أو تض نم األراثح لضمثن تمونل الااك
. (2أ: فقرة

 

: اوحتنال المتعمق اتجاوزات  اظمة الرقااة الدا منة (3

نمكن أن توجد فرصة ممحوظة ورتكثب اوحتنثل حتى لو اعتقد الفرد اأاه و نمكن تجثوز 
ولكن اثإلضثفة لمث ساق نمكن أن نتم تجثوز , الرقثاة الدا منة وذلك اساب درانته ااقثط الضبف

, 240مبنثر ) وفنمث نمي أم مة عمى ذلك, اظثم الرقثاة الدا منة ونقوم األفراد ابممنثت غنر شرعنة
 :(4أ: فقرة

تسجنل قنود وهمنة في دفثتر النومنة و صوصًث اثلقرب من اهثنة الفترة المحثسانة  -1
 .لمتالعب اثلاتثئج التشغنمنة أو تحقنق أهداف أ رى

تبدنل اوفتراضثت اشكل غنر ماثسب وتغننر األحكثم المست دمة لتقدنر األرصدة  -2
 .المحثسانة

إغفثل أو تقدنم أو تأ نر اوعتراف في الانثاثت المثلنة اثألحداث والمبثمالت التي تمت  -3
 .أ اثء فترة إعداد التقثرنر

 .إ فثء أو عدم اإلفصثح عن حقثئق قد تؤ ر عمى الماثلغ المسجمة في الانثاثت المثلنة -4
 .الد ول في مبثمالت مبقدة مهنكمة لتحرنف المركز المثلي أو األداء المثلي لمماشأة -5
 .تغننر السجالت والشروط ال ثصة اثلمبمومثت الهثمة وغنر البثدنة -6
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: اوحتنال المرتاط االتقدنرات (4
إن إعداد التقثرنر المثلنة تتطمب من اإلدارة المسؤولة ات ثذ عدد من األحكثم أو  -1

اوفتراضثت التي تؤ ر عمى التقدنرات المحثسانة الهثمة وعن متثابة ومراقاة هذه 
. التقدنرات عمى أسثس مستمر

ك نرًا مث نتم إعداد الانثاثت المثلنة اوحتنثلنة من  الل أ طثء متبمدة في التقدنرات  -2
ونمكن تحقنق ذلك م اًل من  الل التقمنل من كثفة الم صصثت أو , المحثسانة

اوحتنثطنثت أو الماثلغة فنهث اافس الطرنقة احنث تكون مصممة إمث لتحقنق اوتسثق 
في األراثح عمى مدى فترتنن محثسانتنن أو أك ر أو لتحقنق مستوى أراثح مبنن من 

أجل  داع مست دمي الانثاثت المثلنة اثلتأ نر عمى ااطاثعثتهم عن أداء وراحنة 
. (45أ: فقرة, 240مبنثر )الماشأة

: (سرقة  صول الماشأة)اوحتنال المتعمق اسوء ت صنص األصول  (5

ك نرًا مث نقوم الموظفون اسرقة ماثلغ صغنرة اسانًث أو غنر هثمة إو أاه قد نشمل أنضًث 
, المدراء الذنن هم عثدًة أك ر قدرة عمى إ فثء حثوت سوء الت صنص اطرنقة نصبب اكتشثفهث

ومن , كمث نمكن لألفراد األماثء ارتكثب اوحتنثل في انئة تفرض مث نكفي من الضغوط عمنهم
امث في ذلك الحثوت التثلنة التي نترافق مبهث , الممكن سوء ت صنص األصول اطرق عدة

: (5أ: فقرة, 240مبنثر ) مستادات غنر صحنحة

ا تالس تحصنالت الذمم المدناة أو تحونل المقاوضثت امث نتبمق )سرقة المقاوضثت  -1
 .(اثلحسثاثت المشطواة إلى حسثاثت مصرفنة  ثصة

سرقة الم زون السمبي لالستبمثل الش صي أو )سرقة أصول فبمنة أو ممكنة فكرنة  -2
الانع أو سرقة ال ردة إلعثدة انبهث أو التواطؤ مع ماثفس اإفشثء انثاثت تقانة مقثال دفع 

 .(أموال
دفبثت لاثئبنن )التساب في أن تدفع الماشأة مقثال اضثئع و دمثت لم نتم استالمهث  -3

 .(وهمننن أو رشثوى مقثال رفع أسبثر لحصول وكالء الشراء عمى عمولة
حصول عمى قروض اضمثن قرض )است دام أصول الماشأة وستبمثل ش صي  -4

 .(ش صي
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 :واجاات المدقق لمواجهة التحرنفات الجوهرنة: الماحث الرااع

 الحكم المهاي والشك المهاي أن عمى المدقق ممثرسة (7)في الفقرة / 200/نشنر المبنثر 
: اـالتدقنق وأن نقوم أ اثء ت طنط وأداء عممنة 

اثوستاثد ,  أم  طأغشسواء كثات اثتجة عن , تحدند وتقننم م ثطر التحرنفثت الجوهرنة -1
 .إلى فهم الماشأة وانئتهث امث في ذلك اظثم الرقثاة الدا منة لدنهث

تصمنم إجراءات مراجبة نحصل المدقق من  اللهث عمى أدلة إ اثت لمتأكد من أن  -2
 .التحرنفثت موجودة أم و

 .تكونن رأي ااثًء عمى اوستاتثجثت التي توصل إلنهث المدقق من  الل أدلة اإل اثت -3

هو أن نقرر فنمث إذا كثن هاثك داٍع لتصحنحه فإذا كثن التحرنفثت إن موقف المراجع من 
ذا كثن ال طأ متبمق اثولتزام , تأ نر ال طأ مامغ غنر هثم فقد نقرر المراجع عدم تصحنح ال طأ وا 

ذا , ااظثم الرقثاة الدا منة فإن ذلك و نمتزم إجراء أي تبدنل ألاه و نؤ ر عمى األرصدة الدفترنة وا 
.  (211: 2011, القثضي وآ رون) كثن ال طأ هثم فإن المدقق نأ ذه ابنن اوعتاثر

ون متف تأ نر ال طأ الهثم عمى عمل المدقق حسب المرحمة التي اكتشف المدقق اهث هذا 
فإذا تم اكتشثف ال طأ أ اثء مراجبة المدقق ولتزام الشركة ااظثم الرقثاة الدا منة فهذا , ال طأ

امث سنؤدي اه لزنثدة  ال طأ لن نابكس اشكل ماثشر عمى رأي المدقق في تقرنر المراجبة وا 
, التي سنقوم من  اللهث افحص أرصدة الحسثاثت ال تثمنة (عمث  طط له)إجراءاته الجوهرنة 

انامث إذا اكتشف ال طأ أ اثء أدائه لإلجراءات الجوهرنة فسوف نابكس أ ر ال طأ الهثم عمى رأي 
. المدقق في القوائم المثلنة
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 :تحرنفات الانااات المالنة الهادفة إلى زنادة األرااح: ال امسالماحث 

نمكن لإلدارة أن تقوم اتحرنف القوائم المثلنة اهدف تضمنل المست دمنن عن طرنق زنثدة 
 :األراثح وتحسنن المركز المثلي اإحدى الطرقثلتثلنة

 

 (إعداد الااحث)  اواع التحرنفات الهادفة إلى زنادة األرااح وتحسنن المركز المالي –( 1-2)الشكل 
 

 :وفنمث نمي عرض ألشكثل هذه التحرنفثت في ااود قثئمتي المركز المثلي والد ل

تحريفات بهدف زيادة األرباح 

 وتحسين المركز المالي

عدم تسجيل قيود محاسبية 

 بهدف زيادة األرباح

خطأ في )تسجيل قيود وهمية 

 (التصنيف المحاسبي

زيادة األصول وزيادة اإليرادات 

 بالمقابل

تخفيض االلتزامات وزيادة 

 اإليرادات بالمقابل

تخفيض االلتزامات وتخفيض 

 المصاريف بالمقابل

تسجيل قيود بمبالغ بعيد عن 

 الواقع
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ااد قائمة المركز 
 المالي

 ااود قائمة الد ل المرتاطة
تسجنل قنود اماالغ اعندة عن 

 الواقع
  طاء )تسجنل قنود وهمنة 

 (التصانف المحاساي
عدم تسجنل قنود محاسانة 

 اهدف زنادة الراح
 .مصروف اوستهالك - األصول طونمة األجل

 .فروق إعثدة تقونم -
األراثح وال سثئر  -

 .الرأسمثلنة
 

ت فنض مصروف اوستهالك  -
التالعب )الساوي من  الل 

إمث الماثلغة اثلبمر  (اثلتقدنرات
اإلاتثجنأو ا تنثر است دام 

طرنقة استهالك و تتاثسب مع 
 .اوستهالك الفبمي

استهالك مصثرنف التأسنس  -
 .عمى أك ر من ساة

رسممة مصثرنف إنرادنة  -
 .(م ثلفة مبثننر المحثساة)
اوعتراف افرق إعثدة التقونم  -

م ثلفة مبثننر )ضمن األراثح 
 .(المحثساة

إغفثل تسجنل مصروف  -
 .اوستهالك

عدم تسجنل عممنثت انع  -
أصول  ثاتة دون القنمة 
الدفترنة أدت إلى تحقنق 

 . سثئر
 

 .تكمفة الاضثعة الماثعة - الم زون
 .مؤواة هاوط أسبثر -
 .فروق جردنة -

التالعب اسنثسة تحدند تكمفة  -
الماصرف من الم زون اهدف 

إظهثر تكمفة مانبثت أقل 
 .واثلتثلي أراثح أعمى

اعتمثد سنثسثت تسبنر  -
م زون تؤدي لزنثدة قنمة 

 .م زون الشركة اشكل وهمي

عدم تسجنل مؤواة لهاوط  - 
أسبثر اضثعة عادمث نكون 

المامغ القثال لمتحقق من 
الم زون دون التكمفة 

م ثلفة مبثننر المحثساة )
 .(ومادأ الحطنة والحذر

عدم اوعتراف افروق الجرد  -
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عادمث نكون الجرد الفبمي  
دون األرصدة الدفترنة 

 .لباثصر الم زون
 .المانبثت - الزاائن

 .مانبثت. مرد -
مؤواة الدنون المشكوك  -

 .فنهث
 .فروق القطع -

تسجنل مؤواة دنون مشكوك  -
فنهث دون المامغ الحقنقي 

 .لمدنون المنؤوس من تحصنمهث
تسجنل عممنثت انع اقنمة  -

 .أعمى من قنمتهث الحقنقنة
إعثدة تقننم الزاثئن ابممنة  -

أجاانة اأسبثر صرف أعمى 
 .من أسبثر الصرف الفبمنة

عدم تشكنل مؤواة دنون  - .تسجنل عممنثت انع وهمنة -
مشكوك فنهث لمدنون 

 .المنؤوس من تحصنمهث
عدم تسجنل مردودات  -

 .المانبثت

إقفثل المصروفثت التي ت ص  - .حسثاثت المصروفثت - المقدمات
الفترة اقنمة أقل ممث نجب 

 تحمنمه لمساة الحثلنة

تسجنل إنرادات مقاوضة مقدمًث  -
ضمن اإلنرادات قال استحقثقهث 

 (اوعتراف الماكر اثإلنرادات)

عدم إقفثل المصثرنف  -
المدفوعة مقدمًث ضمن 

المصثرنف في الساة التي 
تأجنل )استحقت فنهث 

 .(اوعتراف اثلمصثرنف
عدم اوعتراف افروق  - إعثدة تقننم الحسثاثت ابممة  - .عجز الصادوق - الاقدنة
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أجاانة اأسبثر صرف أكار  .فروق القطع -
 .من أسبثر الصرف الحقنقنة

 

حسثاثت الاقدنة في حثل 
كثات األرصدة الفبمنة دون 

 .األرصدة الدفترنة
تسجنل المصثرنف المستحقة  - .حسثاثت المصثرنف - المستحقات

 .اأقل من القنمة الفبمنة
تسجنل إنرادات مقاوضة مقدمًث  -

 .كإنرادات فترة
عدم اوعتراف امصثرنف  -

 .مستحقة
 .المشترنثت - الموردون

 .المشترنثت. مرد -
 .فروق القطع -

اعتمثد أسبثر صرف دون  -
أسبثر الصرف الفبمنة 
 .لممشترنثت المستوردة

إعثدة تقننم حسثاثت الموردنن  -
اأسبثر صرف أقل من 

 .األسبثر الفبمنة

 .عدم تسجنل المشترنثت - 

تسجنل دفبثت القروض من  -  .مصثرنف الفثئدة - اولتزامات والقروض
المصثرف كإنرادات ادل 

 .تصانفهث كثلتزامثت
 .عدم اوعتراف ابقود اإلنجثر التمونمي -

عدم إ اثت الفوائد المصرفنة  -
 .عمى القروض والتسهنالت

 (القثضي وقرنط, حمثدة)أعداتصرف الاثحث 
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 :تحرنفات الانااات المالنة الهادفة إلى ت فنض األرااح: السادسالماحث 

نمكن لإلدارة أن تقوم اممثرسثت محثسانة تؤدي إلى تحرنف القوائم المثلنة اهدف ت فنض 
كمث نمكن أن تجري ممثرسثت مشثاهة من قال موظفي , األراثح من أجل التهرب الضرناي

 :الشركة اهدف تغطنة ا تالسثت وذلك وفق أحد الطرق التثلنة

 

 (إعداد الااحث)  اواع التحرنفات الهادفة إلى إاقاص الراح –( 2-2)الشكل 
 

 :وفنمث نمي عرض ألشكثل هذه التحرنفثت في ااود قثئمتي المركز المثلي والد ل

 

 

 

 تحريفات بهدف إنقاص الربح

عدم تسجيل قيود محاسبية 

 بهدف إنقاص األرباح
 تسجيل قيود وهمية

تخفيض األصول وتخفيض 

 اإليرادات بالمقابل

زيادة االلتزامات وزيادة 

 المصاريف بالمقابل

تسجيل قيود بمبالغ بعيد عن 

 الواقع
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ااد قائمة المركز 
 المالي

 ااود قائمة الد ل المرتاطة
تسجنل قنود اماالغ اعندة عن 

 الواقع
  طاء )تسجنل قنود وهمنة 

 (التصانف المحاساي
عدم تسجنل قنود محاسانة 

 اهدف إاقاص الراح
 .مصروف اوستهالك - األصول طونمة األجل

 .فروق إعثدة تقونم -
 .األراثح وال سثئر الرأسمثلنة -

تسجنل عممنثت ت رند وهمنة  - 
ااثًء عمى قرارات إدارنة 

 .شرعنة

 

 .تكمفة الاضثعة الماثعة - الم زون
 .مؤواة هاوط أسبثر -
 .فروق جردنة -

تسجنل المواد األولنة  -
المصروفة اثإلاتثج اكمنثت 
أكار من الكمنثت المستهمكة 

 .فبالً 
 

تسجنل فروق جردنة لمم ثزن  -
دون وجود اقص فبمي لمتمكنن 
من ا تالس الم زون اموجب 
محثضر جرد مبتمدة من لجثن 

 . الجرد

 

 .المانبثت - الزاائن
 .مانبثت. مرد -
مؤواة الدنون المشكوك  -

 .فنهث
 .فروق القطع -

تسجنل مؤواة دنون مشكوك  -
فنهث أكار من المامغ الحقنقي 
لمدنون المنؤوس من تحصنمهث 
 .و تالس المتحصالت الاقدنة

تسجنل عممنثت انع اقنمة أقل  -
من قنمتهث الحقنقنة و تالس 

تسجنل قنود وهمنة لممؤواة من  -
أجل تحقنق احتنثطنثت سرنة 

 .لتاظنم األراثح
تسجنل المانبثت الاقدنة عمى  -

حسثاثت الزاثئن اهدف 
 .ا تالس قنمتهث

عدم تسجنل عممنثت انع  -
 .لمزاثئن اهدف او تالس
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 .المتحصالت الاقدنة
إعثدة تقننم الزاثئن ابممنة  -

أجاانة اأسبثر صرف أقل من 
 .أسبثر الصرف الفبمنة

 .عجز الصادوق - الاقدنة
 .فروق القطع -

تسجنل عجز وهمي ااثًء عمى  - 
محضر جرد رسمي لماقدنة 

 .اهدف ا تالس الاقدنة
تسجنل عممنثت صرف  -

 .لمصثرنف وهمنة

 

تسجنل المصثرنف المستحقة  - .حسثاثت المصثرنف - المستحقات
اأكار من القنمة الفبمنة 

 .و تالس الفرق عاد الدفع

تسجنل مصثرنف مستحقة  -
 .وهمنة

 

 .المشترنثت - الموردون
 .المشترنثت. مرد -
 .فروق القطع -

تسجنل عممنثت شراء اماثلغ  -
أكار من الواقع و تالس 

 .قنمتهث

تسجنل عممنثت شراء وهمنة  -
 .اهدف ا تالس قنمتهث

 

 (القثضي وقرنط, حمثدة)أعد اتصرف الاثحث 
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 :مفهوم اإلجراءات التحمنمنة و طوات تطانقها: الماحث األول

 :مفهوم اإلجراءات التحمنمنة (1
 أن "اإلجراءات التحمنمنة"الصثدر اباوان / 520/ رقم ر التدقنق الدولينثمعجثء في 

عاثرة عن تقننمثت لممبمومثت المثلنة من  الل تحمنل البالقثت المقاولة انن "اإلجراءات التحمنمنة 
وتشمل اإلجراءات التحمنمنة أنضًث تحقنقًث نبد ضرورنًث , كل من الانثاثت المثلنة وغنر المثلنة

لتحدند التقماثت أو البالقثت الغنر متسقة مع المبمومثت األ رى ذات البالقة أو الم تمفة عن 
. "القنم المتوقبة امقدار كانر

حنث أاهث تتضمن تقننم , كمث تبرف اإلجراءات التحمنمنة عمى أاهث جزء مهم من عممنة التدقنق
وهي تادأ من المقثراثت الاسنطة , والبالقثت انن الانثاثت المثلنة وغنر المثلنة, المبمومثت المثلنة

وتصل إلى است دام امثذج مبقدة تتضمن عدة عالقثت وعاثصر من الانثاثت 
(SAS 56.) 

وتبرف اإلجراءات التحمنمنة اأاهث او تاثرات األسثسنة التي نمجأ إلنهث المدقق وذلك عن طرنق 
دراسة وتقننم البالقثت انن الانثاثت المثلنة والغنر مثلنة ومقثراة هذه البالقثت لماحث عن وجود 
ااحرافثت،  م وضع فرضنثت تفسر هذه اواحرافثت وا تنثر اإلجراءات الماثساة لمتحقق من هذه 

 (.2011, جاثر)الفرضنثت وذلك حسب  ارة المدقق وحسه المهاي في التدقنق 
فثإلجراءات التحمنمنة ام ثاة دلنل لممدقق عن سالمة الاتثئج والقنم المسجمة والتغنرات الهثمة 
في هذه الاتثئج والتي تتطمب ماه التركنز عمى ااود مبناة لمتوصل إلى األساثب التي أظهرتهث 

 (.2011, البادلي)المقثراثت 
من  الل اوطالع عمى التبرنفثت أعاله قثم الاثحث اثقتراح التبرنف التثلي لإلجراءات 

هي تحمنل البالقة انن الانثاثت المثلنة وغنر المثلنة لموصول إلى مؤشرات تسثعد في : التحمنمنة
تحدند مطثرح ال مل لمقنثم اإجراءات أك ر تفصناًل ونتم هذا التحمنل اراط الانثاثت اابضهث في 
 .ساة الدراسة أو اثلمقثراة مع ساة سثاقة أو مع توقبثت محددة من قال المدقق أو إدارة المشروع

 

 : طوات تطانق اإلجراءات التحمنمنة (2
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تجسندًا لمفهوم اإلجراءات التحمنمنة فإاه نجب عمى المدقق أن نتاع عدة مراحل عاد تطانق 
اإلجراءات التحمنمنة وذلك ابد اطالعه عمى حجم الشركة واشثطهث، وفنمث نمي هذه ال طوات 

 (:47: 2011, البادلي)
 :تحدند  هداف اإلجراءات التحمنمنة -1

نست دم المدقق اإلجراءات التحمنمنة اغرض التوصل إلى أهداف عثمة وأهداف  ثصة، 
فثألهداف البثمة تشمل توجنه اهتمثم المدقق إلى المجثوت والماثطق التي تحتثج إلى فحص 

 في التقننم الاهثئي لبممنة التدقنق، أمث الهدف لممسثعدةأك ر وذلك لتوفنر دلنل جوهري أو 
كفثنة : م ل)ال ثص فقد نكون تجمنع األدلة الالزمة لمتأكد من مدى مالئمة عاصر مبنن 

 .(م صص الدنون المشكوك في تحصنمهث اثلاساة لرصند المانبثت
 :تصمنم اإلجراءات التحمنمنة -2

نتوقف ا تاثر المدقق وتصمنم اإلجراءات التحمنمنة عمى الهدف الذي نحدده، فم اًل إذا كثن 
هدف المدقق هو جمع أدلة لمتأكد من مالئمة م صص الدنون المشكوك في تحصنمهث، فنمكاه 

است دام الاسب الحثلنة التي تاسب المانبثت لحسثب البمالء، ونجب عمى المدقق أن نقنم مث إذا 
 .كثات البالقثت مبقولة عاد تصمنمه اإلجراءات التحمنمنة

 :وضع قاعدة القرار -3

لكي نستطنع المدقق تحدند مث إذا كثات الفروقثت الاثتجة عن المقثراثت تبتار جوهرنة أم و 
 :نجب عمنه اتاثع أحد الطرنقتنن التثلنتنن

 وفي هذه الطرنقة نضع المدقق مامغ مبنن كحد مسموح اه، :تجاوز الفرق لمامغ معنن
احنث إذا كثات الفروقثت تتبدى ذلك المامغ نبتار فرق جوهري وعمى المدقق فحص 

 .أساثب هذا الفرق
 وطاقًث لهذه الطرنقة نقوم المدقق امقثراة رصند الحسثب في :تجاوز الفرق لاساة معناة

الساة الحثلنة ارصنده في الساة السثاقة  م نقوم اإنجثد اساة التغننر، فإذا تجثوزت تمك 
الاساة الحد الذي قثم المدقق اتحدنده حسب  ارته فإاه نبتار هذه التغنرات غنر عثدنة 

 .ممث نستدعي فحصهث لمتأكد من ساب التغنر
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وعمى المدقق في حثلة است دامه لحدود م تمفة اتو نق األسثس الذي قثم اثوعتمثد عمنه في 
 .مستوى الحد المست دم

 :تطانق اإلجراءات التحمنمنة وتحمنل الاتائج واستاتاج ال الصة -4

ابد تحدند المدقق لمفروقثت الجوهرنة نقوم اتتاع تمك الفروق لمبرفة أساثاهث، وتبتار هذه 
ال طوة من أهم  طوات اإلجراءات التحمنمنة وذلك ألن هذا التتاع نتنح لممدقق الفرصة لكشف 

 .األ طثء أو التالعب
وتادأ عممنة الفحص اثوستفسثر من المسؤولنن اثلجهة عن األساثب المحتممة لمتغنرات الغنر 

البثدنة اثإلضثفة لممراجبة التفصنمنة لممستادات،  م مقثراة اتثئج الفحص مع تااؤات المدقق 
الاثتجة عن اإلجراءات التحمنمنة، وااثًء عمى المقثراة نمكن لممدقق أن نحدد مث إذا كثات 

التوضنحثت والتفسنرات واألدلة التي تم جمبهث توفر دلناَل كثفنًث اثلاساة لممستوى المرغوب من 
 .التأكند الذي نهدف إلنه

 

 : اواع اإلجراءات التحمنمنة: الماحث ال ااي

تتاوع اإلجراءات التحمنمنة حسب أاواع الانثاثت التي نقوم المدقق امقثراتهث، وهاث نم ل الجثاب 
األهم في است دام اإلجراءات التحمنمنة في ا تنثر الاوع األك ر مالئمة ماهث، حنث نوجد  الث 

 :أاواع رئنسنة من اإلجراءات التحمنمنة
نسثعد :(520مبنثر )مقثراة انثاثت الجهة محل التدقنق مع انثاثت الاشثط الذي تبمل فنه  (1

هذا الاوع من اإلجراءات التحمنمنة في توفنر مبمومثت مفندة عن األداء ال ثص اثلجهة محل 
التدقنق وذلك عن طرنق مقثراة الفرق انن طانبة المبمومثت المثلنة لمجهة مع الانثاثت التي 
تم ل إجمثلنثت الاشثط لمجهثت األ رى التي تزاول افس الاشثط الذي تبمل فنه الجهة، كمث 
أن هذه المقثراة تسثعد المدقق في تفهم أعمثل الجهة اثإلضثفة إلى أاهث تقدم مؤشرًا عاد 

ولكن نوجد عنب في هذا الاوع من اإلجراءات التحمنمنة , احتمثل حدوث فشل مثلي إن وجد
ونكمن في أن انثاثت الاشثط التي نتم مقثراتهث مع الانثاثت ال ثصة اثلجهة عاثرة عن 
متوسطثت عثمة اثإلضثفة إلى ا تالف الطرق المحثسانة التي تتابهث الجهثت في افس 
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 الاشثط والذي ادوره قد نؤ ر عمى دقة الاتثئج واثلتثلي نؤ ر عمى مدى اوعتمثد عمنهث
 (.15: 2011, جاثر)

(, 520مبنثر )مقثراة انثاثت الجهة محل التدقنق مع مث نقثامهث من انثاثت في الفترة السثاقة  (2
في هذا الاوع من اإلجراءات التحمنمنة نقوم المدقق امقثراة الاسب والمؤشرات المثلنة لمجهة 

ذا  محل التدقنق لمساوات السثاقة مع الاسب والمؤشرات المثلنة لمجهة لمساة المثلنة الجثرنة، وا 
لوحظ ارتفثع أو اا فثض ممحوظ في أحد هذه الاسب والمؤشرات فبمنه أن نتااأ اثألساثب 

التي قد تؤدي إلى ذلك اورتفثع أو اوا فثض حسب  ارته، ومن  م نحدد أدلة اإل اثت التي 
ولبل أهم عنوب هذه الطرنقة هو ا تالف ,نجب عمنه أن نجمبهث لمتأكد من تمك اوحتمثوت

الظروف التي تبمل اهث الماشأة في الساوات السثاقة عن الظروف التي تبمل اهث في الساة 
وتتاوع اإلجراءات التحمنمنة التي نقوم فنهث المدقق , (15: 2011, جاثر)ال ثضبة لمتدقنق 

امقثراة انثاثت الجهة محل التدقنق مع مث نقثامهث في فترة أو فترات سثاقة، ومن األم مة عمى 
 :ذلك

نقوم المدقق :(SAS 56)مقثراة رصند الساة الحثلنة مع مث نقثامهث في الساة السثاقة  -1
اإدراج أرصدة منزان المراجبة التي تم تسونتهث في البثم المثضي في عمود مافصل 

اورقة عمل وأرصدة منزان المراجبة ال ثصة اثلساة الحثلنة في عمود آ ر، وهاث نمكن 
لممدقق أن نقثرن اسهولة أرصدة الساة الحثلنة مع أرصدة الساوات السثاقة في ادانة 
عممنة التدقنق وذلك لتحدند األرصدة التي نجب أن نبطنهث اهتمثم أكار اساب وجود 

 (.15: 2011, جاثر)تغنرات كانرة في تمك األرصدة 
نمكن لممدقق هاث أن نقثرن :مقثراة تفصنل إجمثلي رصند مع مث نقثامه في الساة السثاقة -2

إجمثلي رصند وفقًث لفترة زمانة أو في فترة مث من الزمن، فنمكن أن تقثرن اإلجمثلنثت 
الشهرنة في الساة الحثلنة والساة السثاقة أو مقثراة إجمثلي رصند في اهثنة الفترة الحثلنة 
مع اهثنة الفترة السثاقة، وهاث نمكن لمدقق أن تحدند األرصدة التي تتطمب فحص إضثفي 

 (.15: 2011, جاثر)
وهذا :حسثاثت الاسب المئونة والاسب المثلنة لمبالقثت ومقثراتهث مع الساوات السثاقة -3

الاوع أفضل من الاوعنن السثاق ذكرهمث ونرجع ذلك لوجود عنب في مقثراة اإلجمثلنثت 
أو التفثصنل مع مث نقثامهث في الساوات السثاقة، حنث و نتم أ ذ الامو أو الاقص في 
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اشثط عمل الجهة اثإلعتاثر، فبن طرنق حسثب الاساة المثلنة ومقثراتهث مع الساوات 
السثاقة نمكن التغمب عمى ذلك البنب، واذلك نستطنع المدقق أن نتوصل إلى اتثئج أدق 

 (.15: 2011, جاثر)عاد عمل المقثراثت في اإلجراءات التحمنمنة 
نطاق هذا الاوع من , (SAS 56)مقثراة انثاثت الجهة محل التدقنق مع توقبثتهث  -4

اإلجراءات التحمنمنة غثلاًث عاد التدقنق عمى الوحدات الحكومنة، حنث تقوم مبظم 
الجهثت اإعداد موازاثت تقدنرنة عن الفترات المحثسانة  م مقثراتهث مع الانثاثت الفبمنة، 
ووجود فروق انن الانثاثت الفبمنة والتقدنرنة ندل عمى وجود تغنرات تتطمب من المدقق 

الاحث عن أساثاهث واوقتاثع اهث، ونجب عمى المدقق أن نتأكد من مدى اذل الباثنة من 
قال الجهة محل التدقنق في إعداد هذه الموازاثت التقدنرنة، وكذلك التأكد من احتمثل 
تبدنل الجهة لمانثاثت المذكورة في الموازاثت التقدنرنة والتي تؤ ر عمى واقبنة هذه 
الموازاثت، والذي ادوره نؤ ر عمى اتثئج اإلجراءات التحمنمنة ومدى اوعتمثد عمنهث 

 (.15: 2011, جاثر)

نقوم المدقق في هذا الاوع من :مقثراة انثاثت الجهة محل التدقنق مع توقبثت المدقق -5
اإلجراءات التحمنمنة ابممنثت حسثانة لمتوصل إلى قنم متوقبة لابض األرصدة في القوائم 

المثلنة وعثدة مث تكون ااثًء عمى ابض اوتجثهثت التثرن نة لتمك األرصدة،  م نقوم 
امقثراة اتثئج هذه اإلجراءات التحمنمنة مع انثاثت الجهة، ومن  م نمكن أن نحدد 

األرصدة التي تتطمب من المدقق فحصهث وجمع أدلة اإل اثت ال ثصة اهث ولبل أهم 
عنوب هذه الطرنقة هو ا تالف الظروف التي تبمل اهث الماشأة في الساوات السثاقة 

 .عن الظروف التي تبمل اهث في الساة ال ثضبة لمتدقنق
 SAS)مقثراة انثاثت الجهة محل التدقنق مع الاتثئج اثست دام انثاثت غنر مثلنة  (3

ونست دم هذا الاوع لمتأكد من أرصدة ابض الحسثاثت أو لتقدنر ابض األرصدة م ل :(56
، وو نمكن لممدقق أن (كمنة اإلاتثج× تكمفة إاتثج الارمنل )تكمفة اإلاتثج لمافط والتي تتم ل اـ 

نبتمد عمى هذا الاوع من اإلجراءات التحمنمنة إو إذا كثن متأكد من دقة الانثاثت الغنر 
 (.15: 2011, جاثر)مثلنة
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 : هداف است دام اإلجراءات التحمنمنة: الماحث ال الث

نقوم مدقق الحسثاثت اأداء اإلجراءات التحمنمنة لتحقنق مجموعة من األهداف وفنمث نمي 
 :ابضًث ماهث

 (.SAS 56) مسثعدة المدقق في تحدند طانبنة وتوقنت ومدى إجراءات التدقنق األ رى  -1
تبتار إجراءات جوهرنة نمكن من  اللهث الوصول إلى أدلة إ اثت حول صحة أرصدة  -2

وهذا مث , (SAS 56)حسثاثت وعاثصر قوائم مثلنة مبناة أو أصاثف محددة من الصفقثت 
نؤدي إلى ت فنض او تاثرات التفصنمنة و ثصة عادمث نقوم مدقق الحسثاثت اأداء 

اإلجراءات التحمنمنة وو ناتج عن أدائهث ظهور تقماثت جوهرنة فإن ذلك ندل عمى اا فثض 
احتمثل وجود  طأ أو م ثلفة كانرة واثلتثلي تبد اإلجراءات التحمنمنة دلناًل أسثسنًث ندعم 
صدق عرض أرصدة الحسثاثت في القوائم المثلنة التي تم تافنذ اإلجراءات التحمنمنة في 

 (.6: 2011, جاثر)اطثقهث
(, SAS 56)نمكن من  اللهث إجراء تدقنق عثم لمانثاثت المثلنة في مرحمة التدقنق األ نرة  -3

وهذا نبزز تقننم مدى قدرة الوحدة اوقتصثدنة محل التدقنق عمى اوستمرار إذ أن اإلجراءات 
التحمنمنة  تبتار مؤشر ندل عمى الصبواثت المثلنة التي نمكن أن تواجه الوحدة اوقتصثدنة 
محل التدقنق إذ نستطنع مدقق الحسثاثت است دام ابض أاواع اإلجراءات التحمنمنة لتحدند 

وم ثل ذلك ارتفثع كانر في اساة الدنون طونمة األجل إلى , احتمثل وجود الفشل المثلي
صثفي ال روة مع وجود اا فثض عن المتوسط في اساة األراثح إلى إجمثلي 

 (.6: 2011, جاثر)الموجودات
نمكن : (6: 2011, جاثر)اإلشثرة إلى وجود تحرنفثت أو أ طثء محتممة في القوائم المثلنة  -4

أن تشنر اإلجراءات التحمنمنة إلى احتمثل وجود تحرنفثت جوهرنة وذلك حسب اوع اإلجراءات 
ونمكن عرض الحثوت التثلنة عمى اعتاثر أاه نتم تدقنق حسثاثت ,المست دممن قال المدقق

 :دورة اإلنرادات
  في حثل كثن المدقق نقوم امقثراة انثاثت الشركةمع انثاثت الصاثعة التي تبمل فنهث

إن تحقنق الشركة لمانبثت أكار من الشركثت التي تبمل في افس الصاثعة : الشركة
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اشكل كانر مع اقثء الحصة السوقنة لمشركة دون تغنر عن البثم المثضي فهذا نباي أن 
 .إدارة الشركة سبت إلى إظهثر مانبثت اقنمة أكار ممث هي عمنه

  في حثل كثن المدقق نقوم امقثراة أرصدة الحسثاثت اهثنة الساة الحثلنة مع أرصدة
نااغي أن تحقق الشركة مانبثت متجثاسة عمى مدار : الحسثاثت اهثنة الساة السثاقة

ساوات عممهث في حثل لم نطرأ تغننر عمى الظروف التي تبمل اهث م ل اواتشثر في 
ففي حثل لم .... أسواق جدندة أو زنثدة الطثقة اإلاتثجنة أو وجود ظروف تض منة 

تتغنر الظروف التي تبمل اهث الشركة ولوحظ ارتفثع المانبثت اشكل كانر في الساة 
الحثلنة عمث كثن عمنه الساة المثضنة فهذا نباي سبي إدارة الشركة إلى إظهثر مانبثت 

 .اقنمة أكار ممث هي عمنه فبالً 
  في حثل كثن المدقق نقوم امقثراة تفثصنل حسثاثت لمساة الحثلنة مع تفثصنل الحسثاثت

قد ت ضع مانبثت الشركة إلى تقماثت فصمنة  الل البثم في أشهر : في الساة السثاقة
محددة اساب الموسمنة وهذا نجب أن نتكرر من عثم آل ر مث لم تغنر الشركة من 

فإذا وحظ المدقق ا تالف في سموك المانبثت انن , طانبة ماتجثتهث التي تقوم اانبهث
 .البثمنن فهذا نشنر إلى وجود  طأ في المانبثت المسجمة

  في حثل كثن المدقق نقوم امقثراة الاسب المئونة لبالقة انن حسثاثت في الساة الحثلنة
غثلاًث مث تتاع الشركثت سنثسثت محددة في عممهث كأن : مع افس الاساة لمساة السثاقة

واثلتثلي فإن اساة مجمل الراح نجب , تقوم اتسبنر ماتجثتهث وفق سنثسة تسبنر محددة
أن تكون متجثاسة  الل الساوات المتتثلنة فإذا وحظ المدقق تغنر حثد في اساة مجمل 
الراح دل ذلك عمى وجود أ طثء محتممة إمث في المانبثت التي تم اإلفصثح عاهث أو في 

 .تكمفة المانبثت
 تقوم : في حثل كثن المدقق نقوم امقثراة اتثئج اإلجراءات التحمنمنة مع توقبثت الشركة

الشركثت عثدًة اوضع  طط مستقامنة اصنغة موازاثت تقدنرنة فتقوم اتقدنر المانبثت 
فإذا وحظ المدقق , ااثًء عمى  اراتهث السثاقة مع أ ذ الظروف المتوقبة ابنن اوعتاثر

وجود تفثوت كانر انن الاتثئج الم ططة والاتثئج المحققة فباًل كثن ذلك مؤشرًا عمى 
وجود أ طثء في المانبثت و ثصة في حثل كثات الظروف التي مرت اهث الشركة افس 

 .الظروف التي تم توقبهث أ اثء وضع ال طة
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 رامث : في حثل كثن المدقق نقوم امقثراة اتثئج اإلجراءات التحمنمنة مع توقبثت المدقق
نتوقع المدقق قنمة مانبثت الشركة ااطالقًث من قنمة تكمفة مانبثتهث مع أ ذ الاساة 

فإذا كثن , المئونة التي تحددهث الشركة كهثمش راح عاد تسبنر ماتجثتهث ابنن اوعتاثر
هاثك فثرق كانر انن القنمة المتوقبة والقنمة الفبمنة كثن ذلك مؤشرًا عمى وجود تضمنل 

 .في المانبثت
 كأن : في حثل كثن المدقق نقوم ادراسة البالقة انن الانثاثت المثلنة والانثاثت غنر المثلنة

, نقوم المدقق امقثراة اساة تطور قنمة مانبثت الشركة مع اساة تطور الكمنة الماثعة
فإذا كثات الاتثئج م تمفة اشكل كانرفهذا نبتار دلنل عمى وجود تحرنف في مانبثت 

الشركة مث لم نكن هاثك تغنرات هثمة لألسبثر أدت إلى عدم تجثاس الاساتنن والمتثن 
 .نفترض أاهمث مرتاطتثن عمى احٍو و نق

 .وهذا هو الهدف الذي نتوقع تحقنقه من  الل است دام اإلجراءات التحمنمنة في هذا الاحث

 

 : دوات اإلجراءات التحمنمنة: الماحث الرااع

تتم ل اإلجراءات التحمنمنة في است دام أدوات إحصثئنة ورنثضنة م ل تحمنل الاسب المثلنة 
وفنمث نمي تبرنف هذه األدوات , وتحمنل اوتجثه اثإلضثفة إلى تحمنل اواحدار وتحمنل المؤشرات

 (:31: 2011, البادلي)
نبتار تحمنل الاسب المثلنة من أقدم أدوات التحمنل المثلي وأهمهث، :تحمنل الاسب المثلنة (1

 الاسب المثلنة عمى دراسة قنم الباثصر الظثهرة في القوائم المثلنة والتقثرنر بوتاص
المحثسانة اهدف إضفثء دووت ذات مغزى وأهمنة عمى الانثاثت الواردة اهذه القوائم، ونمكن 

حدهمث نم ل الاسط واآل ر نم ل أة المثلنة اأاهث دراسة البالقة انن متغنرنن اسبتبرنف ال
 المقثم أي دراسة البالقة انن عاصر أو عدة عاثصر وعاصر آ ر أو عدة عاثصر أ رى

 (.2005, مانر وآ رون)
نبتار تحمنل اوتجثه من أك ر مدا ل اإلجراءات التحمنمنة شنوعًث وهو عاثرة :تحمنل اوتجثه (2

عن تحمنل التغنرات في رصند ااد أو عاصر مبنن  الل فترة محثسانة ونتركز التحمنل اوجه 
(. 2007لطـفي، )عثم عمى مقثراة انن أرصدة الساة السثاقة اأرصدة الساة الحثلنة
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هو عاثرة عن طرنقة احصثئنة نتم فنهث التااؤ امتوسط متغنر عشوائي نسمى :تحمنل اورتاثط (3
متغنرًا تثابًث اعتمثدًا عمى قنم وقنثسثت متغنرات عشوائنة أ رى تسمى متغنرات مستقمة، 

ونبتمد دائمًث عمى البالقة الساانة امباى أن نكون التغنر في المتغنر المستقل مساب رئنسي 
 .لمتغنر في المتغنر التثاع

كمث , ونبّار عن البالقة انن المتغنرنن الذي نكون أحدهمث متغنرًا تثابًث واآل ر متغنرًا مستقالً 
 (:2006: حمندان وآ رون)نمي 
bxay  

 :حنث تبار الرموز في البالقة السثاقة عمث نمي

y :قنمة المتغنر التثاع ,x :قنمة المتغنر المستقل .

a : ًالقنمة ال ثاتة التي تكون عادهث قنمة المتغنر التثاع عادمث نكون المتغنر المستقل صفرا .

b : 1مقدار التغنر في المتغنر التثاع عادمث نتغنر المتغنر المستقل امقدار .

ونمكن أن تكون البالقة المدروسة انن متغنر تثاع وعدة متغنرات مستقمة فبادهث نبّار عن 
 :البالقة كمث نمي

nnxbxbxbay  ....2211 

y :قنمة المتغنر التثاع. 

a : ًالقنمة ال ثاتة التي تكون عادهث قنمة المتغنر التثاع عادمث نكون المتغنرات المستقمة صفرا. 

nb : مقدار التغنر في المتغنر التثاع عادمث نتغنر المتغنر المستقل(n)  1امقدار. 

nx : قنمة المتغنر المستقل(n.) 

 انن متغنرنن وذلك من أجل تحدند مدى قوة  (r)ونمكن احتسثب قنمة مبثمل اورتاثط 
وتتراوح قنمة مبثمل اورتاثط ضمن المجثل التثلي , البالقة انن المتغنر التثاع والمتغنر المستقل

 :وتحسب اثلبالقة التثلنة [1,-1]+
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 كممث دل ذلك عمى أن اورتاثط أقوى انن المتغنرنن 1فكممث كثات قنمة مبثمل اورتاثط قرناة من 
عمى اعتاثر أن اإلشثرة الجارنة تبار عن جهة البالقة انن التغنرنن فنمث إذا كثات طردنة أو 

 .عكسنة

نم ل تحمنل المؤشرات مقثراة البالقثت انن الحسثاثت التي تتضماهث القوائم :تحمنل المؤشرات (4
المثلنة، ومقثراة أحد الحسثاثت اانثاثت غنر مثلنة أو مقثراة البالقثت انن الجهثت التي 

الذي نشثر إلنه أحنثاًث اتحمنل )تبمل في افس الصاثعة، وم ثل أ ر عمى تحمنل المؤشرات 
ونتم ل في تحدند كثفة أرصدة الحسثاثت إمث في صورة اسب مئونة إلى إجمثلي  (الحجم البثم

األصول أو اسب مئونة إلى إجمثلي اإلنرادات، ونبتار تحمنل اإلنرادات أك ر األسثلنب 
لطفي، )مالئمة عادمث تكون البالقة انن الحسثاثت تتسم اثلقثامنة لمتااؤ اشكل واضح ومستقر 

2007.) 

 

 :إجراءات المراجعة التحمنمنة لمقوائم المالنة: الماحث ال امس

 :تتركز إجراءات المراجبة التحمنمنة لمقوائم المثلنة ككل عمى

لمالحظة التغنرات الهثمة التي تطرأ : دراسة اتجثه ااود القوائم المثلنة من عثم آل ر (1
عمنهث والتي تمفت ااتاثه المدقق لتركنز إجراءات التدقنق عمى الااود التي تغنرت اشكل 

 (.2011, مهدي)هثم وذلك من  الل تطانق التحمنل األفقي 
حسثب اسب التحمنل المثلي وذلك لمالحظة أي تغنرات جوهرنة تطرأ عمى هذه الاسب  (2

من عثم إلى آ ر ممث نشنر إلى احتمثل وجود تضمنل في ااود القوائم المثلنة التي تد ل 
 ,Hock)وأارز هذه الاسب , (2011, مهدي)في عالقثت الاسب المثلنة المطاقة 

2013:) 
والتي تراط أراثح الماشأة مع مجموعة متغنرات لتحدند اساة البثئد : اسب الراحنة -1

 .التي حققتهث الشركة اتنجة أعمثلهث عمى اوست مثر في الشركة
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هذه الاسب تراط سنولة الماشأة مع اولتزامثت المترتاة عمنهث لتقننم : اسب السنولة -2
درجة م ثطرة عدم قدرة الشركة عمى سداد التزامثتهث في الفترة المستقامنة قصنرة 

 .األجل

 .هذة الاسب تاّنن  تطور كفثءة الشركة في إدارة أاشطتهث الم تمفة: اسب الكفثءة -3

هذه الاسب تدرس هنكل تمونل الشركة وتفند في تقننم م ثطر : اسب المدنوانة -4
 .التمونل وسداد اولتزامثت طونمة األجل

 طرنقة الحساب الاساة اوع الاساة

 اسب الراحنة

 المانبثت÷ مجمل الراح  اساة مجمل الراح
 المانبثت÷ صثفي الراح  اساة صثفي الراح

 إجمثلي األصول÷ صثفي الراح  اساة البثئد عمى األصول
 األصول ال ثاتة÷ صثفي الراح  اساة البثئدة عمى األصول ال ثاتة

 حقوق الممكنة÷ صثفي الراح  اساة البثئد عمى حقوق الممكنة 

 اسب السنولة
 اولتزامثت المتداولة÷ األصول المتداولة  اساة التداول

 اولتزامثت المتداولة÷  (الزاثئن+ الاقدنة ) اساة السنولة السرنبة
 اولتزامثت المتداولة÷ الاقدنة الجثهزة  اساة الاقدنة الجثهزة

 وسطي رأس المثل البثمل÷ المانبثت  مبدل دوران رأس المثل البثمل اسب الكفثءة

 اسب المدنوانة
 إجمثلي األصول÷ اولتزامثت  اساة الدنون من إجمثلي األصول
 حقوق الممكنة÷ اولتزامثت  اساة الدنون إلى حقوق الممكنة

 مصروف الفثئدة÷ األراثح قال الفوائد  تغطنة األراثح لمفوائد
 

 

 

 :اإلجراءات التحمنمنة في دورة اإلنرادات: الماحث السادس
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ت تمف إجراءات المراجبة التحمنمنة اث تالف مجموعة الحسثاثت التي نقوم المدقق افحصهث 
وذلك لبدة أساثب اذكر , (2008, القثضي وقرنط)وذلك حسب دورة التدقنق التي نقوم اث تاثرهث 

 :ماهث
 .ا تالف إجراءات الرقثاة الدا منة التي نتم من  الل ضاط كل اشثط في الشركة -1
 .ا تالف الم ثطر المرتاطة اكل دورة تدقنق -2

حنث ترتاط حسثاثت دورة اإلنرادات اقثئمة الد ل فنمث نتبمق احسثاثت مانبثت السمع أو 
والمصروفثت ال ثصة ااشثط الانع واقثئمة المركز المثلي من  (احسب طانبة الشركة)ال دمثت 

 (.2008, القثضي وقرنط) الل حسثاثت المدنانن ذات البالقة 
 (:Louwers& Others, 2011)إن الم ثطر التي قد تواجه المدقق في دورة اإلنرادات هي 

 .تسجنل إنرادات وهمنة اهدف زنثدة الراح -
اهدف )عدم اوعتراف اثإلنرادات اهدف ااقثص الراح وممكن أن نتم ذلك من قال اإلدارة  -

 (. اهدف او تالس)أو من قال الموظفنن  (التهرب الضرناي أو او تالس
وفنمث نمي أارز إجراءات المراجبة التحمنمنة التي نمكن لممدقق أداءهث في دورة اإلنرادات 

مقترحة من قال الاثحث لمتطانق عمى انثاثت الشركة )والذمم المدناة والمصروفثت ذات البالقة 
 (:1الصاثعنة التي تجري الدراسة عمنهث

  

                                                           
1

تم تعديل بعض إجراءات برنامج المراجعة وإضافة أخرى من قبل الباحث لكي تتناسب مع الدراسة التطبيقية وقد حذف من برنامج 

 .المراجعة اإلجراءات التي ال تعتبر إجراءات تحليلية ألنها ال تخص الدراسة
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 اإلجراء هدف اإلجراء الحسااات الم تارة رقم اإلجراء
التحقق من عدم وجود إنرادات  حسثاثت المانبثت 1

 وهمنة
احتسثب وسطي سبر الانع الفبمي اثلراط انن قنمة المانبثت وعدد الوحدات الماثعة 

 .ومن  م المقثراة مع لوائح األسبثر المبتمدة من قال اإلدارة
التحقق من عدم وجود إنرادات  حسثاثت المانبثت 2

 وهمنة
 :راط تطور المتغنرات التثلنة عمى المستوى الساوي

 .قنمة المانبثت وسبر الصرف -
 .قنمة المانبثت وعدد الوحدات الماثعة -
 .أسبثر الانع وسبر الصرف -

التحقق من عدم وجود ا تالس  حسثاثت المانبثت 3
 مانبثت

 :تحمنل المتغنرات التثلنة عمى المستوى الشهري لتحدند التقماثت الغنر اعتنثدنة
 .قنمة المانبثت -
 .عدد الوحدات الماثعة -
 .أسبثر الانع -

 .ومن  م تحمنل اورتاثط فنمث اناهث
التحقق من عدم وجود ا تالس  حسثاثت المانبثت 4

 مانبثت
راط عدد الوحدات الماتجة مع الوحدات الماثعة مع أ ذ أرصدة م زون أول المدة 

 .وآ ر المدة ابنن اوعتاثر
التحقق من عدم وجود ا تالس  حسثاثت المانبثت 5

 مانبثت
 .راط الحركة الدائاة لحسثاثت الذمم ذات البالقة ابممنثت الانع مع قنمة المانبثت
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 اإلجراء هدف اإلجراء الحسااات الم تارة رقم اإلجراء
حسثاثت الذمم  6

 المدناة
التحقق من عدم وجود ماثلغة 

عدم السبي )في الذمم المدناة 
لتحسنن صورة الشركة من  الل 

 (الماثلغة اثألصول

 .تحمنل أعمثر الذمم المدناة

حسثاثت مصثرنف  7
 الانع

التحقق من عدم وجود ت فنض 
في رواتب موظفي المانبثت 

 اهدف إظهثر راح أعمى

حسثب الاساة المئونة لرواتب موظفي ومدنر المانبثت من إجمثلي المانبثت عمى 
 .مستوى شهري

حسثاثت مصثرنف  8
 الانع

التحقق من عدم وجود ت فنض 
 أو زنثدة في مصروف الوقود

مقثراة كمنة الوقود المستهمكة مع المسثفثت المقطوعة اسنثرات التوزنع عمى مستوى 
 .شهري

حسثاثت مصثرنف  9
 الانع

التحقق من  اثت المصثرنف 
 الساونة  الل الساوات المتتثلنة

 .2013 و2012مقثراة المصثرنف الانبنة الساونة ال ثاتة  الل عثمي 
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 :اإلجراءات التحمنمنة في دورة اإلاتاج: الماحث السااع

المواد )ترتاط حسثاثت دورة اإلاتثج اقثئمة الد ل فنمث نتبمق اثحتسثب تكمفة الاضثعة الماتجة 
واقثئمة المركز المثلي من  الل  (الماثشرة واألجور الماثشرة والتكثلنف الصاثعنة الغنر ماثشرة

 (.2008, القثضي وقرنط)حسثاثت الم زون اأشكثله الم تمفة 
 :إن الم ثطر التي قد تواجه المدقق في دورة اإلاتثج هي

 .ت فنض تكثلنف اإلاتثج اشكل وهمي اهدف زنثدة الراح -
 .تض نم تكثلنف اإلاتثج اشكل وهمي اهدف القنثم ابممنثت ا تالس -

نمكن لممدقق تطانق اإلجراءات التحمنمنة التثلنة فنمث نتبمق ادورة اإلاتثج والم زون 
مقترحة من قال الاثحث لمتطانق عمى انثاثت الشركة الصاثعنة التي تجري الدراسة )السمبي
 :(عمنهث
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 اإلجراء هدف اإلجراء الحسااات الم تارة رقم اإلجراء
الحصول عمى مؤشر نانن أهداف اإلدارة من  الل تغّنر  حسثاثت الم زون 1

 أرصدة الم زون
مقثراة حسثاثت الم زون لمساة الحثلنة مع حسثاثت الم زون 

 .لمساة السثاقة
التأكد من عدم وجود م زون راكد نتطمب تشكنل مؤواة  حسثاثت الم زون 2

 هاوط أسبثر الم زون
 .تحمنل أعمثر مواد الم زون

حسثاثت  3
المصروفثت 

 الصاثعنة

التحقق من ااسجثم تسجنل المصروفثت الصاثعنة مع 
سنثسثت اإلدارة لمحصول عمى مؤشر نانن فنمث إذا سبت 

 اإلدارة إلدارة األراثح

 .التحمنل الشهري لحسثاثت المصروفثت الصاثعنة

حسثاثت المصروفثت  4
 الصاثعنة

التحقق من ااسجثم تسجنل المصروفثت الصاثعنة مع 
 أسثس اوستحقثق

مقثراة كمفة كمنة الوقود المستهمكة في اإلاتثج مع مصروف 
 .الوقود ال ثص اثلاشثط اإلاتثجي المسجل في الحسثاثت

حسثاثت  5
المصروفثت 

 الصاثعنة

التحقق من عدم وجود ماثلغة في تكمفة اإلاتثج اهدف 
 او تالس

 .مقثراة عاثصر تكمفة اإلاتثج الساونة احجم اإلاتثج

حسثاثت تكمفة  6
 اإلاتثج

اكتشثف ااحرافثت عممنثت اإلاتثج والتوصل من  اللهث 
 إلى او تالسثت في حثل وجودهث

تحمنل انثاثت تصانع ماتجثت الشركة اثلمقثراة مع اطثقثت 
 .التكمفة المبنثرنة

حسثاثت المانبثت  7
 وتكمفتهث

 .2012 و2013مقثراة مجمل الراح انن عثمي  اكتشثف التضمنل في مجمل الراح
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 :اإلجراءات التحمنمنة في دورة المشترنات والحنازة: الماحث ال امن

ترتاط حسثاثت دورة المشترنثت اقثئمة الد ل فنمث نتبمق احسثاثت مشترنثت السمع أو 
ال دمثت والمصروفثت ال ثصة ااشثط الشراء واقثئمة المركز المثلي من  الل حسثاثت 

 (.2008, القثضي وقرنط)اولتزامثت ذات البالقة 
 :إن الم ثطر التي قد تواجه المدقق في دورة المشترنثت هي

 .ت فنض المشترنثت اشكل وهمي اهدف زنثدة الراح -
وهذا غنر محتمل في )تض نم المشترنثت اشكل وهمي اهدف القنثم ابممنثت ا تالس  -

 .(حثل ارتاثط عممنثت الشراء اإدارة الشركة التي و تافصل عن ممكنتهث
نمكن لممدقق تطانق اإلجراءات التحمنمنة التثلنة فنمث نتبمق ادورة المشترنثت والحسثاثت 

مقترحة من قال الاثحث لمتطانق عمى انثاثت الشركة الصاثعنة التي تجري )المرتقاة الدفع 
 :(الدراسة عمنهث

رقم 
 إلجراءا

الحسااات 
 الم تارة

 اإلجراء هدف اإلجراء

حسثب م زون  1
 المواد األولنة

التحقق من ااسجثم عممنثت 
الشراء في الشركة مع 

عممنثت اإلاتثج ممث نانن 
عدم وجود تالعب في 

تسجنل المشترنثت نهدف 
 إلى التالعب اثألراثح

مقثراة قنمة المشترنثت مع حجم 
 .اإلاتثج

حسثاثت  2
 الموردون

التحقق من ااسجثم أرصدة 
الموردنن مع تطور حجم 
عممنثت الشراء التي تمت 

  الل البثم

مقثراة أرصدة حسثاثت الموردنن انن 
 2013 و2012عثمي 
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 :اإلجراءات التحمنمنة في دورة الرواتب واألجور: الماحث التاسع

ترتاط حسثاثت دورة الرواتب واألجور اقثئمة الد ل فنمث نتبمق امصروف الرواتب المرتاطة 
اموظفي الشركة واألجور المرتاطة اثلبمثل وكثفة الادوت والتبونضثت األ رى واقثئمة المركز 

المثلي من  الل حسثاثت الرواتب المستحقة والضرائب المثلنة ال ثصة اثلرواتب والتأمناثت 
 (.2008, القثضي وقرنط)اوجتمثعنة وم صص تبونض اهثنة ال دمة 

 :إن الم ثطر التي قد تواجه المدقق في دورة الرواتب واألجور هي
 .ت فنض مصثرنف الرواتب واألجور اشكل وهمي اهدف زنثدة األراثح -
وهذا )تض نم مصثرنف الرواتب واألجور اشكل وهمي اهدف القنثم ابممنثت ا تالس  -

, احتسثب الرواتب, متثابة الدوام, غنر محتمل في حثوت الفصل انن مسؤولنثت التبننن
 .(سداد الرواتب, الموافقة عمى جدول الرواتب

نمكن لممدقق تطانق اإلجراءات التحمنمنة التثلنة فنمث نتبمق ادورة الرواتب واألجور كمث نمي 
 :(مقترحة من قال الاثحث لمتطانق عمى انثاثت الشركة الصاثعنة التي تجري الدراسة عمنهث)

رقم 
 إلجراءا

الحسااات 
 الم تارة

 اإلجراء هدف اإلجراء

حسثاثت الرواتب  1
واألجور 

واولتزامثت ذات 
 البالقة

التحقق عدم وجود تغنرات 
جوهرنة في األرصدة تشنر 

إلى تالعب امصروف 
: زنثدة المصروف)الرواتب 
 إاقثص –ا تالس 

 (زنثدة األراثح: المصروف

مقثراة أرصدة حسثاثت الرواتب 
 .2013 و2012واألجور انن عثمي 

مصروف  2
 الرواتب

التحقق من  اثت القنمة 
المسجمة كمصروف رواتب 

 عمى المستوى الشهري

 التحمنل الشهري لرواتب اإلدارننن
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 :اإلجراءات التحمنمنة في دورة التمونل: الماحث العاشر

الاثتجة عن )ترتاط حسثاثت دورة التمونل اقثئمة الد ل فنمث نتبمق امصروف الفثئدة 
( الاثتجة عن اوقتراض)وقثئمة المركز المثلي فنمث نتبمق احسثاثت اولتزامثت  (اوقتراض

 (.2008, القثضي وقرنط)وحسثاثت حقوق الممكنة 
 :إن الم ثطر التي قد تواجه المدقق عاد دراسة حسثاثت دورة التمونل هي

ت فنض اولتزامثت اشكل وهمي اهدف تحسنن صورة الشركة ممث نوحي أن م ثطر  -
 .عجز الشركة عن سداد التزامثتهث ما فضة

مقترحة من قال )نمكن لممدقق تطانق اإلجراءات التحمنمنة التثلنة فنمث نتبمق ادورة التمونل 
 :(الاثحث لمتطانق عمى انثاثت الشركة الصاثعنة التي تجري الدراسة عمنهث

رقم 
 إلجراءا

الحسااات 
 الم تارة

 اإلجراء هدف اإلجراء

حسثاثت  1
التسهنالت 

المصرفنة والفثئدة 
 المرتاطة اهث

التحقق من ااسجثم مصروف 
الفوائد مع اولتزامثت وعدم 
وجود ماثلغة في مصروف 

الفوائد أو ت فنض في 
 اولتزامثت

التحمنل الشهري لرصند التسهنالت 
المصرفنة ومصروف الفثئدة المقثال 

 .لهث
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الفصل الرابع 

دراسة تطبيقية عمى إحدى الشركات العاممة 
في مجال الصناعات الغذائية 

 

 

 

 منيجية الدراسة: المبحث األول

 التعريف بالشركة والسياسات المتبعة فييا: الثانيالمبحث 

  اإلجراءات التحميمية لمقوائم المالية قبل اختبار الحسابات في دورات التدقيق:الثالثالمبحث 

  اإلجراءات التحميمية في دورة اإليرادات:الرابعالمبحث 

  اإلجراءات التحميمية في دورة اإلنتاج :الخامسالمبحث 

  اإلجراءات التحميمية في دورة المشتريات والحيازة:السادسالمبحث 

  اإلجراءات التحميمية في دورة الرواتب واألجور:السابعالمبحث 

  اإلجراءات التحميمية في دورة التمويل:المبحث الثامن

  اإلجراءات التحميمية لمقوائم المالية بعد اختبار الحسابات في دورات التدقيق:التاسعالمبحث 
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 :منهجية الدراسة: المبحث األول

 بيانات – ميزان المراجعة –القوائم المالية )تم بدايًة الحصول عمى البيانات المالية لمشركة 
وكافة المعمومات التي أثرت في حسابات الشركة من قرارات إدارية  ( بيانات اإلنتاج–المبيعات 

وغيرىا وقد تم التعرف عمى طبيعة نشاط الشركة وسياساتيا اإلدارية وفيم الرقابة الداخمية فييا 
 .من خالل المقابمة مع رئيس الحسابات

ثم تم تقسيم حسابات ميزان مراجعة إلى دورات المراجعة حسب األنشطة التي يتم ممارستيا 
 .في الشركة وذلك لتحديد اإلجراءات التحميمية الخاصة بكل دورة مراجعة

ثم تم تطبيق اإلجراءات التحميمية التي تم تحديدىا من قبل الباحث عمى القوائم المالية 
وبيانات الشركة في دورات المراجعة المختمفة وذلك لمتحقق مما إذا كانت اإلجراءات التحميمية 

 .قادرة عمى كشف التحريفات الجوىرية في البيانات المالية

 

 :التعريف بالشركة والسياسات المتبعة فيها: الثانيالمبحث 

: التعريف بالشركة والهيكل التنظيمي (1

شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال صناعة المقبالت الغذائية في الجميورية العربية 
. ريف دمشق– السورية 

: إن الييكل التنظيمي لمشركة يمكن عرضو كما يمي

 

 

 

 

   

 رئٌس الحسابات

 المدٌر العام

 مدٌر المبٌعات

 موظفو التوزٌع

 مدٌر اإلنتاج

 1مشرف خط 

 محاسب المبٌعات 2مشرف خط 

 مسؤول الموارد البشرٌة

 أمناء المستودعات

 محاسب عملٌات إنتاجٌة
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 : الشركةمنتجات  (2

يتطمب إنتاج كل منيا ثالث مواد , تقوم الشركة بإنتاج ثالث منتجات غذائية بشكل رئيسي
. استيالكية وثالث مواد أخرى تستخدم لمتعبئة والتغميف

 

 :عمميات التصنيع (3

لدى الشركة خطين إنتاجيين األول يقوم بإنتاج ثالث مواد استيالكية تستخدم كل واحدة منيا 
حيث تبدأ العممية اإلنتاجية بمزج المواد األولية وتنتيي بتعبئة , في إنتاج أحد المنتجات النيائية
بينما يتم في الخط اإلنتاجي الثاني مزج مادة أولية مصنعة ,  كغ20اإلنتاج ضمن عمب كل منيا 

في الخط األول مع مادتين استيالكيتين مشتراة من السوق لتتنيي العممية بتغميف المنتج وتعبئتو 
 . قطعة40وفق المواصفات المطموبة في عمب تحوي كل منيا 

 

:  في الشركةالسياسات اإلدارية (4
 تقوم الشركة بتوزيع منتجاتيا إلى زبائنيا من خالل سيارات التوزيع التي : البيع والتوزيع

 .تممكيا
 سياسة التسعير : 

من تكمفة المواد % 300تقوم اإلدارة بتسعير منتجاتيا عمى أساس : الثانيمنتجات الخط  -
 .األولية

اإلنتاج الثاني  إلى خط األولتقوم اإلدارة بتحويل منتجات الخط : األولمنتجات الخط  -
من أجل االستخدام في اإلنتاج بأسعار السوق غالبًا وقد تكون أسعار التحويل في بعض 

 .الحاالت أعمى أو أقل من أسعار السوق حسب ما تقتضيو مصمحة الشركة
 تعتمد الشركة سياسة البيع النقدي: سياسة البيع. 
 (بداًل من شرائيا من السوق)تقوم الشركة بتصنيع ثالث مواد أولية داخميًا : اءشرسياسة ال 

في خط اإلنتاج األول وتحوليا بأسعار تحويل محددة من قبل اإلدارة عند استخداميا في 



56 
 

وتشتري باقي المواد من السوق المحمي أو تستوردىا من , اإلنتاج في خط اإلنتاج الثاني
. الخارج عن طريق وكالء عمى الحساب

 سياسات القبض والدفع  :
وتسدد مصاريفيا من الصندوق بشكل , تقوم الشركة بقبض قيمة مبيعاتيا في الصندوق -

 .يومي ويتم بعدىا إيداع الرصيد المتبقي في المصرف
تنحصر عمميات صناديق العمالت األجنبية بيد اإلدارة ألغراض المصاريف المتعمقة  -

 .بالسفر والتنقالت الخارجية
تنحصر عمميات السداد لمموردين وتعامالت الشركاء النقدية والمسحوبات الخاصة  -

ولدى الشركة عدة حسابات مصرفية في عدة , باالستثمارات عن طريق المصرف
 .مصارف وتحصل عمى تسييالت مصرفية بسقف ائتماني محدد

 

  



57 
 

 اإلجراءات التحميمية لمقوائم المالية قبل اختبار الحسابات في دورات :الثالثالمبحث 
 :التدقيق

 :تحميل النسب المالية (1

تم حساب ىذه النسب عمى قائمة المركز المالي )فيما يمي قائمة بنتائج نسب التحميل المالي 
 :(وقائمة الدخل المرفقتين في المالحق قبل أن تجري عمييما أي تسوية

   2012   2013 البيان
  

 
  

   %22.65  %34.65 نسبة مجمل الربح

   %12.58  %26.29 نسبة صافً الربح

 %52.81 نسبة العائد على األصول
 

22.24%   

 %63.27 نسبة العائد على األصول الثابتة
 

29.17%   

 %63.23 نسبة العائد على حقوق الملكٌة
 

30.86%   

  1.10 نسبة التداول
 

0.91    

    0.26   0.07 نسبة السٌولة السرٌعة

    0.16   0.05 نسبة النقدٌة الجاهزة

    7.44   12.15 معدل دوران رأس المال العامل 

   %26.02  %15.05 نسبة الدٌون من إجمالً األصول

   %36.09  %18.02 نسبة الدٌون إلى حقوق الملكٌة

   14.21   29.95 تغطٌة األرباح للفوائد
 النتائج: 

وىذا بسبب االرتفاع في أسعار المبيعات نتيجة % 35إلى % 23زيادة مجمل الربح من  -
التي يجب أن تكون )التضخم مع بقاء حساب تكمفة المبيعات حسب التكمفة التاريخية 

 .المثبتة في الدفاتر المحاسبية (أدنى من التكمفة االستبدالية
 .وىذا طبيعي نتيجة ارتفاع مجمل الربح% 26إلى % 13زيادة نسبة صافي الربح من  -
 نتيجة تحسن 2013زيادة العائد عمى األصول واألصول الثابتة وحقوق الممكية في عام  -

 .األرباح وانخفاض األصول نتيجة انخفاض االلتزامات
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 2013أظيرت نسب السيولة تحسنًا فقط بنسبة التداول وىذا نتيجة زيادة المخزون في  -
 أفضل الستخدام الشركة النقدية في االستثمار وسداد 2012أما باقي النسب فكان في 

 . التسييالت المصرفية والتمويل اإلضافي من الشركاء
 أمر منطقي بسبب زيادة 2013في  (دوران رأس المال العامل)ارتفاع نسب الكفاءة  -

 .المبيعات
 أمر منطقي نتيجة استخدام النقدية المحصمة من 2013انخفاض نسب المديونية في  -

 .المبيعات في سداد االلتزامات
 يجب التأكد من منطقية ارتفاع صافي الربح بشكل عام ومجمل الربح بشكل : االستنتاج

وذلك لمتحقق من عدم وجود تحريفات , خاص بسبب التحسن الممحوظ في نسب العائد
 .في القوائم المالية ىادفة إلى إظيار تحسن وىمي في وضع الشركة

 

 :(التحميل األفقي)تحميل االتجاه  (2

 2013-12-31قائمة المركز المالي 

     2013   2012 

  
 

 
  

  

 الموجودات طوٌلة األجل
 

 
  

  

 األصول الثابتة
 

 88.49% 
 

100% 

 االستثمارات فً الشركة التابعة
 

 - 
 

- 

  
 

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

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

  
 

 140.51% 
 

100% 

  
 

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

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

 الموجودات المتداولة
 

 
  

  

 المخزون
 

 117.12% 
 

100% 

 الزبائن واألرصدة المدٌنة األخرى
 

 12.37% 
 

100% 

 النقدٌة
 

 24.61% 
 

100% 

  
 

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

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

  
 

 89.40% 
 

100% 

  
 

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

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

 إجمالي الموجودات
 

 128.37% 
 

100% 

  
 

 ========== 
 

========== 

االلتزامات وحقوق الملكية 
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 حقوق الملكٌة
 

 
  

  

 رأس المال
 

 100.00% 
 

100% 

 تموٌل إضافً من الشركاء
 

 0.00% 
 

100% 

 األرباح المحتجزة
 

 404.80% 
 

100% 

 االحتٌاطً القانونً
 

 404.80% 
 

100% 

 جاري الشركاء
 

 147.23% 
 

100% 

  
 

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

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

  
 

 148.74% 
 

100% 

  
 

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

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

 االلتزامات طوٌلة األجل
 

 
  

  

 تعوٌض نهاٌة الخدمة
 

 96.67% 
 

100% 

  
 

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

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

  
 

 96.67% 
 

100% 

  
 

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

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

 االلتزامات قصٌرة األجل
 

 
  

  

 الموردون واألرصدة الدائنة األخرى
 

 192.39% 
 

100% 

 سحب على المكشوف
 

 55.40% 
 

100% 

  
 

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

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

  
 

 74.28% 
 

100% 

  
 

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

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

 إجمالً االلتزامات
 

 75.80% 
 

100% 

  
 

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

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

 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
 

 128.37% 
 

100% 

     ==========   ========== 

 أبرز النتائج التي يمكن الوصول إلييا من التحميل أعاله: النتائج: 
وىذا يجب أن يكون نتيجة االستيالك وعدم وجود % 11.51انخفاض األصول الثابتة  -

 .2013أي إضافات عام 
نتيجة االستثمار في شركة تابعة من قبل الشركة في % 40زيادة األصول طويمة األجل  -

2013. 
 وىذا طبيعي نتيجًة لزيادة عمميات الشراء والسعي 2013في % 17زيادة المخزون  -

 .لمحفاظ بمستوى مرتفع من المخزون في ظروف التضخم
 وىنا ال بد من االطالع 2013في % 78انخفاض الزبائن واألرصدة المدينة األخرى  -

 .عمى مكونات ىذا البند بشكل تفصيمي لمتحقق من مدى صحة ىذا االنخفاض
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 وىنا ال بد من ربط تطور عنصر النقدية مع تطور 2013في % 75انخفاض النقدية  -
العناصر األخرى مثل المبيعات والمشتريات واالستثمارات والقروض لمتأكد من موضوعية 

 .ىذا االنخفاض
وىنا ال بد من ربط ىذا العنصر مع % 92زيادة الموردون واألرصدة الدائنة األخرى  -

 .المشتريات لمتأكد من صحة ىذا االرتفاع
 وىذا بسبب انخفاض االلتزامات تجاه 2013في % 45انخفاض االلتزامات تجاه البنوك  -

البنوك حسب ما يشير إليو تطور نسبة بند النقدية وىنا ال بد من ربط حركة االلتزامات 
 .خالل العام مع حركة الفوائد لمتأكد من االنخفاض الحقيقي في االلتزامات

 يجب التأكد خالل دراسة دورات المراجعة وجود أسباب موضوعية لتغير : االستنتاج
 :البنود التالية بشكل ىام

 .زيادة المخزون -
 .انخفاض الزبائن واألرصدة المدينة األخرى -
 .انخفاض النقدية -
 .زيادة أرصدة الموردين -
 .انخفاض رصيد االلتزامات المصرفية -

 2013-12-31قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 

      2013   2012 

  
    

  

المبٌعات 
 

 145.88% 
 

100% 

 تكلفة المبٌعات
 

 123.24% 
 

100% 

  
 

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

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

مجمل الربح 
 

 223.20% 
 

100% 

  
 

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

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

  
 

 
  

  

 المصارٌف اإلدارٌة
 

 111.56% 
 

100% 

المصارٌف البٌعٌة 
 

 128.83% 
 

100% 

  
 

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

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

إجمالً المصارٌف 
 

 122.45% 
 

100% 

  
 

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

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

 اإلٌرادات األخرى
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 فروق أسعار الصرف
 

 130.81% 
 

100% 

  
 

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

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

 صافً الربح قبل الفوائد والضرائب
 

 286.09% 
 

100% 

  
 

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

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

 فوائد مصرفٌة
 

 140.61% 
 

100% 

  
 

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

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

 صافً الربح قبل الضرائب
 

 295.95% 
 

100% 

  
 

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

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

 ضرائب الدخل
 

 63.20% 
 

100% 

  
 

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

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

 صافي الدخل
 

 304.80% 
 

100% 

     ==========   ========== 

 النتائج: 
 يجب أن يكون بسبب 2013وىي نسبة ىامة في عام % 46زيادة المبيعات حوالي  -

 .التضخم الذي تعمل في ظمو المنشأة األمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار المبيعات
 يجب أن يكون 2013زيادة تكمفة المبيعات بنسبة أقل من نسبة زيادة المبيعات في  -

سببو وجود مخزون مثبت بالدفاتر بتكمفة منخفضة نتيجة وجود فاصل زمني بين تاريخ 
 .الشراء وتاريخ البيع

 .زيادة المصاريف اإلدارية يجب أن يكون بسبب ارتفاع قيمة المصاريف نتيجة التضخم -
إذ يوجد عالقة بين , زيادة المصاريف البيعية يجب أن يكون بسبب ارتفاع المبيعات -

 .المبيعات ومصروف المبيعات
 يجب التأكد من انسجام زيادة المبيعات مع ظروف التضخم التي تعمل في : االستنتاج

 .وكذلك األمر بالنسبة لتكمفة المبيعات وعناصر قائمة الدخل األخرى, ظميا الشركة
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 : اإلجراءات التحميمية في دورة اإليرادات:الرابعالمبحث 

:  بدورة المبيعاتالحسابات ذات العالقة (1

ميزان المراجعة   

 2013-12-31 ولغاية  2013-1-1اعتباراً من  

  دورة المراجعة  رصيد دائن رصيد مدين   الحساب

  دورة المبٌعات     -   125,000 1الزبون  12201

  دورة المبٌعات     -   216,000 ترسٌم سٌارات مدفوع مقدما 12311

  دورة المبٌعات     -   15,000زٌت سٌارات مخزون  12342

  دورة المبٌعات   387,525    - رواتب مندوبً توزٌع مستحقة 2335

  دورة المبٌعات   125,000    - مؤونة الدٌون المشكوك فٌها 23403

  دورة المبٌعات     -   125,000 دٌون معدومة 510

  دورة المبٌعات     -   3,775,220 رواتب موظفً التوزٌع 601

  دورة المبٌعات     -   2,098,480 رواتب ادارًٌ المبٌعات 602

  دورة المبٌعات     -   1,101,045 وقود سٌارات التوزٌع 603

  دورة المبٌعات     -   184,400 صٌانة سٌارات التوزٌع 604

  دورة المبٌعات     -   1,225,000 اعالن 607

  دورة المبٌعات     -   1,200,000اهتالك سٌارات توزٌع  609

  دورة المبٌعات     -   348,000 رسوم سنوٌة سٌارات التوزٌع 610

دورة المبٌعات  73,701,209    - 1مبٌعات الخط  711

دورة المبٌعات  129,180,650    - مبٌعات انتاج جاهز 712

 

 : والتحصيل النقدي ومصروفات المبيعاتإجراءات الرقابة عمى عمميات البيع (2
 :إجراءات الرقابة عمى عمميات البيع والتحصيل النقدي (1
 جرد  إجراءوذلك بعد, يقوم موظفو المبيعات بالحضور إلى الشركة لسداد قيمة مبيعاتيم -1

لمحتويات سيارة كل موظف والمقارنة مع كميات المنتجات التي خرجت بيا السيارة من 
 الذي "تقرير مبيعات"تضبط ىذه العممية مستنديًا من خالل , الشركة في اليوم السابق
من خالل لوائح األسعار المعتمدة من  واألسعار بمقارنة جرد السيارةيحدد الكمية المباعة 

 .قبل اإلدارة

 



63 
 

 :ويسجل وفق إجراء الرقابة ىذا قيدين في النظام المحاسبي
البيان دائن مدين 

ذمة المندوب 
 2تكمفة مبيعات الخط 

 اإلنتاج الجاىزمبيعات 
مخزون اإلنتاج الجاىز 

يتولد بشكل آلي عند إدخال 
فاتورة المبيعات 

يتولد بشكل آلي عند ذمة المندوب الصندوق 
تسجيل يومية الصندوق 

يقوم مدير المبيعات باإلشراف عمى حمولة السيارات وتحديد األصناف المطموب بيعيا  -2
تضبط ىذه العممية مستنديًا من , وفقًا لخطة المبيعات وأرصدة المنتجات في المستودع

 ".طمبات التحميل"خالل 
ويسجل وفق إجراء الرقابة ىذا عممية مناقمة لممنتجات من المستودع إلى سيارات 

. المندوبين
 :إجراءات الرقابة عمى مصروفات المبيعات (2

يرى الباحث إمكانية دراسة المصاريف المتعمقة بالمبيعات عند دراسة دورة المبيعات ألن 
ومن , العديد من مصاريف المبيعات تكون مرتبطة بقيمة المبيعات وتحدد عمى أساس نسبة منيا

خالل إجراء المقابمة مع رئيس حسابات الشركة تم الحصول عمى المعمومات والقرارات اإلدارية 
 :التالية والتي يفترض بيا أن تكون أساس تحديد مصاريف المبيعات

 :رواتب موظفي المبيعات ومدير المبيعات -1
تغّيرت طريقة احتساب رواتب موظفي المبيعات خالل العام : رواتب موظفي المبيعات -

من قيمة المبيعات % 4حيث كانت تحسب رواتب موظفي المبيعات كنسبة )عدة مرات 
ثم أصبح نظام رواتب موظفي المبيعات عمى أساس راتب , 5 وحتى شير 1من شير 

ثم أصبح نظام , 7 و6ثابت وعمولة عن أىداف بيع محددة من قبل اإلدارة في شيري 
 .(رواتب موظفي المبيعات وفق نظام الشرائح المحددة من قبل اإلدارة

تغيّرت طريقة احتساب راتب مدير المبيعات خالل العام مرتين : رواتب إداريي المبيعات -
من قيمة البيعات من % 2حيث كان راتب مدير المبيعات يحسب عمى أساس نسبة )
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في حال كانت مبيعات الشركة دون % 1وأصبح يحتسب نسبة , 8 وحتى شير 1شير 
 .( مميون10في حال كانت مبيعات الشركة فوق % 1.5 مميون و10

 وحتى شير 1سياسة احتساب مصروف وقود التوزيع من شير : مصروف وقود التوزيع -2
يحتسب مصروف الوقود حسب عدد الميترات المستيمكة " كانت وفق القرار التالي 9

, وسعر الميتر بناًء عمى كشف شيري معتمد من مدير المبيعات لكل مندوب عمى حدى
مع مراقبة المسافات المقطوعة واالستيالك المقدر ليذه المسافات لكل مندوب شيريًا مع 

ولكن نتيجة تذبذب , %"2السماح بفروق االستيالك الفعمي عن المقدر بما ال يتجاوز 
أسعار الوقود والمعوقات أمام الحصول عمى المادة فقد قررت اإلدارة باالتفاق مع مدير 

من قيمة المبيعات حيث تدفع الشركة قيمة % 1المبيعات بتحديد مصروف الوقود بنسبة 
من مبيعاتيا كمصروف وقود لمدير المبيعات عمى أن يقوم بتأمينو وتوزيعو عمى % 1

 .المندوبين بالطريقة التي يراىا مناسبة
س كمصروف صيانة . ل10,000يتم تشكيل مخصص شيري : مصروف الصيانة -3

 تقوم الشركة بإقفال مصاريف الصيانة المدفوعة زيادة عن 12وفي الشير , لمسيارات
 .المخصص في حساب مصروف الصيانة

تقوم الشركة بتسجيل مصروف استيالك شيري لسيارات التوزيع : اىتالك السيارات -4
 .سنويًا من التكمفة التاريخية لمسيارات% 10أي بنسبة . س. ل100,000

س كمصروف . ل10,000يتم تشكيل مخصص شيري : رسوم سنوية لسيارات التوزيع -5
 تقوم الشركة بإقفال قيمة الرسوم المدفوعة زيادة 12وفي الشير , رسوم سنوية لمسيارات

 .عن المخصص في حساب مصروف الرسوم السنوية
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 : المرتبطة بعمميات البيعحساباتللإجراءات المراجعة التحميمية  (3

احتساب وسطي سعر البيع الفعمي بالربط بين قيمة المبيعات وعدد الوحدات  (1)اإلجراء رقم 
 :المباعة ومن ثم المقارنة مع لوائح األسعار المعتمدة من قبل اإلدارة

 إيرادات الشركة
كمية الوحدات 

 المباعة

وسطي سعر البيع 
الفعمي حسب 

 السجالت المحاسبية

أسعار المبيعات 
 حسب لوائح األسعار

202,881,859 157,910 1,284.80 650 ... 1,200 
 يظير أن , بالمقارنة بين وسطي السعر المحسوب واألسعار في لوائح األسعار: النتيجة

 .ىناك إيرادات وىمية
 عند قيام الباحث بإجراء المقابالت لفيم نظام العمل في )االستفسار : اإلجراء التفصيمي

الشركة وسياساتيا تبّين أن الشركة تقوم بتسجيل المواد األولية المحّولة من الخط 
وىذا مخالف لشروط االعتراف "اإلنتاجي األول إلى الخط اإلنتاجي الثاني كمبيعات

 (."باإليراد
 عادة : االستنتاج يجب استبعاد قيمة مبيعات الخط اإلنتاجي األول من إيرادات الشركة وا 

لتظير إيرادات قائمة الدخل كما ىي عميو  (والتكاليف المقابمة لو)تصنيف الحساب 
.فعالً 
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 :ربط تطور المتغيرات التالية عمى المستوى السنوي (2)اإلجراء رقم 

 .قيمة المبيعات وسعر الصرف - أ
 .قيمة المبيعات وعدد الوحدات المباعة - ب
 .أسعار البيع وسعر الصرف - ت

 

 :قيمة المبيعات وسعر الصرف - أ

نظرًا لظروف التضخم في االقتصاد الذي تعمل فيو الشركة يرى الباحث ضرورة ربط 
المبيعات مع الرقم القياسي لألسعار وسيتم اعتماد سعر صرف العممة المحمية كبديل عن الرقم 

 .القياسي لألسعار

 نسبة االرتفاع   2012   2013    

  

     

  

المبٌعات 

 

129,180,650  

 

76,545,000  

 

68.76% 

 سعر الصرف

 

108.78 1 

 

64.66 2 

 

68.23% 

       

  ما يعني % 68 وارتفاع سعر الصرف 3%69يالحظ ارتفاع المبيعات بنسبة : (أ)النتيجة
عدم زيادة عدد ) مبيعات الشركة عن العام الماضي بصورة حقيقيةارتفاع عدم مبدئيًا 

 .(الوحدات المباعة
 :ربط المبيعات السنوية مع كمية الوحدات المباعة - ب

    
2013 

 
2012 

 
 نسبة االرتفاع

   
 

   
 

  

 المبٌعات  
 

  129,180,650  
 

76,545,000 
 

68.76% 

 الكمٌة  
 

157,910  
 

127,395  
 

23.95% 

 السعروسطً   
 

818  
 

601 
 

36.15% 

                

                                                           
1

  حسب نشرة أسعار صرف مصرف سورٌة المركزي2013وسطً سعر الصرف فً عام 
2

  حسب نشرة أسعار صرف مصرف سورٌة المركزي2012وسطً سعر الصرف فً عام 
3

تم متابعة تطبٌق الدراسة بعد استبعاد المبٌعات الداخلٌة للمخزون المحول من الخط اإلنتاجً األول إلى الخط اإلنتاجً الثانً كونها 

ولهذا السبب تظهر نسبة تطور المبٌعات حوالً , /1/إٌرادات وهمٌة حسب االستنتاج الذي تم التوصل إلٌه عند تطبٌق اإلجراء رقم 

 .تقرٌباًا % 46بٌنما ظهرت بداٌة عند إجراء التحلٌل األفقً لقائمة الدخل أنها تساوي % 69
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  عكس ما أظيره الربط السابق بين % 24يالحظ ارتفاع المبيعات الحقيقية : (ب)النتيجة
 .(عدم زيادة المبيعات بشكل حقيقي)قيمة المبيعات وسعر الصرف 

 :ربط أسعار البيع مع سعر الصرف - ت
    

2013 
 

2012 
 

 نسبة االرتفاع

   
 

   
 

  

 السعروسطً   
 

818  
 

601 
 

36.15% 

 سعر الصرف  

 

108.78 

 

64.66 

 

68.23% 

                

  وىذه النسبة أقل من نسبة التضخم % 36بما أن أسعار البيع زادت بنسبة :(ت)النتيجة
 %.24فإن مبيعات الشركة الحقيقة زادت بنسبة % 68التي بمغت 

 يمكن تطبيق إجراءات تحميمية أخرى لتؤكد حقيقة كمية المبيعات مثل : اإلجراء التفصيمي
 .الربط مع بيانات اإلنتاج

 وقد ازداد المبيعات , ال تربط الشركة أسعار البيع لدييا بتغير سعر الصرف: االستنتاج
 .2012عما كانت عميو عام % 24 بنسبة 2013لعام 
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تحميل قيمة المبيعات وعدد الوحدات المباعة ووسطي سعر البيع عمى المستوى الشيري لمالحظة التقمبات الغير عادية بالربط مع سعر  (3)اإلجراء رقم 
 :الصرف

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البيان

مبٌعات انتاج جاهز 
 (باآلالف)

8,263  8,331  9,929  10,236  10,742  9,278  7,897  7,487  9,339  14,166  16,510  17,001  

وسطً سعر الصرف 
 الشهري

79.78  80.92  84.58  93.11  98.48  100.66  105.15  112.46  133.66  138.33  140.49  141.65  

  15,482  14,882  12,884  13,486  10,847  11,436  12,725  13,952  13,807  14,360  12,031  12,018 عدد الوحدات المباعة

وسطً سعر البٌع 
 الشهري

687.59  692.48  691.46  741.38  769.93  729.15  690.55  690.23  692.49  1,099.52  1,109.39  1,098.09  

:  البيانات الموضحة في الجدول أعاله بيانيًا كما يميتمثيلويمكن 

 
 سعر الصرف, أسعار المبيعات, عدد الوحدات المباعة,  العالقة بين المبيعات–( 2-4)الشكل 

 

 -   

 20.00 

 40.00 

 60.00 

 80.00 

 100.00 

 120.00 

 140.00 

 160.00 

 180.00 

123456789101112

وسطً سعر الصرف الشهري

س.ل( بمئات اآلالف)المبٌعات 

(بالمئات)عدد الوحدات المباعة 

س.ل( بالعشرات)سعر البٌع 
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  يظير من الرسم البياني السابق المالحظات التالية: (1)النتيجة: 
 .منحى وسطي سعر الصرف الشيري صاعد دوماً  -
 .8-7-6االتجاه العام لمنحى المبيعات صاعد مع وجود ىبوط في أشير  -
مع وجود  (وىذا طبيعي نتيجة التضخم)االتجاه العام لمنحى أسعار المبيعات صاعد  -

 نفس سموك قيمة  تسمكأسعار المبيعاتأي أن , 8-7-6ىبوط طفيف في أشير 
 .مبيعات الشركة تقريباً 

-6االتجاه العام لمنحى الكميات صاعد ولكن بصورة غير منتظمية وفيو ىبوط ألشير  -
 . أنو قريب في السموك من سموك منحى المبيعاتأي 7-8

( r) احتساب معامل االرتباط ولمحصول عمى نتائج ذات معنى أكبر من التحميل السابق يمكن
:  والتحقق أنيا تنسجم مع الرسم البياني4لكل متغيرين من المتغيرات أعاله

 (:r)تحديد قيمة معامل االرتباط لكل متغيرين 
  0.73 :االرتباط بين المبيعات وسعر الصرف
  0.96 :االرتباط بين المبيعات وسعر البيع

  0.78 :االرتباط بين المبيعات وعدد الوحدات
  0.78 :االرتباط بين سعر الصرف وسعر البيع
  0.59 :االرتباط بين عدد الوحدات وسعر البيع

  حيث تظير قيمة , إن أكثر المتغيرات تأثيرًا في قيمة المبيعات ىو سعر البيع(: 2)النتيجة
 وكون اإلشارة الجبرية ليذا المعامل ىي موجبة فيذا يعني أنو كمما 0.96+معامل االرتباط 

النتائج أعاله أن االرتباط بين كما يظير من , ازداد سعر البيع زادت قيمة مبيعات الشركة
عدد الوحدات المباعة وسعر البيع ضعيف وىذا ما يمكن تفسيره أنو ال عالقة لعدد 

. الوحدات المباعة بسعر البيع
لحساب نسبة التغير التي تحدث في المتغير التابع  (r2)ويمكن احتساب معامل التفسير 
: نتيجة التغير في المتغير المستقل

 
                                                           

4
 وهً تعطً نفس نتائج تطبٌق قانون حساب االرتباط MS Excel فً برنامج correlتم حساب قٌمة معامل االرتباط من خالل دالة 

(r) المذكور فً الجانب النظري من هذه الدراسة. 
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 (:r2)تحديد قيمة معامل التفسير لكل متغيرين 

 %53.50 :مدى التغير في المبيعات نتيجة التغير في سعر الصرف
 %92.03 :مدى التغير في المبيعات نتيجة التغير في سعر البيع

 %61.54 :مدى التغير في المبيعات نتيجة التغير في عدد الوحدات المباعة
 %60.16 :مدى التغير في سعر البيع نتيجة تغير سعر الصرف

 %34.24 :مدى التغير في كمية الوحدات المباعة نتيجة التغير في سعر البيع
  من التغير في المبيعات % 92من خالل النتائج المبينة أعاله يتضح أن (: 3)النتيجة

. سببيا التغير في سعر البيع وىذا سببو االرتباط القوي بين المتغيرين
 لدى االستفسار من اإلدارة عن سبب اليبوط في )االستفسار : اإلجراء التفصيمي

 في أشير  أن نشاط الشركة يعاني من الموسمية بّينت8-7-6المبيعات في أشير 
فصل الصيف مما يدفعيا لتخفيض األسعار لمحد من آثار الموسمية وبيع كميات من 

 .(منتجاتيا أكبر مما ستكون عميو فيما لو لم يتم تخفيض األسعار
 بتخفيض أسعار البيع في األشير التي تمر ن السياسة التي تتبعيا اإلدارة إ: االستنتاج

توصل إلييا عند  تمالالنتائج التيحسب خاطئة بيا المبيعات باالنخفاض الموسمي 
احتساب كل من معاممي االرتباط والتفسير إذ تبين أنو ال عالقة لسعر البيع مع عدد 

وبالتالي إن تخفيض سعر البيع في أشير االنخفاض الموسمي لمطمب , الوحدات المباعة
نما سيؤدي لتخفيض  عمى منتجات الشركة لن يؤدي لزيادة عدد الوحدات المباعة وا 

وال حاجة لزيادة اإلجراءات التفصيمية لمتحقق من أن االنخفاض حقيقي , إيرادات الشركة
في عدد الوحدات المباعة وليس اختالس وذلك ألن اإلجراءات التحميمية التالية ستربط 

 .بين الكميات المباعة والكميات المنتجة
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الربط بين الكميات المنتجة والكميات المباعة مع أخذ تغير أرصدة المخزون  (4)اإلجراء رقم 
 :بداية ونياية المدة بعين االعتبار

رصيد 
مخزون أول 

 المدة

إجمالي 
 اإلنتاج

رصيد 
مخزون آخر 

 المدة

المبيعات 
 (النظرية)

المبيعات 
 الفعمية

 الفرق

5,850 162,781 10,721 157,910 157,910 0 
 تتطابق كمية المبيعات الفعمية مع كمية المبيعات المحسوبة عمى أساس بيانات : النتيجة

 .اإلنتاج مع أخذ أرصدة مخزون بداية ونياية المدة بعين االعتبار
 ال يوجد مبيعات وىمية أو اختالس في المبيعات: االستنتاج. 

 

ربط الحركة الدائنة لحسابات الذمم ذات العالقة بعمميات البيع مع قيمة  (5)اإلجراء رقم 
 :المبيعات

بما أن مبيعات الشركة نقدية بالكامل في سنة الدراسة فإن النقدية المحصمة من المبيعات 
 .يجب أن تتساوى مع قيمة المبيعات

 قيمة المبيعات
مجموع المبالغ المسجمة في 
 الطرف الدائن لذمم الموزعين

 الفرق

129,180,650 129,180,650 0 
 تتطابق قيمة المتحصالت النقدية من الموزعين مع قيمة المبيعات: النتيجة. 
 ال يوجد مبيعات وىمية أو اختالس في المبيعات: االستنتاج. 

 

  



72 
 

 :إجراءات المراجعة التحميمية لحسابات مصاريف المبيعات (4

 :تحميل أعمار الذمم المدينة (6)اإلجراء رقم 

ويمكن تحديد , يجب أن يتم التحقق من تشكيل مؤونة لديون الزبائن المشكوك في تحصيميا
حيث إن بقاء الديون دون , المبمغ المشكوك في تحصيمو من خالل تحميل أعمار ديون الزبائن

وفيما يمي تحميل ألعمار , تحصيل لفترة طويمة يعتبر مؤشرًا واضحًا لعدم قدرة الزبائن عمى السداد
 :ذمم الزبائن في الشركة

الزبائن: اسم الحساب  (المدينة)أعمار الذمم   
  يوم 90:  طول الفترة 4: عدد الفترات   
 2013-12-31: التاريخ   

    
 الحساب

مجموع الدين 
 الكمي

   يوم270   يوم180   يوم90
 360أكثر من 
 يوم

1الزبون   125,000  -    -    -    125,000  
  125,000    -    -    -  125,000 إجمالي الدين العام

حيث يالحظ أنو يترتب ,  يوم90تم تحميل أعمار الذمم ألربع فترات خالل العام كل فترة 
 . لم يقوم بسداده2012كرصيد مدور من عام . س. ل125,000عمى الزبون مبمغ 

 لم يقم بسداده خالل عام 2012يوجد زبون وحيد لو رصيد مدور من عام : النتيجة 
 . وقامت الشركة بتشكيل مؤونة ديون مشكوك في تحصيميا2013

 ال يوجد مبالغة في أرصدة الذمم المدينة: االستنتاج. 

 

 :إجراءات المراجعة التحميمية لمصاريف المبيعات (5

حساب النسبة المئوية لرواتب موظفي ومدير المبيعات من إجمالي المبيعات  (7)اإلجراء رقم 
 :عمى مستوى شيري
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 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الحساب
مبيعات انتاج جاىز 

*(10000) 826.34 833.12 992.94 1,023.63 1,074.20 927.85 789.71 748.70 933.89 1,416.62 1,651.00 1,700.07 

رواتب موظفي التوزيع 
*(1000) 330.54 333.25 397.18 409.46 429.68 235.00 215.00 149.69 195.99 316.66 375.26 387.53 

رواتب اداريي المبيعات 
*(1000) 165.27 166.63 198.59 204.73 214.84 185.57 157.95 149.74 93.39 141.67 165.10 255.02 

 %2.28 %2.27 %2.24 %2.10 %2.00 %2.72 %2.53 %4.00 %4.00 %4.00 %4.00 %4.00 رواتب موظفي التوزيع
 %1.50 %1.00 %1.00 %1.00 %2.00 %2.00 %2.00 %2.00 %2.00 %2.00 %2.00 %2.00 رواتب إداريي التوزيع

 :ويمكن تمثيل البيانات أعاله بيانًا كما يمي

 
  العالقة بين مصروف رواتب موظفي المبيعات والمبيعات–( 3-4)الشكل 
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(10000)*مبٌعات انتاج جاهز 

(1000)*رواتب موظفً التوزٌع 

(1000)*رواتب ادارًٌ المبٌعات 
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 تغّير سياسة حساب رواتب موظفي المبيعات خالل العام وقد ظيرت النسب متوافقة مع : النتيجة
قرارات اإلدارة في األشير التي كانت تحسب فييا الرواتب كنسبة ثابتة من المبيعات ومن ثم 
أبدت النسب انسجامًا عمى مستوى األشير المتتالية عند تغيير سياسة حساب الرواتب إلى 

 .نظامي األىداف والشرائح
 ال يوجد تخفيض في مصروف رواتب موظفي ومدير المبيعات: االستنتاج. 

 

مقارنة كمية الوقود المستيمكة مع المسافات المقطوعة بسيارات التوزيع عمى مستوى  (8)اإلجراء رقم 
 :شيري
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 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الحساب
 1,700.07 1,651.00 1,416.62 933.89 748.70 789.71 927.85 1,074.20 1,023.63 992.94 833.12 826.34 (10000*)مبيعات انتاج جاىز 
 1,700.10 1,651.00 1,416.65 1,251.60 520.00 487.60 533.20 565.60 690.50 780.00 731.40 682.80 (100*)وقود سيارات التوزيع 
كم 10)*المسافة المقطوعة 

 (سيارات5لـ
1,300 1,176 1,248 1,388 1,250 1,170 1,109 989 1,263    

    1,629 1,236 1,380 1,490 1,590 1,790 1,541 1,470 1,646 (ليتر)كمية الوقود المستيمكة 

 %1.00 %1.00 %1.00 %1.34 %0.69 %0.62 %0.57 %0.53 %0.67 %0.79 %0.88 %0.83 وقود سيارات التوزيعنسبة 
 :ويمكن تمثيل البيانات أعاله بيانًا كما يمي

 
  العالقة بين كمية الوقود المستيمكة والمسافة المقطوعة لسيارات التوزيع والمبيعات–( 4-4)الشكل 
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(سٌارات5كم لـ10)*المسافة المقطوعة 

(لٌتر)كمٌة الوقود المستهلكة 



76 
 

 0.99إن قيمة معامل االتباط بين المسافة المقطوعة والكمية المستيمكة تساوي : النتيجة 
 .ما يعني أن االرتباط تام

 ال داعي لمقيام بإجراءات تفصيمية سوى مقارنة وسطي سعر ليتر : اإلجراء التفصيمي
 .المازوت في كل شير مع األسعار السائدة

 في مصروف الوقود عمى مستوى الكميات (اختالس)ال يوجد مبالغة : االستنتاج. 

 
 :2013 و2012مقارنة المصاريف البيعية السنوية الثابتة خالل عامي  (9)اإلجراء رقم 

 2012 2013 اسم الحساب

  1,200,000     1,200,000    اهتالك سٌارات توزٌع

  345,000        348,000       رسوم سنوٌة سٌارات التوزٌع

 مع )إن المصاريف الثابتة كاالىتالك والرسوم السنوية ىي نفسيا بين العامين : النتيجة
 .(وجود تغير غير جوىري في قيمة الرسوم السنوية

 ال يوجد تخفيض في المصاريف الثابتة البيعية بيدف إظيار أرباح أعمى: االستنتاج. 

 

 :اإلجراءات التحميمية في دورة اإلنتاج: المبحثالخامس

 :الحسابات ذات العالقة في دورة المخزون واإلنتاج والمصروفات الصناعية (1

 ميزان المراجعة  

 2013-12-31 ولغاية  2013-1-1اعتباراً من  

 
  دورة المراجعة  رصيد دائن رصيد مدين الحساب

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   2,541,345       مخزون المواد االولٌة 1211

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   6,289,052       1مخزون انتاج جاهز  1212

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   6,816,752       2مخزون انتاج جاهز  1213

  دورة اإلنتاج والمخزون   400,000    -  كهرباء مستحقة الدفع 2331

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   21,077,355     1تكلفة مبٌعات خط  311

312 
تكلفة المواد المستخدمة فً 

 2االنتاج 
  دورة اإلنتاج والمخزون     -   26,658,608    

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   68,643,346     2تكلفة مبٌعات خط  32

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   2,926,600       اجور عمال 401
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  دورة اإلنتاج والمخزون     -   1,193,775       رواتب ادارًٌ ومشرفً االنتاج 402

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   666,600 نقل عمال 403

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   334,900 تامٌنات اجتماعٌة 404

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   3,120,000       وقود ومحروقات تشغٌل 405

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   32,400   زٌوت وشحوم 406

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   121,300 قطع غٌار 407

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   17,500   عدد وادوات مستهلكة 408

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   2,384,900       كهرباء تشغٌل 409

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   262,800 صٌانة االت 410

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   40,000   صٌانة المبانً 411

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   3,840,000       مصروف استهالك االت 412

  دورة اإلنتاج والمخزون     -   1,263,500       مصروف استهالك مبانً 413

  دورة اإلنتاج والمخزون     -     -  1وسٌط انتاج  81

  دورة اإلنتاج والمخزون     -     -  2وسٌط انتاج  82

 

 : ومصروفات العمميات اإلنتاجيةإجراءات الرقابة عمى عمميات اإلنتاج (2
 : إجراءات الرقابة عمى عمميات اإلنتاج (1
 عمميات إنتاج خط اإلنتاج الثاني :
الكترونيًا عند وصول المنتجات إلى حد " أمر تشغيل"يقوم رئيس الحسابات بإصدار  -1

 .إعادة الطمب في المستودع بعد التنسيق مع إدارة اإلنتاج والمبيعات
 .الكترونيًا إلى أمناء المستودعات" أوامر إخراج المواد"ثم يقوم بإصدار  -2
 / 2/ يقوم أمين مستودع المواد األولية بتسميم المواد األولية إلى أمين صالة خط اإلنتاج  -3

 .عمى النظام المحاسبي" مذكرة تسميم"ويسجل 
باستالم المواد األولية من أمين مستودع المواد  / 2/ يقوم أمين صالة خط اإلنتاج  -4

 .عمى النظام المحاسبي" مذكرة استالم"األولية ويسجل 
 :بما يمي / 2/ أثناء اإلنتاج يقوم أمين صالة خط اإلنتاج  -5

ورقيًا حيث يقوم بتسجيل المواد التي تم استيالكيا ضمن " تقرير اإلنتاج"إعداد  .1
 .العممية اإلنتاجية واإلنتاج الجاىز وىدر اإلنتاج

ورقيًا حيث يقوم بتسجيل توقيتات البدء واالنتياء والتوقفات " تقرير األوقات"إعداد  .2
 .أثناء اإلنتاج
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. ويسمم ىذه التقارير إلى محاسب العمميات اإلنتاجية

 :بما يمي / 2/ عند االنتياء من اإلنتاج يقوم أمين صالة خط اإلنتاج  -6
" مذكرة تسميم"تسميم المنتج الجاىز إلى أمين مستودع المنتجات الجاىزة ويسجل  .1

 .عمى النظام المحاسبي
الكترونيًا ويوجيو إلى رئيس  / 2/ لمحتويات صالة خط اإلنتاج " تقرير جرد"إعداد  .2

 .الحسابات ومحاسب العمميات اإلنتاجية
عمى " مذكرة استالم"تسجيل استالم اإلنتاج ويقوم أمين مستودع المنتجات الجاىزة ب -7

 .النظام المحاسبي
 :بعد انتياء عممية اإلنتاج يقوم محاسب العمميات اإلنتاجية بما يمي -8

, مطابقة مذكرات التسميم مع مذكرات االستالم التي سجميا أمناء المستودعات .1
 .والتحري عن أسباب الفروقات إن وجدت

من المواد األولية قبل اإلنتاج وبعده ويقوم  / 2/ مقارنة جرد صالة خط اإلنتاج  .2
 .يوجيو إلى اإلدارة ورئيس الحسابات /" 2/ تقرير المواد المستيمكة خط "بإعداد 

 .تسجيل المواد المستيمكة في النظام المحاسبي .3
 :بعد انتياء عممية اإلنتاج يقوم رئيس الحسابات بما يمي -9

بإعداده مع  / 2/ الذي قام أمين صالة خط اإلنتاج " تقرير المواد المستيمكة"مطابقة  .1
والتحري عن , الذي قام محاسب العمميات اإلنتاجية بإعداده" تقرير المواد المستيمكة"

 .أسباب الفروقات إن وجدت
 .الكترونيًا وتوجييو إلى اإلدارة بعد بيان أسباب االنحرافات" تقرير التكاليف"إعداد  .2
تثبيت تكمفة اإلنتاج حسب المذكرات المسجمة من أمين صالة اإلنتاج ومحاسب  .3

 .اإلنتاج

:  قيدين في النظام المحاسبيه الرقابة ىذاتويسجل وفق إجراء
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البيان دائن مدين 
  / ......2/ وسيط اإلنتاج 

 ...تكمفة المواد المستخدمة 
  / .1/ تكمفة مبيعات خط 

  /1/ خط اإلنتاج مبيعات 
 مخزون المواد األولية

 /1 /مخزون اإلنتاج الجاىز

يتولد بشكل آلي عند إدخال 
 فاتورة إخراج المواد األولية

يتولد بشكل آلي عند إدخال   /2/ وسيط اإلنتاج  /2/مخزون اإلنتاج الجاىز 
 فاتورة إدخال اإلنتاج الجاىز

 تستخدم منتجات الخط اإلنتاجي : الخصائص الفنية لمنتجات الخط اإلنتاجي الثاني
ليتم بعدىا , الثاني ثالث مواد أولية تمزج مع بعضيا لتدخل في تركيب المنتج النيائي

 .تغميف المنتج ومن ثم تعبئتو في عمب كرتونية ليصبح جاىزًا لمبيع إلى المستيمك
 عمميات إنتاج خط اإلنتاج األول: 
يقوم رئيس الحسابات بإعداد تقرير شيري يوجيو لإلدارة يحدد فيو مدى كفاية المواد  -1

تحدد المبيعات )األولية إلنتاج منتجات الخط الثاني بناًء عمى حجم المبيعات المتوقعة 
 .(المتوقعة بالتنسيق مع إدارة المبيعات

 .بناًء عمى معمومات التقرير / 1/ يقوم المدير العام بتقييم الحاجة لتشغيل خط اإلنتاج  -2
" أمر تشغيل"يقوم المدير العام بإصدار  / 1/ في حال الحاجة لتشغيل خط اإلنتاج  -3

 .الكترونياً 
 .الكترونيًا ألمناء المستودعات" أوامر إخراج المواد"يقوم رئيس الحسابات بإصدار  -4
 / 1/ يقوم أمين مستودع المواد األولية بتسميم المواد األولية إلى أمين صالة خط اإلنتاج  -5

 .عمى النظام المحاسبي" مذكرة تسميم"ويسجل 
باستالم المواد األولية من أمين مستودع المواد  / 1/ يقوم أمين صالة خط اإلنتاج  -6

 .عمى النظام المحاسبي" مذكرة استالم"األولية ويسجل 
 :بما يمي / 1/ أثناء اإلنتاج يقوم أمين صالة خط اإلنتاج  -7

ورقيًا حيث يقوم بتسجيل المواد التي تم استيالكيا ضمن " تقرير اإلنتاج"إعداد  .1
 .العممية اإلنتاجية واإلنتاج الجاىز وىدر اإلنتاج

ورقيًا حيث يقوم بتسجيل توقيتات البدء واالنتياء والتوقفات " تقرير األوقات"إعداد  .2
 .أثناء اإلنتاج
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. ويسمم ىذه التقارير إلى محاسب العمميات اإلنتاجية

 :بما يمي / 1/ عند االنتياء من اإلنتاج يقوم أمين صالة خط اإلنتاج  -8
" مذكرة تسميم"تسميم المنتج الجاىز إلى أمين مستودع المنتجات الجاىزة ويسجل  .1

 .عمى النظام المحاسبي
الكترونيًا ويوجيو إلى رئيس  / 1/ لمحتويات صالة خط اإلنتاج " تقرير جرد"إعداد  .2

 .الحسابات ومحاسب العمميات اإلنتاجية
عمى النظام " مذكرة استالم"تسجيل المواد األول باستالم اإلنتاجويقوم أمين مستودع  -9

 .المحاسبي
 :بعد انتياء عممية اإلنتاج يقوم محاسب العمميات اإلنتاجية بما يمي -10

, مطابقة مذكرات التسميم مع مذكرات االستالم التي سجميا أمناء المستودعات .1
 .والتحري عن أسباب الفروقات إن وجدت

من المواد األولية قبل اإلنتاج وبعده ويقوم  / 1/ مقارنة جرد صالة خط اإلنتاج  .2
 .يوجيو إلى اإلدارة ورئيس الحسابات /" 1/ تقرير المواد المستيمكة خط "بإعداد 

 .تسجيل المواد المستيمكة في النظام المحاسبي .3
 :بعد انتياء عممية اإلنتاج يقوم رئيس الحسابات بما يمي -11

بإعداده مع  / 1/ الذي قام أمين صالة خط اإلنتاج " تقرير المواد المستيمكة"مطابقة  .4
والتحري عن , الذي قام محاسب العمميات اإلنتاجية بإعداده" تقرير المواد المستيمكة"

 .أسباب الفروقات إن وجدت
 .الكترونيًا وتوجييو إلى اإلدارة بعد بيان أسباب االنحرافات" تقرير التكاليف"إعداد  .5
تثبيت تكمفة اإلنتاج حسب المذكرات المسجمة من أمين صالة اإلنتاج ومحاسب  .6

 .اإلنتاج

:  قيدين في النظام المحاسبيه الرقابة ىذاتويسجل وفق إجراء
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البيان دائن مدين 
  /1/ وسيط اإلنتاج 

 
يتولد بشكل آلي عند إدخال  مخزون المواد األولية

 فاتورة إخراج المواد األولية
يتولد بشكل آلي عند إدخال   /1/ وسيط اإلنتاج  /1/مخزون اإلنتاج الجاىز 

 فاتورة إدخال اإلنتاج الجاىز
 تستخدم منتجات الخط اإلنتاجي األول : الخصائص الفنية لمنتجات الخط اإلنتاجي األول

تمزج مع بعضيا لتدخل في تركيب المنتج  (حسب المنتج)عدد من المواد األولية 
ليتم بعدىا تعبئة المنتج يدويًا في عمب ليصبح جاىزًا لالستخدام في الخط , النيائي

 .اإلنتاجي الثاني
 : إجراءات الرقابة عمى مصروفات العمميات اإلنتاجية (2

تقوم الشركة باتباع نظرية التكاليف المباشرة إذ تسجل كافة مصاريف اإلنتاج الغير مباشرة 
كما أنيا ال , كمصاريف فترة ضمن تكمفة المبيعات (كافة المصاريف عدا تكمفة المواد األولية)

وفيما يمي , تمتزم بأساس االستحقاق لبعض عناصر التكمفة وتتبع األساس النقدي في التسجيل
كيفية احتساب وتسجيل أبرز المصروفات الصناعية حسب المعمومات التي تم الحصول عمييا 

 :من رئيس الحسابات

تحسب عمى أساس شيري حسب عدد ساعات العمل : رواتب اداريي ومشرفي االنتاج -
التي يتم الرقابة عمييا الكترونيًا من خالل تثبيت العمال لدواميم من خالل جياز 

ساعات  (8)ويحسب لمعمال والمشرفين أجر إضافي عند العمل لمدة تتجاوز , البصمة
وىذا عادًة ما يحدث عند تشغيل الخط اإلنتاجي األول وقد تم تشغيل الخط اإلنتاجي 

وقد ازدادت الرواتب بنسب تتراوح بين , 8 و7 و2 أيام في كل من األشير 6األول 
 .9ابتداًء من شير % 20و% 12

تحسب عمى أساس عدد مرات نقل العمال في الشير عن كل مرة حسب : نقل عمال -
بيانات باب الشركة إذ يقوم موظف الباب بمتابعة حركة السيارات الداخمة والخارجة إلى 

 .9ابتداًء من شير % 20وقد ازدادت أجور النقل حوالي , ومن الشركة
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تسجل عند دفعيا نقدًا إلى مدير اإلنتاج الذي يقوم بتوريدىا إلى : تامينات اجتماعية -
 .التأمينات االجتماعية خالل الميمة المسموح بيا قانوناً 

 .يسجل حسب المبمغ المدفوع لسادكوب عند استالم الكمية المرسمة إلى الشركة: الوقود -
تسجل عند دفعيا حسب : مصاريف الصيانة والمبالغ المدفوعة ألغراض عمل اآلالت -

 .قيمة الفواتير
ويشكل مخصص في نياية كل عام , يسجل حسب الفواتير المدفوعة: مصروف الكيرباء -

تماشيًا مع أساس االستحقاق عن األشير التي لم تصدر عنيا فواتير الكيرباء حيث يقدر 
مصروف الكيرباء عن ىذه األشير حسب وسطي مصروف الكيرباء الشيري لألشير 

 .التي دفع فييا مصروف الكيرباء في نفس السنة
 .تسجل بقيد في نياية كل سنة وفق قسط االستيالك الثابت: مصروفات االستيالك -

 

 المرتبطة بحسابات المخزون والعمميات حساباتللإجراءات المراجعة التحميمية  (3
 :اإلنتاجية

 :مقارنة حسابات المخزون لمسنة الحالية مع حسابات المخزون لمسنة السابقة (1)اإلجراء رقم 

 التغير 2012 2013 اسم الحساب الحساب

 %107.76-  1,223,225      2,541,345   مخزون المواد االولٌة 1211

 %39.40  10,377,400    6,289,052   1مخزون انتاج جاهز  1212

 %202.31-  1,758,890      5,317,316   2مخزون انتاج جاهز  1213

 يتبّين من اإلجراء السابق أن اإلدارة سعت إلى زيادة مخزونيا من المواد األولية : النتيجة
كما , من خالل القيام بزيادة مشتريات المواد األولية وىذا طبيعي في ظروف التضخم

يشير التحميل إلى أن اإلدارة سعت إلى تخفيض مخزونيا من منتجات الخط اإلنتاجي 
األول وزيادة مخزونيا من منتجات الخط اإلنتاجي الثاني مما يشير إلى سعي اإلدارة 
 .لزيادة األرباح من خالل زيادة مخزون آخر المدة لمنتجات الخط اإلنتاجي الثاني لدييا
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 إعادة احتساب صحة تكمفة مخزون آخر المدة لمنتجات الخط : اإلجراء التفصيمي
وقد تم ذلك فكانت قيمة الزيادة الوىمية في مخزون آخر المدة , اإلنتاجي الثاني
 .س. ل1,499,436

 سعت اإلدارة إلى زيادة األرباح من خالل تضخم مخزون منتجات الخط : االستنتاج
اإلنتاجي الثاني كون أسعار تحويل منتجات الخط اإلنتاجي األوإللى الخط اإلنتاجي 

 .الثاني تزيد عن التكمفة

 

 :تحميل أعمار مواد المخزون (2)اإلجراء رقم 

وبالتالي يبمغ متوسط فترة التخزين ,  مرة3.21 بمغ 2013إن معدل دوران المخزون في عام 
 . يوم180ونتيجة طبيعة نشاط الشركة إن أقل فترة تخزين لممواد األولية واإلنتاج ىو ,  يوم114
 ويمكن التحقق من ذلك  (بسبب التقادم)يفترض أال يكون ىناك مخزون تالف : النتيجة

 .من خالل تحميل أعمار المواد كل عمى حدى
 ال يوجد سعي لزيادة األرباح من خالل إغفال تسجيل مؤونة لممخزون الراكد: االستنتاج. 

 

 :التحميل الشيري لحسابات المصروفات الصناعية (3)اإلجراء رقم 

س لعدم أىميتيا نسبيًا واستبعاد . ل150,000تم استبعاد الحسابات التي أرصدتيا دون مبمغ 
 .مصاريف االستيالك السنوية لتسجيميا في نياية السنة
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 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الحساب

  249,600  248,760  242,500  252,140  273,925  271,600  221,375  219,450  223,450  226,000  276,300  221,500 اجور عمال

رواتب ادارًٌ 
 ومشرفً االنتاج

89,000  100,850  88,750  89,550  88,875  90,000  100,600  100,200  118,650  87,900  119,400  120,000  

  62,400  62,400  62,400  62,400  53,000  53,000  52,000  52,000  52,000  52,000  51,000  52,000 نقل عمال

  167,100    -    -    -    -    -  140,500    -    -    -  27,300    - تامٌنات اجتماعٌة

  520,400  185,400  237,800  275,600  198,800  168,700    168,700  210,500  253,000  166,000    -     -  كهرباء تشغٌل

    -     -     -     -   125,000  50,000       2,800       17,500    67,500      -     -     -  صٌانة آالت

وقود ومحروقات 
 تشغٌل

 -    840,000   -     -     -     -      840,000   -     -     -    1,440,000   -    

 :ويمكن تمثيل البيانات أعاله بيانًا كما يمي

 
  التحميل الشيري لممصروفات الصناعية اليامة–( 5-4)الشكل 
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 النتائج: 
 وىي حسب اإلدارة األشير التي عمل فييا خط 8 و7 و2يالحظ ارتفاع األجور العمالة  -

 .اإلنتاج األول
 وحتى نياية العام وذلك بسبب 9ويالحظ ارتفاع أجور العمالة ونقل العمال من الشير  -

 .9زيادة األجور حسب اإلدارة ابتداًء من شير 
بالنسبة لمتأمينات االجتماعية فيي تورد شيريًا إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية من قبل  -

مدير اإلنتاج ويتم محاسبتو بيا عند مطالبتو لمشركة بالمبالغ المدفوعة من قبمو والتي 
يمكن أن تكون مجمعة لعدة أشير وبالتالي ال يمكن التحقق من صحتيا وفق اإلجراءات 

 .التحميمية
 1بالنسبة لمكيرباء فيي تدفع شيريًا وقد لوحظ عدم تسجيل مصروف كيرباء في األشير  -

مكانية دفعيا بميمة 2و  يومًا بعد استحقاقيا 30 وذلك بسبب صدور فواتير الكيرباء وا 
 2 نتيجة سداد فواتير عن أشير 10 و9 و4وىذا يفسر ارتفاع المصروف في األشير 

 فيالحظ ارتفاع مصروف 12أما بالنسبة لشير ,  التي كان فييا النشاط مرتفعاً 8 و7و
 11الكيرباء بشكل كبير لتسجيل الشركة مصروف مقدر لمكيرباء المستحقة عن شيري 

 . وىذا متوافق مع ادعاءات اإلدارة12و
بالنسبة لمصروف الوقود فيو مرتبط بالتعبئة والتي كانت ثالث مرات حسب ما يظيره  -

 .التحميل الشيري

 اختيار عينة من فواتير المصاريف المرتبطة بالصيانة والكيرباء : اإلجراء التفصيمي
 .والوقود لمتأكد من صحة اإلثبات المحاسبي

 ال يوجد ما يدعي لمشك حول وجود زيادة أو تخفيضات متعمدة في : االستنتاج
 .المصاريف الصناعية
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مقارنة كمفة كمية الوقود المستيمكة في اإلنتاج مع مصروف الوقود الخاص  (4)اإلجراء رقم 
 :بالنشاط اإلنتاجي المسجل في الحسابات

رصيد 
بداية 
 المدة

 (ليتر)

الكمية 
 المستلمة

 (ليتر)

رصيد 
 نهاية
 المدة

 (ليتر)

المصروف 
 في المسجل

 الحسابات

كمية الوقود 
 المستهلكة

 (ليتر)

كلفة الوقود 
 المستهلكة

 الفرق
نسبة 
 الفرق

6,250 72,000 38,660 3,120,000 39,590 1,689,215 1,430,785 45.86% 

 يالحظ اختالف مصروف الوقود المحسوب وفق أساس االستحقاق المحاسبي :النتيجة
عما ىو مسجل وفق األساس النقدي والسبب في ذلك ىو اختالف رصيد الوقود % 46

 .2013بين بداية المدة ونياية المدة وعدم استيالك كامل الكميات المستممة في عام 
 جرد مخزون الوقود في الشركة: اإلجراء التفصيمي. 
 ال تمتزم الشركة بأساس االستحقاق المحاسبي فيما يخص الوقود المستخدم في : االستنتاج

اإلنتاج وىذا يسبب اختالف جوىري في تكمفة اإلنتاج وخاصة في حال تفاوت نسبة 
ويرى الباحث عدم ضرورة , استغالل الطاقة اإلنتاجية وعدد أيام التشغيل من عام آلخر

إجراء تسوية إلثبات مخزون الوقود وذلك لمحفاظ عمى البيانات قابمًة لممقارنة بين عامي 
 بسبب عدم توفر البيانات الخاصة بالوقود المستيمك ورصيد بداية عام 2013 و2012
2012. 

 

 :مقارنة عناصر تكمفة اإلنتاج السنوية بحجم اإلنتاج (5)اإلجراء رقم 

 تطور التكاليف 2012 2013 اسم الحساب

المستهلكة إلنتاج منتجات األولٌة تكلفة المواد 
 الخط اإلنتاجً األول

       16,989,008         28,918,693  -41.25% 

المستهلكة إلنتاج منتجات األولٌة تكلفة المواد 
 الخط اإلنتاجً الثانً

       47,735,963         38,204,705  24.95% 

 %7.06-  5,510,880           5,121,875          ومزاٌا مشرفً وعمال اإلنتاججور أ

 %0 5,103,500  5,103,500 مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة الثابتة

مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة تتأثر بحجم 
 اإلنتاج

5,978,900 9,004,770 -33.66% 

 %6.70-  86,742,548         80,929,246       المجموع 
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 تغير حجم اإلنتاج 2012 2013 حجم اإلنتاج

 %50.55-  256,043  126,620 (1)إجمالً إنتاج خط 

 %22.90  132,450  162,781 (2)إجمالً إنتاج خط 

 النتائج: 
فقط بالرغم % 40يالحظ انخفاض تكمفة المواد المستيمكة لمخط اإلنتاجي األول بنسبة  -

وىذا بسبب االرتفاع في تكمفة شراء المواد % 50من انخفاض حجم اإلنتاج بنسبة 
 .األولية نتيجة التضخم

وىذا طبيعي % 25يالحظ زيادة تكمفة المواد المستيمكة لمخط اإلنتاجي الثاني بنسبة  -
لكن يالحظ أن التكاليف في ىذا الخط لم ترتفع بنسبة , %23نتيجة زيادة حجم اإلنتاج 

وىذا بسببوجود مخزون مرتفع من , كبيرة كما ىو الحال بالنسبة لتكاليف الخط السابق
وىي تستخدم في عمميات  (بتكمفة منخفضة)منتجات الخط األول في مخزون بداية المدة 

 .إنتاج الخط الثاني
 2012يالحظ انخفاض مصروف أجور العمال والمشرفين والمزايا المرتبطة بيم من عام  -

ويمكن مقارنة ىذا االنخفاض لمتأكد من صحتو بالمؤشرات , فقط% 7 نسبة 2013إلى 
 :التالية
  في الخط األول والذي يتطمب العمل فيو احتساب أجر % 50انخفاض النشاط

فقط يدل عمى المبالغة % 7لساعات عمل إضافية يدل أن نسبة انخفاض األجور 
 .2013في مصروف األجور عام 

  وزادت األجور ابتداًء من شير % 23زيادة النشاط في الخط اإلنتاجي الثاني نسبة
 .فقط أمر طبيعي% 7يوحي أن انخفاض األجور نسبة % 20 نسبة 9
  السمة األساسية لألجور في الشركة أنيا ثابتة أي أن الشركة تدفع أجور مقطوعة

% 7لمشرفي وعمال الخط األول حتى لو لم يكن بو نشاط وبالتالي االنخفاض 
ابتداًء % 20طبيعي نتيجة عدم وجود أجر عن ساعات عمل إضافة وزيادة األجور 

 .9من الشير 
يالحظ عدم تأثر المصاريف الغير مباشرة الثابتة بانخفاض حجم اإلنتاج وىذا ما يجب  -

 .أن يكون الوضع عميو
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ويمكن , %34يالحظ انخفاض المصاريف الغير مباشرة المرتبطة بحجم اإلنتاج نسبة  -
 :مقارنة ىذا االنخفاض لمتأكد من صحتو بالمؤشرات التالية

  سيؤدي حتمًا إلى انخفاض % 50 انخفاض النشاط في الخط اإلنتاجي األول
المصاريف الصناعية المرتبطة بو بنسبة جوىرية بالرغم من اتباع الشركة األساس 

 .النقدي إلثبات مصاريف الوقود المرتبطة بو
  ستودي حتمًا إلى زيادة المصاريف % 23زيادة النشاط في الخط اإلنتاجي الثاني

 .الصناعية المرتبطة بو بنسبة جوىرية
  تقريبًا قابميا انخفاض % 27إن محصمة نسبة انخفاض النشاط في كال الخطين ىي

ولكن المقارنة , %34في المصاريف الصناعية الغير مباشرة المرتبطة بحجم اإلنتاج 
بين النسبتين ال تمكن من الحكم بوجود تخفيض في ىذه المصاريف لزيادة األرباح 
ألن الطاقة الالزمة لتشغيل كل خط مختمفة عن الخط اآلخر كما أن الوقود الذي 
يستيمكو كل خط يختمف عن الكمية التي يستيمكيا الخط اإلنتاجي اآلخر ولو أن 

الشركة تفصل البيانات المالية الخاصة بالمصاريف الصناعية الغير مباشرة لكل خط 
لكان ذلك أفضل وكان عندىا ممكنًا الحكم عمى مدى منطقية المصاريف الصناعية 

 .الغير المباشرة المرتبطة بحجم اإلنتاج
  في ظروف الضبط المحاسبي الحالي لممصاريف الصناعية الغير مباشرة المرتبطة

بحجم اإلنتاج ستظير نتائج اإلجراءات التحميمية وجود تضميل في عرض البيانات 
 .المالية وىذا ما تأكد في اإلجراء السابق

 يمكن إيجازىا بما يمي: اإلجراءات التفصيمية: 
 :فيي تتألف من: بالنسبة لتكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج -

 سيتم في اإلجراء التحميمي التالي مقارنة : كمية المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
كميات المواد األولية المستيمكة في اإلنتاج بشكل فعمي مع ما يجب استيالكو بشكل 
معياري لمتأكد من عدم وجود اختالسات في المواد األولية أو اإلنتاج وأن الزيادة في 

 .التكمفة ناتجة عن التضخم في أسعار شراء المواد األولية
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 يجب التحقق من صحة التسعير اآللي : أسعار المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
 .لممواد األولية المستيمكة في اإلنتاج عند إثبات العمميات في النظام المحاسبي

األجور والتكاليف الصناعية )بالنسبة لتكاليف تحويل المواد األولية إلى إنتاج جاىز  -
االكتفاء باإلجراءات التفصيمية التي تمت التوصية بيا عند القيام باإلجراء : (الغير مباشرة

 (.3)رقم 
 االستنتاجات: 

 :تكمفة المواد األولية المستيمكة في اإلنتاج -
  بالنسبة لكمية المواد األولية المستيمكة سيتم التحقق من عدم وجود اختالسات من

 .خالل اإلجراء التحميمي التالي
 ال يوجد ما يدعي لمشك بصحة : بالنسبة لتسعير المواد األولية المستيمكة في اإلنتاج

 .أسعار المواد األولية المستيمكة في اإلنتاج كون التسعير آلي
ال يوجد ما يدعي لمشك بوجود تخفيض أو تضخيم : أجور ومزايا العمال والمشرفين -

نما تقوم الشركة باتباع معالجةمحاسبية  متعمد في التكاليف الصناعية الغير مباشرة وا 
وىذا سيؤدي إلى اختالف  (اتباع نظرية التكاليف المباشرة)مخالفة لممعايير المحاسبية 

 .نسبة مجمل الربح بين السنوات المتتالية
ال يوجد تخفيض أو تضخيم متعمد في التكاليف : التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة -

نما تقوم الشركة باتباع معالجةمحاسبية مخالفة لممعايير  الصناعية الغير مباشرة وا 
وىذا سيؤدي إلى اختالف نسبة مجمل الربح  (اتباع نظرية التكاليف المباشرة)المحاسبية 

 .بين السنوات المتتالية
ال يوجد ما يدعي لمشك بوجود : التكاليف الصناعية الغير مباشرة المرتبطة بحجم اإلنتاج -

نما السياسة المتبعة  تخفيض أو تضخيم متعمد في التكاليف الصناعية الغير مباشرة وا 
اتباع األساس النقدي في معالجة مصروف الوقود )في المعالجة المحاسبية خاطئة 

 .(وتطبيق نظرية التكاليف المباشرة أيضاً 
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 :تحميل بيانات تصنيع منتجات الشركة بالمقارنة مع بطاقات التكمفة المعيارية (6)اإلجراء رقم 

سيتم بيان بطاقة التكمفة المعيارية ويمييا تحميل انحراف التكمفة لكل منتج من منتجات الشركة 
عممًا أن الشركة تقوم بإعداد بطاقة التكمفة المعيارية بناًء عمى خبرتيا السابقة , عمى حدى

عممًا أن اإلدارة قامت بتقدير قيمة األسعار , وحسب التحميل الفني لممنتج (البيانات السابقة)
 .المعيارية حسب توقعاتيا إال أن تقدير أسعار المواد في ظل التضخم قد يكون بعيد عن الدقة

 :منتجات الخط اإلنتاجي األول (1

  /1/ بطاقة التكلفة المعيارية للمنتج 

 الكلفة المعياري السعر المعياري النسبة الكمية نوع المادة المادة

  46  90 %50  0.514          مزج 1مادة 

  36  142 %25  0.257          مزج 2مادة 

  40  155 %25  0.257          مزج 3مادة 

  2  45    0.050          تعبئة 5مادة 

  124      1.028            اإلجمالي

 كغ  47,480 اإلنتاج الفعلً      
 التكاليف الفعلية   

 الكلفة الفعلية السعر الفعلي النسبة الكمية نوع المادة المادة

  2,462,386         100.60        %50  24,477        مزج 1مادة 

  1,706,589         139.45        %25  12,238        مزج 2مادة 

  2,069,691         169.12        %25  12,238        مزج 3مادة 

  115,163  48.51             2,374          تعبئة 5مادة 

  6,353,829             48,953          اإلجمالي

 الكلفة المعيارية لحجم إنتاج فعلي      

 الكلفة المعياري السعر المعياري النسبة كغ/الكمية نوع المادةالمادة 

  2,196,425         90.00          %50  24,405        مزج 1مادة 

  1,732,735         142.00        %25  12,202        مزج 2مادة 

  1,891,366         155.00        %25  12,202        مزج 3مادة 

  106,830  45.00             2,374          تعبئة 5مادة 

  5,927,356         119.25           48,809          اإلجمالي
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       س.ل  426,472.88   انحراف المواد

 انحراف الكميات انحراف السعر المادة
إجمالي 
 االنحراف

 انحراف الغلة انحراف المزج

  45.00           265,961      6,505           259,456 1مادة 

       17,119.53  

 -35.50 -26,146  5,061          -31,207 2مادة 

 -38.75  178,325      5,524           172,801 3مادة 

    -        8,333            -        8,333 5مادة 

  409,383         17,090      426,473  29.25- 

 :ويمكن تقسيمو إلى, (انحراف غير مالئم)س . ل426,500إن انحراف تكمفة المواد يبمغ حوالي 

وسببو زيادة األسعار الفعمية عن األسعار المعيارية )س . ل409,500: انحراف سعر -
 .(لكمية المواد األولية المستخدمة فعاًل في اإلنتاج

وسببو زيادة كميات المواد األولية المستخدمة فعاًل في )س . ل17,000: انحراف كمية -
 .(اإلنتاج عن الكميات المعيارية

  إن أساس وضع األسعار : (1)نتيجة تحميل انحراف التكمفة الفعمية عن المعيارية لممنتج
المعيارية لممواد األولية تقديري في ظل ظروف التضخم وارتفاع أسعار المواد بشكل 

وسييمل الباحث انحرافات السعر نتيجة ارتباط , مستمر وليذا ظير انحراف كبير
وعدم وجود أساس موضوعي لتقدير األسعار  (المالك)عمميات الشراء بالمدير العام 

 .أما بالنسبة النحراف الكمية فيو مبمغ غير ىام, المعيارية

 

  /2/ بطاقة التكلفة المعياري للمنتج 

 الكلفة المعياري السعر المعياري النسبة كغ/الكمية نوع المادة المادة

  55 90 %60  0.615 مزج 1مادة 

  58 142         %40  0.410 مزج 2مادة 

  2 45    0.050 تعبئة 5مادة 

 115              1.025   اإلجمالي
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 كغ  39,620   اإلنتاج الفعلً 
   

 الكلفة الفعلية السعر الفعلي النسبة كغ/الكمية نوع المادة المادة

  2,022,846     82.53 %60  24,509         مزج 1مادة 

  2,042,383     125.01         %40  16,338         مزج 2مادة 

  76,954          38.85    1,981 تعبئة 5مادة 

  4,142,183         42,828           اإلجمالي

 الكلفة المعيارية لحجم إنتاج فعلي      

 الكلفة المعياري السعر المعياري النسبة كغ/الكمية نوع المادة المادة

  2,192,967     90 %60  24,366           1مادة 

  2,306,676     142 %40  16,244           2مادة 

  89,145          45    1,981   5مادة 

  4,588,788     111    40,611           اإلجمالي

 
 انحراف المواد

 
       س.ل -446,605

 المادة
انحراف 

 السعر
 انحراف الكميات

إجمالي 
 االنحراف

 انحراف الغلة انحراف المزج

  75 -170,121  12,843         -182,964 1مادة 

        26,204  
 -119 -264,293  13,320         -277,613 2مادة 

    -        -12,191    -        -12,191 5مادة 

  472,768-         26,163  446,605- 44- 

وىذا مرده إلى شراء المواد  (انحراف مالئم)س . ل446,600يبمغ انحراف تكمفة المواد حوالي 
س . ل472,800األولية بأسعار أقل من األسعار المعيارية فظير انحراف السعر مالئمًا بقيمة 

 .س. ل26,100أما انحراف الكمية الناتج عن اسخدام كمية مواد أكبر من الكمية المعيارية فبمغ 
 

  /3/ بطاقة التكلفة المعياري للمنتج 

 النسبة كغ/الكمية نوع المادة المادة
السعر 
 المعياري

 الكلفة المعياري

  23  90 %25  0.254 مزج 1مادة 

  36  142 %25  0.254 مزج 2مادة 

  39  155 %25  0.254 مزج 3مادة 

  46  180 %25  0.254 مزج 4مادة 

  2  45    0.050 تعبئة 5مادة 

 146      0.508   اإلجمالي
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 كغ  39,520اإلنتاج الفعلً 
   

 النسبة كغ/الكمية نوع المادة المادة
السعر 
 الفعلي

 الكلفة الفعلية

  1,045,421  103 %25  10,186 مزج 1مادة 

  1,457,319  143 %25  10,186 مزج 2مادة 

  1,809,923  178 %25  10,186 مزج 3مادة 

  2,084,735  205 %25  10,186 مزج 4مادة 

  95,846  49    1,976 تعبئة 5مادة 

  6,493,244      42,720   اإلجمالي

 
 الكلفة المعيارية لحجم إنتاج فعلي

 النسبة كغ/الكمية نوع المادة المادة
السعر 
 المعياري

 الكلفة المعياري

  903,427  90 %25  10,038   1مادة 

  1,425,407  142 %25  10,038   2مادة 

  1,555,902  155 %25  10,038   3مادة 

  1,806,854  180 %25  10,038   4مادة 

  88,920  45    1,976   5مادة 

  5,780,511  142    40,152   اإلجمالي

       س.ل  712,733 انحراف المواد      

 المادة
انحراف 

 السعر
انحراف 
 الكميات

إجمالي 
 االنحراف

انحراف 
 المزج

 انحراف الغلة

    -  141,994  13,313  128,681 1مادة 

83,871  

    -  31,912  21,005  10,907 2مادة 

    -  254,020  22,928  231,093 3مادة 

    -  277,880  26,626  251,255 4مادة 

    -  6,926    -  6,926 5مادة 

  628,862  83,871  712,733  -    

س . ل629,000منيا  (غير مالئم)س . ل712,700يبمغ انحراف تكمفة المواد حوالي 
 83,900نتجت بسبب استخدام مواد بأسعار أعمى من األسعار المعيارية أما باقي االنحراف 

فيو نتيجة استخدام مواد أولية بشكل أكبر مما يجب استيالكو وىذا يوحي إلى وجود اختالساتكون ,س.ل
 .عمميات اإلنتاج مسجمة بشكل صحيح وبناًء عمى تقارير جرد فعمي لصاالت اإلنتاج
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 :منتجات الخط الثاني (2

 /أ / بطاقة التكلفة المعيارية للمنتج 

 النسبة الكمية المعيارية نوع المادة المادة
الكلفة 
 المعيارية

 الكلفة الفعلية

  122  150          %67.78  0.810 مزج 1منتج 

  50  150          %28.03  0.335 مزج مادة ز

  17  335          %4.18  0.050 مزج مادة م

  60  400             0.150 تغلٌف مادة أ

  60  60    1.000 تعبئة مادة ك

  1  300             0.003 تعبئة مادة ل

    1.195             158  309  

 علبة  67,646 حجم إنتاج فعلي
   

 الكلفة الفعلية الكلفة الفعلية النسبة الكمية الفعلية نوع المادة المادة

  7,499,856        134          %68.06  56,044 مزج 1منتج 

  3,115,177        136          %27.77  22,862 مزج مادة ز

  975,970           284          %4.17  3,435 مزجمادة م 

  3,962,867        387             10,231 تغلٌف مادة أ

  3,701,850        55    67,646 تعبئة مادة ك

  52,087   245             213 تعبئة مادة ل

    82,341          19,307,808  

 إجمالي الكمية المعياري لحجم فعلي      

 النسبة الكمية نوع المادة المادة
السعر 
 المعياري

 الكلفة المعياري

  8,218,989        150          %67.78  54,793 مزج 1منتج 

  3,399,212        150          %28.03  22,661 مزج مادة ز

  930,133           275          %4.18  3,382 مزجمادة م 

  4,058,760        400             10,147 تغلٌف مادة أ

  4,058,760        60    67,646 تعبئة مادة ك

  60,881   300             203 تعبئة مادة ل

    80,837             155      20,726,734  
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 س.ل -1,418,926 انحراف المواد
 

    

 انحراف الكميات انحراف السعر المادة
إجمالي 
 االنحراف

انحراف 
 المزج

 انحراف الغلة

  34,724     -719,133  187,665      -906,798 1منتج 

         233,502  

 -33,115 -284,034  30,138 -314,172 مادة ز

 -2,950  45,838  14,358  31,480 مادة م

    -    -95,893  33,440 -129,333 مادة أ

    -    -356,910    -       -356,910 مادة ك

    -    -8,794  2,890 -11,684 مادة ل

  1,687,417-      268,490  1,418,926- 1,341- 

ويمكن تقسيمو  (انحراف مالئم)س . ل1,419,000إن قيمة االنحراف اإلجمالي تبمغ حوالي 
س انحراف مالئم لألسعار نتيجة استخدام مواد مشتراة بأسعار أقل من . ل1,687,400إلى 

س وىذا االنحراف يقسم . ل268,500وانحراف غير مالئم لمكميات يبمغ , األسعار المعيارية
 :بشكل رئيسي إلى

وقد يكون سبب : أكثر من الكمية المعيارية (أ)س استيالك مادة التغميف . ل33,400 -
زيادة االستيالك إما زيادة في اليدر أو تغّير في نوعية مواد التغميف المستخدمة أو 

 .وجود اختالس ناتج عن عدم االعتراف باإلنتاج
, س استيالك مواد أكبر في العمميات اإلنتاجية أكثر من الكمية المعيارية. ل233,500 -

يمكن التوسع في التحميل ليشمل كل مادة من المواد األولية المستيمكة فنالحظ أن المادة 
األولية المحولة من الخط اإلنتاجي األول تظير انحرافًا غير مالئمًا لكمية االستيالك 

 34,700أدى النحراف بمقدار )س وىو بسبب تغير نسبة المزج . ل187,700يبمغ 
أدى النحراف بمقدار )وبسبب استيالك كميات زيادة عن الكميات المعيارية  (س.ل

 كغ تقريبًا 1000من إجمالي انحراف الغمة وىو ما يعادل % 66س أي . ل153,000
وقد يكون سبب ىذا االنخفاض في اإلنتاجية إلى واحد أو أكثر من األسباب , (من المادة

 :التالية
 لدى االستفسار من اإلدارة أكدت أن البطاقات :الخطأ في بطاقة التكمفة المعيارية

وىي منسجمة مع , المعيارية موضوعة عمى أسس فنية وتحاليل مخبرية دقيقة
 .الخبرات السابقة لمشركة
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 وقد أكدت اإلدارة أن ىامش الخطأ يكون بالزيادة : الخطأ في وزن التعبئة اآللي
عادةً ما تمغي بعضيا  (ال يمكن التحكم بيا)والنقصان وبالتالي فإن األخطاء اآللية 

البعض وال تؤدي إلى فروق كبيرة ويتم المتابعة المستمرة ألوزان المنتج بشكل 
 .مستمر أثناء عممية اإلنتاج لتخفيف الخطأ إلى حده األدنى

 وىذا وارد نظرًا لوجود انحراف غير مرغوب بو بكمية مادة : عدم االعتراف باإلنتاج
 . كغ مستيمكة زيادة من ىذه المادة80المستيمكة حيث يوجد  (أ)التغميف 

 عند دراسة أنشطة : الخطأ في وزن المادة المحولة من الخط اإلنتاجي األول
الشركة تم ذكر أن التعبئة تتم يدويًا لممنتجات وىذا ما قد يعني وجود اختالس في 

حيث يعتبر وزن العمبة )الخط األول انعكس سمبًا عمى اإلنتاجية في الخط الثاني 
 كغ عند االستخدام في الخط اإلنتاجي 20المنتجة في الخط األول عمى أنو 

وال يوجد تدقيق عمى أوزان المنتجات في الخط األول وىذا ضعف في  (الثاني
 .وىذا يؤدي إلى الشك برصيد المخزون في الشركة, الرقابة الداخمية في الشركة

 /ب / بطاقة التكلفة المعيارية للمنتج 

 المادة
 نوع المادة

 الكمية المعيارية
 النسبة

الكلفة 
 الكلفة المعيارية المعيارية

  88  105 %71.79  0.840 مزج 2منتج 

  42  150 %23.93  0.280 مزج مادة ز

  14  275 %4.27  0.050 مزج مادة م

  46  400    0.114 تغلٌف مادة ب

  60  60    1.000 تعبئة مادة ك

  1  300    0.003 تعبئة مادة ل

          250  

 علبة  28,715        إجمالً كمٌة فعلٌة      
 الكلفة الفعلية الكلفة الفعلية النسبة الكمية الفعلية نوع المادة المادة   

  2,680,948         105 %72.84  25,645 مزج 2منتج 

  1,089,542         134 %23.08  8,125 مزجمادة ز 

  408,968  284 %4.09  1,439 مزج مادة م

  1,263,653         364    3,467 تغلٌف مادة ب

  1,546,273         54    28,715 تعبئة مادة ك

  21,598    242    89 تعبئة مادة ل

    35,209             7,010,982  
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 إجمالً الكمٌة المعٌاري لحجم فعلً      

 النسبة كغ/الكمية نوع المادة المادة
السعر 
 المعياري

 الكلفة المعياري

  2,532,663         105 %71.79  24,120.60         مزج 2منتج 

  1,206,030         150 %23.93  8,040.20 مزج مادة ز

  394,831  275 %4.27  1,435.75 مزج مادة م

  1,309,404         400    3,273.51 تغلٌف مادة ب

  1,722,900         60    28,715.00         تعبئة مادة ك

  25,844    300    86.15 تعبئة مادة ل

    33,597    123         7,191,672  

س.ل -180,690 انحراف المواد      

 انحراف الكميات انحراف السعر المادة
إجمالي 
 االنحراف

انحراف 
 المزج

 انحراف الغلة

  38,516  148,285       160,082  -11,797 2منتج 

198,406  

 -45,217 -116,488  12,672 -129,160 مادة ز

 -17,978  14,137         973  13,163        مادة م

    - -45,751  77,464 -123,215 مادة ب

    - -176,627    -   -176,627 مادة ك

    - -4,246  908 -5,153 مادة ل

  432,789-  252,099  180,690- 24,679- 

 /.أ / نتائج مشابية لتحميل انحراف تكمفة المنتج / ب / يبدي تحميل انحراف تكمفة المنتج 

 /ج / بطاقة التكلفة المعيارية للمنتج 

 النسبة الكمية المعيارية نوع المادة المادة
الكلفة 
 المعيارية

 الكلفة المعيارية

  187  170 %70.97  1.100 مزج 2منتج 

  61  150 %26.13  0.405 مزج مادة ز

  12  275 %2.90  0.045 مزج مادة م

  37  300    0.122 تغلٌف مادة ج

  60  60    1.000 تعبئة مادة ك

  1  300    0.003 تعبئة مادة ل

          358  
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 علبة  66,420   إجمالً كمٌة فعلٌة
 الكلفة الفعلية الكلفة الفعلية النسبة الكمية الفعلية نوع المادة المادة   

  13,171,119  164 %72.57  80,165 مزج 3منتج 

  3,682,537  135 %24.68  27,268 مزج مادة ز

  841,007  277 %2.75  3,039 مزج مادة م

  2,356,533  288    8,177 تغلٌف مادة ج

  3,588,131  54    66,420 تعبئة مادة ك

  52,415  248    211 تعبئة مادة ل

    110,473      23,691,742  

 
 إجمالً الكمٌة المعٌاري لحجم فعلً

 النسبة الكمية نوع المادة المادة
السعر 
 المعياري

 الكلفة المعياري

  12,420,540  170 %70.97  73,062 مزج 3منتج 

  4,035,015  150 %26.13  26,900 مزج مادة ز

  821,948  275 %2.90  2,989 مزج مادة م

  2,430,972  300    8,103 تغلٌف مادة ج

  3,985,200  60    66,420 تعبئة مادة ك

  59,778  300    199 تعبئة مادة ل

    102,951    168  23,753,453  

       س.ل -61,711 انحراف المواد      

 انحراف الكميات انحراف السعر المادة
إجمالي 
 االنحراف

انحراف 
 المزج

 انحراف الغلة

  300,085  750,579  1,207,520 -456,941 3منتج 

1,262,281  

 -239,571 -352,478  55,224 -407,702 مادة ز

 -46,218  19,059  13,832  5,227 مادة م

    - -74,439  22,143 -96,582 مادة ج

    - -397,069    - -397,069 مادة ك

    - -7,363  3,594 -10,957 مادة ل

  1,364,025- 1,302,314  61,711- 14,296  

انحراف )س . ل61,700تبمغ / ج / إن إجمالي انحراف تكمفة المواد األولية إلنتاج المنتج 
ولكن بالرغم من انخفاض قيمة ىذا االنحراف إال أنو تحميمو يؤدي إلى نتائج قد تفيد في  (مالئم

 :إذ يقسم ىذا االنحراف إلى, نقض صحة البيانات المالية لمشركة
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س انحراف مالئم لمسعر بسبب انخفاض أسعار المواد المشتراة عن . ل1,364,000 -
 .األسعار المعيارية

س . ل1,262,300منيا , س انحراف غير مالئم لمكميات المستيمكة. ل1,302,300 -
منيا ) طن من المواد األولية 7.5بسبب انخفاض إنتاجية المواد وىو ما يعني استيالك 

زيادة في العمميات اإلنتاجية عند  ( طن تقريبًا من المادة المحولة من الخط األول5.2
 .وىو ما يعني أن أوزان مخزون إنتاج الخط األول موضع شك, /ج / إنتاج المنتج 

 

 من التحميل أعاله يتم التوصل إلى النتائج التالية: النتيجة: 
سواء في الخط األول أو )يوجد مبالغة في تكمفة اإلنتاج نتيجة اختالسات في اإلنتاج  -

وىذه التكاليف ال يمكن التأكد منيا من إجراء تفصيمية ويكفي , (الثاني بنسب متفاوتة
 .التحميل الذي تم القيام بو

يوجد مبالغة في قيمة مخزون الشركة نتيجة نقص األوزان الفعمية لمنتجات الخط األول  -
 .عن األوزان المثبتة في سجالت المخزون

 إجراء جرد غير نمطي يتم من خاللو وزن عينة من وحدات مخزون : اإلجراء التفصيمي
منتجات الخط األول لتقييم مدى صحة أوزان وحدات المخزون وصحة رصيد المخزون 

 .الذي يظير في قائمة المركز المالي لمشركة
 يمكن التوصل إلى االستنتاجين التاليين: االستنتاجات: 

 :يوجد تخفيض في أرباح الشركة نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج لكال خطي اإلنتاج -
 تقارير إنتاج شرعية من خالل إثبات اإلنتاج بوزن وىمي : الخط اإلنتاجي األول

دون التدقيق عمى  ( كغ20=  كرتونة 1كل )نتيجة التالعب بوحدة قياس اإلنتاج 
 .أوزان تعبئة اإلنتاج في الكرتون نتيجة ضعف الرقابة

 تقارير إنتاج شرعية من خالل إثبات اإلنتاج من خالل مقارنة : الخط اإلنتاجي الثاني
الجرد لصالة اإلنتاج الذي كان صحيحًا حسب الوحدات االفتراضية لممواد األولية 

 (أي لم يتم التدقيق عمى أوزان وحدات اإلنتاج المحولة من الخط اإلنتاجي األول)
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ولم يكن يؤخذ بعين االعتبار االنحرافات البسيطة التي يمكن أن تكون ناتجة عن 
 .اختالسات في إنتاج الخط اإلنتاجي الثاني نتيجة ضعف الرقابة

يوجد تضخيم في أرباح الشركة نتيجة تضخيم مخزون آخر المدة من منتجات الخط  -
اإلنتاجي األول عمى اعتبار أن الجرد يتم بعد الكراتين الموجود في المخازن واعتبار كل 

 . كغ وليس بوزن اإلنتاجي الفعمي الذي تحويو20منيا 

 

 :2012 و2013مقارنة مجمل الربح بين عامي  (7)اإلجراء رقم 

  2013   2012   2013   2012   2013   2012 

  
    

 أفقً
 

 عمودي

      
 

       

 76,545,000  129,180,650 المبٌعات
 

69% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

  
    

    
  

  

تكلفة المواد 
 لإلنتاج المباع

44,177,536  25,430,590 
 

74% 
 

100% 
 

34%  33% 

            
تكالٌف التحوٌل 

 الصناعٌة
16,204,275  19,619,150 

 
-17% 

 
100% 

 
13% 

 

26% 

            

إجمالي تكلفة 
 المبيعات

60,381,811  45,049,740 
 

34% 
 

100% 
 

47% 

 

59% 

  
    

    
  

  

 68,798,839 مجمل الربح
 

31,495,260 
 

118% 
 

100% 
 

53% 
 

41% 

                        
 

 34 قابمو ارتفاع تكمفة المبيعات 2013في عام % 69ارتفاع المبيعات : النتيجة %
% 74ارتفاع في تكمفة المبيعات الناتجة عن المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج )

وىذا نتيجة , (%17وانخفاض في تكمفة المبيعات الناتجة عن مصاريف التحويل 
 :األسباب التالية

زادت الكمية المباعة : (في دورة اإليرادات" 2"حسب اإلجراء رقم )بالنسبة لممبيعات  -
 %.68بالرغم من أن نسبة التضخم بمغت % 36بينما زادت األسعار % 24
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 2013في عام % 74يالحظ زيادة تكمفة المبيعات : (مواد)بالنسبة لتكمفة المبيعات  -
حيث يجب أن تزداد , وىذا غير منطقي% 5وىي أكبر من زيادة المبيعات بمقدار 

تكاليف المبيعات نتيجة زيادة حجم المبيعات ونتيجة ارتفاع أسعار مشتريات بسبب 
ولكن ما يفسر زيادة , التضخم بالرغم من وجود مخزون في بداية المدة بتكمفة منخفضة

تكمفة المبيعات بنسبة أعمى من زيادة المبيعات ىو وجود اختالسات في اإلنتاج حسب 
 .(في دورة اإلنتاج" 6"إجراء رقم )ما أوضحو 

يالحظ : (مصاريف اإلنتاج التحويمية)بقراءة التحميل األفقي لنسبة لتكمفة المبيعات  -
 وىذا بسبب األخطاء في المعالجات المحاسبية 2013في عام % 17انخفاضيا نسبة 

 , (في دورة اإلنتاج" 4"إجراء رقم )حسب ما أوضحة 
يالحظ أنيا : (مصاريف اإلنتاج التحويمية)بقراءة التحميل العمودي لنسبة تكمفة المبيعات  -

من المبيعات في % 26 بينما كانت تشكل 2013من المبيعات في عام % 13تشكل 
 وىذه النتيجة كانت متوقعة نتيجة استخدام الشركة لنظرية التكاليف المباشرة 2012عام 

 .في تحميل التكاليف الصناعية
 يوجد تضميل في نسبة مجمل الربح نتيجة اتباع نظرية التكاليف المباشرة في : االستنتاج

تحميل تكاليف اإلنتاج والخروج عن أساس االستحقاق المحاسبي في معالجة بعض بنود 
ولتالفي ىذه المشكمة يجب إعادة بناء النظام , المصاريف الصناعية الغير مباشرة

المحاسبي لمشركة بحيث يتيح ليا تطبيق نظرية التكاليف الكمية المعتمدة في معايير 
المحاسبة الدولية ما يؤدي إلى الحصول عمى نسبة مجمل الربح أكثر تجانسًا خالل 

 .السنوات المتتالية
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 :اإلجراءات التحميمية في دورة المشتريات والحيازة: المبحثالسادس

 :الحسابات ذات العالقة في دورة المشتريات (1

 ميزان المراجعة  

 2013-12-31 ولغاية  2013-1-1اعتباراً من  

  دورة المراجعة  رصيد دائن رصيد مدين   الحساب

  دورة المشترٌات   360,620    -  1مورد مواد الخط  231001

  دورة المشترٌات   1,262,020          -   2مواد الخط  1مورد  231003

  دورة المشترٌات   445,000    -  2مواد الخط  2مورد  231004

  دورة المشترٌات   1,449,500          -  2مواد الخط  3مورد  231005

  دورة المشترٌات   170,160    -   2مواد الخط  4مورد  231007

 

 :المشترياتإجراءات الرقابة عمى  (2
 شراء مواد خط اإلنتاج الثاني: 
الكترونيًا إلى اإلدارة عند وصول المواد إلى " طمبات شراء"يقوم رئيس الحسابات بتوجيو  -1

 .حد إعادة الطمب
ويعمم رئيس , يقوم المدير العام بالتواصل مع الموردين المعتمدين وطمب المواد منيم -2

 .الحسابات بالسعر في حال وجود تغيرات لألسعار
بعد إرسال المورد لممواد ووصوليا إلى مخازن الشركة يقوم أمين مستودع المواد األولية  -3

عداد  في النظام " مذكرة استالم"الكتروني ويسجل " تقرير استالم"باستالم المواد وا 
 .المحاسبي

في النظام المحاسبي حسب الكميات " فاتورة مشتريات"يقوم رئيس الحسابات بتسجيل  -4
 .واألسعار المتفق عمييا مع المورد" مذكرة االستالم"الواردة في 

 :في النظام المحاسبيالتالي قيد ىال الرقابة ىذاتويسجل وفق إجراء

البيان دائن مدين 
يتولد بشكل آلي عند إدخال  المورد مخزون المواد األولية

 فاتورة المشتريات
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 شراء مواد الخط األول: 
عندما يخطط المدير العام لتشغيل الخط األول يقوم بطمب المواد األولية المطموبة  -1

 .لتشغيل كمية اإلنتاج المخططة
وتأخذ عمميات االستالم والتسجيل نفس اإلجراءات المتبعة عند شراء مواد خط اإلنتاج  -2

 .الثاني

 

 :إجراءات المراجعة التحميمية لتدقيق حسابات دورة المشتريات (3

 :مقارنة األرصدة العائدة لمموردين مع الربط بقيمة المشتريات (1)إجراء رقم 

  2013    2012 

  

 
  دائن مدين

 
 دائن مدين

        

 الموردون

 
-    3,687,300   

 
                 -       1,196,555  

        
مدفوعات مقدماًا 

  للموردٌن
- - 

 
 

   1,536,448                   -    

     
 

  
  

 مشترٌات
 

44,965,735  
 

25,884,315 

      

 2012 مقارنة مع عام 2013في عام  (الدائنة)يالحظ زيادة أرصدة الموردين : النتيجة 
 %.74وىذا منطقي نتيجة زيادة مشتريات الشركة 

 حيث إن األرصدة الكبيرة في )إرسال مصادقات لمموردين النشطين : اإلجراء التفصيمي
االلتزامات ال تحمل مخاطر وجود خطأ محتمل وخاصة في حال مطابقة أرصدة 

 .(النقدية
 ال يوجد سعي من قبل اإلدارة إلظيار االلتزامات بقيمة أقل مما ىي عميو: االستنتاج. 
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 :مقارنة قيمة المشتريات مع حجم اإلنتاج (2)إجراء رقم 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر

حجم إنتاج 
 14,853 18,900 13,789 13,575 14,003 12,581 9,123 14,760 12,634 13,404 12,579 12,580 (2خط )

حجم إنتاج 
 - - - - 39,520 47,480 - - - - 39,620 - (1خط )

 1,545,000 2,259,000 2,899,500 4,110,000 1,770,000 11,789,650 3,702,510 1,398,000 1,380,000 1,833,500 8,909,000 3,369,575 المشترٌات

 :ويمكن تمثيل البيانات أعاله بيانًا كما يمي

 
  عالقة المشتريات المسجمة بحجم اإلنتاج في الخطوط اإلنتاجية–( 6-4)الشكل 

 

 حيث يالحظ أن سموك المشتريات كان بنفس سموك اإلنتاج, ترتبط عمميات شراء المواد األولية بعمميات اإلنتاج بشكل مباشر: النتيجة. 
 ممكن القيام بفحص عينة من فواتير المشتريات لمتأكد من سالمة تسجيميا: اإلجراء التفصيمي. 
 ال يوجد سعي لزيادة األرباح من خالل عدم تسجيل مشتريات: االستنتاج. 

 

 -   

 20,000 

 40,000 

 60,000 

 80,000 

 100,000 

 120,000 

 140,000 

123456789101112

(2خط )حجم إنتاج 

(1خط )حجم إنتاج 

(100)*مشترٌات 
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 :إجراءات المراجعة التحميمية في دورة الرواتب واألجور: المبحثالسابع

 :الحسابات ذات العالقة في دورة الرواتب واألجور: أوال

 ميزان المراجعة  

 2013-12-31 ولغاية  2013-1-1اعتباراً من  

  دورة المراجعة  رصيد دائن رصيد مدين   الحساب

  دورة الرواتب واألجور     -  25,000 2سلف موظف  123202

  دورة الرواتب واألجور   1,450,000    - تعوٌض نهاٌة الخدمة 222

  دورة الرواتب واألجور   28,900    - التامٌنات االجتماعٌة 2332

  دورة الرواتب واألجور   3,200    - الدوائر المالٌة 2333

  دورة الرواتب واألجور   920,415    - رواتب واجور مستحقة 2334

  تمت دراسة أجور العمال والمشرفين في دورة اإلنتاج 
 تمت دراسة رواتب مندوبي المبيعات ومدير المبيعات في دورة المبيعات. 
 لم يبقى سوى تحميل رواتب اإلداريين لتقييم مدى صحتيا. 

 

 :اإلجراءات التحميمية في دورة الرواتب واألجور: ثانيًا 

 :2013 و2012مقارنة أرصدة حسابات الرواتب واألجور بين عامي  (1)اإلجراء رقم 

 اسم الحساب الحساب
2013 2012 

 دورة المراجعة
 األرصدة المدينة

 دورة الرواتب واألجور  1,978,650    2,169,450 رواتب ادارٌٌن 501

 دورة الرواتب واألجور  154,000       167,900 نقل موظفٌن 502

     
 اسم الحساب الحساب

2013 2012 
 دورة المراجعة

 األرصدة الدائنة

  دورة الرواتب واألجور   1,500,000    1,450,000 تعوٌض نهاٌة الخدمة 222

  دورة الرواتب واألجور     -        28,900 التامٌنات االجتماعٌة 2332

  دورة الرواتب واألجور   2,900           3,200 الدوائر المالٌة 2333

  دورة الرواتب واألجور   685,670       920,415 رواتب واجور مستحقة 2334
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 النتيجة: 
يالحظ عدم وجود اختالفات جوىرية بين العامين ولكن يالحظ عدم ظيور التزام تجاه  -

 بمصروف 2013 سيؤدي إلى تحميل عام 2012مؤسسة التأمينات االجتماعية في عام 
 .2012 من العام 12التأمينات االجتماعية الخاص بشير 

 وىذا بسبب زيادة الرواتب 2012 عن العام 2013يالحظ زيادة معظم األرصدة في عام  -
 .2013 من عام 9في شير 

 ممكن القيام بفحص جداول الرواتب واألجور لثالث أشير لمتأكد من : اإلجراء التفصيمي
 .سالمة حساب الرواتب

 ال يوجد سعي لزيادة األرباح من خالل تخفيض متعمد لمصاريف الرواتب : االستنتاج
 .واألجور

 :التحميل الشيري لرواتب اإلداريين (2)اإلجراء رقم 
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 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الحساب

  217,800  215,000  213,650  214,000  163,225  164,000  162,700  165,200  164,275  164,600  162,000  163,000 رواتب ادارٌٌن

  15,600  15,600  15,600  15,600  14,000  14,000  13,000  13,000  13,000  13,000  12,500  13,000 نقل موظفٌن

 :ويمكن تمثيل البيانات أعاله بيانًا كما يمي

 
  الرواتب اإلدارية الشيرية–( 7-4)الشكل 

 9يالحظ ارتفاع الرواتب في شير : النتيجة. 
 ال داعي إلجراء أي إجراءات تفصيمية: اإلجراء التفصيمي. 
 ال يوجد سعي لزيادة األرباح من خالل تخفيض متعمد لمصاريف الرواتب واألجور: االستنتاج. 

 -   
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 :إجراءات المراجعة التحميمية دورة التمويل: المبحث الثامن

 :الحسابات ذات العالقة بدورة التمويل: أوالً 

 ميزان المراجعة  

 2013-12-31 ولغاية  2013-1-1اعتباراً من  

  دورة المراجعة  رصيد دائن رصيد مدين   الحساب

 دورة التموٌل    -   777,775 بنك بٌبلوس 23501

 دورة التموٌل    -   1,731,220       فوائد مصرفٌة 512

 

 :اإلجراءات التحميمية تدقيق الحسابات ذات العالقة بدورة التمويل: ثانياً 

 :التحميل الشيري لرصيدالتسييالت المصرفية ومصروف الفائدة المقابل ليا (1)اإلجراء رقم 
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 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الحساب

  14,150    -  155,800  207,600  240,870  269,700  70,800  56,650   99,150  205,700  212,500  198,300 فوائد مصرفٌة

  7,778 -99,694  31,572  110,564  142,619  185,210  84,234 -46,895  9,303  91,625  116,898  102,795 (س. ل100)*بنك بٌبلوس 

 :ويمكن تمثيل البيانات أعاله بيانًا كما يمي

 
  العالقة بين مصروف الفائدة ورصيد االلتزامات الناتج عن التسييالت المصرفية–( 8-4)الشكل 

 

 يتبّين مما سبق أن سموك مصروف الفوائد مشابو لسموك التزامات الشركة وىذا دليل عمى عدم وجود التزامات غير مسجمة: النتيجة. 
 يمكن التحقق من مطابقة رصيد التسييالت المصرفية بالمقارنة مع مصادقة المصرف: اإلجراء التفصيمي. 
 كما ال يوجد سعي إلخفاء التزامات الشركة وقد سعت الشركة إلى سداد , ال يوجد سعي لزيادة األرباح من خالل تخفيض مصروف الفائدة: االستنتاج

 .االلتزامات المترتبة عمييا تجاه المصرف

 

 200,000-

 100,000-

 -   

 100,000 

 200,000 

 300,000 

123456789101112

فوائد مصرفٌة

(س.ل 100)*بنك بٌبلوس 



106 
 

 اإلجراءات التحميمية لمقوائم المالية بعد اختبار الحسابات في :التاسعالمبحث 
 :دورات التدقيق

 :تحميل النسب المالية (1

تم حساب ىذه النسب عمى قائمة المركز المالي )فيما يمي قائمة بنتائج نسب التحميل المالي 
 :(وقائمة الدخل المرفقة بالمالحق بعد إجراء التسويات المطموبة

   2012   2013 البيان
   

 %53.26 نسبة مجمل الربح
 

41.15% 

 %40.13 نسبة صافً الربح 
 

22.86% 

 %52.10 نسبة العائد على األصول 
 

22.24% 

 %61.49 نسبة العائد على األصول الثابتة 
 

29.17% 

 %62.57 نسبة العائد على حقوق الملكٌة 
 

30.86% 

  1.00 نسبة التداول 
 

0.91  

  0.07 نسبة السٌولة السرٌعة 
 

0.26  

  0.05 نسبة النقدٌة 
 

0.16  

  8.50 معدل دوران رأس المال العامل  
 

4.10  

 %15.28 نسبة الدٌون من إجمالً األصول 
 

26.02% 
 %18.35 نسبة الدٌون إلى حقوق الملكٌة 

 
36.09% 

    14.21    29.95 تغطٌة األرباح للفوائد 
 النتائج: 

وىذا متوافق مع النتائج التي تم التوصل إلييا % 53إلى % 41زيادة مجمل الربح من  -
ىذه النسب اختمفت عن النسب المحسوبة )في دورة اإلنتاج " 7"عند تطبيق إجراء رقم 

عادة عرض اإليرادات وقيمة مخزون آخر  قبل اختبار الحسابات في دورات المراجعة وا 
 .(المدة

 ويجب أن يكون 2012في عام % 23مقارنة مع % 40نسبة صافي الربح زادت إلى  -
ىذا صحيحًا بسبب عدم وجود ما يدعي لمشك بصحة المصروفات اإلدارية والبيعية عند 

 .اختبارىا في دورات المراجعة
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 نتيجة تحسن 2013زيادة العائد عمى األصول واألصول الثابتة وحقوق الممكية في عام  -
 .األرباح وانخفاض األصول نتيجة انخفاض االلتزامات

 2013نسب السيولة أظيرت تحسنًا فقط بنسبة التداول وىذا نتيجة زيادة المخزون في  -
 أفضل الستخدام الشركة النقدية في االستثمار وسداد 2012أما باقي النسب فكان في 

 . 5التسييالت المصرفية
 أمر منطقي بسبب زيادة 2013في  (دوران رأس المال العامل)ارتفاع نسب الكفاءة  -

 .المبيعات
 أمر منطقي نتيجة استخدام النقدية المحصمة من 2013انخفاض نسب المديونية في  -

 .المبيعات في سداد االلتزامات
 النسب متناسبة مع االستنتاجات التي تم التوصل إلييا أثناء دراسات دورات : االستنتاج

 .المراجعة المختمفة

 

 :تحميل االتجاه (2
 :لقائمة المركز المالي (التحميل األفقي)تحميل االتجاه  -1

 2013-12-31قائمة المركز المالي 

 اإليضاح البيان
2013   2012 

  
  

 الموجودات طوٌلة األجل
   

  

 %88.49  األصول الثابتة
 

100.00% 

 -  االستثمارات فً الشركة التابعة
 

- 

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

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

   140.51% 
 

100.00% 

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

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

  الموجودات المتداولة
  

  

 %105.90  المخزون
 

100.00% 

 الزبائن واألرصدة المدٌنة األخرى
 

12.37% 
 

100.00% 

 النقدٌة
 

24.61% 
 

100.00% 

  
 

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

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

  
 

81.37% 
 

100.00% 

                                                           
5

 .ونتائج دراسة دورة التموٌل (الملحق)حسب ما تظهره قائمة المركز المالً 
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----------------- 
 

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

 إجمالي الموجودات
 

 
 

126.47% 
 

 
 

100.00% 

  
 

========== 
 

========== 

 االلتزامات وحقوق الملكية
   

  

 حقوق الملكٌة
   

  

 رأس المال
 

100.00% 
 

100.00% 

 تموٌل إضافً من الشركاء
 

0.00% 
 

100.00% 

 األرباح المحتجزة
 

396.23% 
 

100.00% 

 االحتٌاطً القانونً
 

396.23% 
 

100.00% 

جاري الشركاء 
 

147.23% 
 

100.00% 

  
 

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

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

  
 

146.09% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 االلتزامات طوٌلة األجل
   

  

 تعوٌض نهاٌة الخدمة
 

96.67% 
 

100.00% 

  
 

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

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

  
 

96.67% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 االلتزامات قصٌرة األجل
   

  

 الموردون واألرصدة الدائنة األخرى
 

192.39% 
 

100.00% 

 سحب على المكشوف
 

55.40% 
 

100.00% 

  
 

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

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

  
 

74.28% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 إجمالً االلتزامات
 

75.80% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
 

126.47% 
 

100.00% 

    ==========   ========== 

 أبرز النتائج التي تظير من التحميل أعاله: النتائج: 
وىذا نتيجة االستيالك وعدم وجود أي إضافات عام % 12انخفاض األصول الثابتة  -

2013. 
نتيجة االستثمار في شركة تابعة من قبل الشركة في % 40زيادة األصول طويمة األجل  -

2013. 
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 وىذا طبيعي نتيجة زيادة عمميات الشراء كما تم التوصل 2013في % 5زيادة المخزون  -
 .إليو عند دراسة دورة المشتريات

 وىذا طبيعي نتيجة زيادة 2013في % 88انخفاض الزبائن واألرصدة المدينة األخرى  -
عمميات الشراء واالستفادة من المبالغ المدفوعة مقدمًا إلى الموردين وكذلك بسبب تشكيل 

 .مؤونة ديون مشكوك فييا ألرصدة الزبائن
وىذا طبيعي نتيجة % 69 بالرغم من زيادة المبيعات 2013في % 75انخفاض النقدية  -

االستثمار في الشركات التابعة وسداد االلتزامات المصرفية والتمويل اإلضافي من 
 .الشركاء

نتيجة زيادة عمميات الشراء ويمكن فيم % 92زيادة الموردين واألرصدة الدائنة األخرى  -
عدم السداد لمموردين بسبب إعطاء األولية لمتسييالت المصرفية التي تدفع عنيا الشركة 

 .فائدة
 وىذا بسبب انخفاض االلتزامات تجاه 2013في % 45انخفاض االلتزامات تجاه البنوك  -

 .البنوك حسب ما تم التوصل إليو عند دراسة دورة التمويل
 

  (بالربط مع استنتاجات نتائج دراسة الحسابات في دورات التدقيق المختمفة)االستنتاجات :
ال يوجد عرض مضمل لبنود قائمة المركز المالي باستثناء ما يخص المخزون إذ أن 

 :تحريف بند المخزون ناتج عن
 .الخطأ في طريقة الجرد المتبعة لمنتجات الخط اإلنتاجي األول -
 .الخطأ في تكمفة المخزون باتباع نظرية التكاليف المباشرة -
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 :لقائمة الدخل (التحميل األفقي)تحميل االتجاه  -2
 2013-12-31قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 

    2013   2012 

  
   

  

  
   

  

 %168.76 المبٌعات 
 

100.00% 

 %134.03  تكلفة المبٌعات
 

100.00% 

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

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

 %218.44 مجمل الربح 
 

100.00% 

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

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

   
  

  

 %111.56  المصارٌف اإلدارٌة
 

100.00% 

 %128.83  المصارٌف البٌعٌة
 

100.00% 

  
 

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

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

 إجمالً المصارٌف
 

122.45% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 اإلٌرادات األخرى
   

  

 فروق أسعار الصرف
 

130.81% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 صافً الربح قبل الفوائد والضرائب
 

278.36% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 فوائد مصرفٌة
 

140.61% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 صافً الربح قبل الضرائب
 

287.70% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 ضرائب الدخل
 

63.20% 
 

100.00% 

  
 

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

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

 صافي الدخل
 

296.23% 
 

100.00% 

    ==========   ========== 

 النتائج: 
 .زيادة المبيعات منسجمة مع نتائج دراسة دورة المبيعات -
 .زيادة تكمفة المبيعات ومجمل الربح منسجمة مع نتائج دراسة دورة اإلنتاج -
  (بالربط مع استنتاجات نتائج دراسة الحسابات في دورات التدقيق المختمفة)االستنتاجات: 

يوجد تحريف ناتج عن ضعف نظام الرقابة الداخمية مما يؤدي إلى حدوث اختالسات في  -
 .اإلنتاج تنعكس بزيادة تكمفة اإلنتاج
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يوجد خمل في نظام التكاليف المتبع الذي يخرج عن أساس االستحقاق المحاسبي في  -
والذي يطبق نظام التكاليف المباشرة وىذا ال ,(تكمفة الوقود)معالجة بعض بنود التكمفة 

والذي يؤدي إلى عدم تجانس  (/2/معيار رقم )ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية 
 .مجمل الربح من عام آلخر

 نتيجة تأثر أسعار المبيعات 2013كان يتوقع الباحث زيادة مجمل الربح في عام  -
بالزيادة نتيجة التضخم وعدم تأثر تكمفة المبيعات بالتضخم بشكل كمي نتيجة وجود 

مخزون بتكمفة تاريخية منخفضة مقارنة مع التكمفة الجارية مدور من العام السابق إال أن 
ىذا لم يحدث نتيجة عدم تأثر أسعار المبيعات بالتضخم بنفس نسبة التضخم حسب ما 

 .تم التوصل إليو عند دراسة دورة اإليرادات
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 :نتائج الدارسة

 :من خالل ىذه الدراسة يمكن التوصل إلى النتائج التالية

يبّين التحميل القائم عمى دراسة العالقة بين البيانات المالية الخاصة بحسابات المبيعات  (1
والبيانات الكمية المتعمقة بيا الزيادات الوىمية في اإليرادات الناتجة عن أخطاء في 

 .السياسات المحاسبية ومخالفة شروط االعتراف باإليراد
ال تفيد مقارنة تطور المبيعات من سنة ألخرى مع تطور الرقم القياسي لألسعار في  (2

كشف وجود زيادة وىمية في اإليرادات فقد ال تكون زيادة األسعار بنفس نسبة التضخم 
 .ما يعني الحاجة إلى الربط مع البيانات الكمية ذات العالقة

يفيد التحميل الشيري لممبيعات ودراسة ارتباط المبيعات الشيرية مع المتغيرات التي تؤثر  (3
في تحديد مطارح الخمل في  (سواء أكانت كمية المبيعات أو أسعار المنتجات)بيا 

 .السياسات اإلدارية بالرغم من عدم وجود تحريفات في القوائم المالية
تؤكد مقارنة بيانات تقارير المبيعات عن الفترة مع البيانات المحاسبية المرتبطة بيا عمى  (4

 .في المبيعات (اختالسات)عدم وجود تخفيضات 
تؤكد مقارنة المتحصالت النقدية من المبيعات مع رصيد حساب المبيعات عمى عدم  (5

 .في المبيعات أو تسجيل مبيعات وىمية (اختالسات)وجود تخفيضات 
االعتماد عمى تحميل أعمار الذمم كأساس موضوعي لتحديد مؤونة الديون المشكوك فييا  (6

 .لما لو من دور في تحديد قابمية الديون لمتحصيل
مقارنة سموك الحسابات التي ليا عالقة ثابتة فيما بينيا خالل العام يعطي تأكيد عمى  (7

صحة تمك الحسابات بمجرد التأكد من صحة أحدىا وىذا يساعد في تخفيض حجم 
 .اإلجراءات األخرى

مقارنة أرصدة حسابات المصاريف الثابتة من عام آلخر يوفر دليل كافي عمى عدم  (8
وجود زيادة أو تخفيض وىمي في ىذه المصاريف ما لم يطرأ تبدالت في األصول التي 

 .تتعمق بيا تمك المصاريف خالل السنوات المتتالية
تعطي دراسة تطور حسابات المخزون وربطيا مع السياسات اإلدارية مؤشرات حول  (9

 .وجود تضخيم متحمل في حسابات المخزون
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يعطي تحميل أعمار المخزون وربطو مع طبيعة النشاط مؤشرًا حول ما إذا ىناك  (10
 .تضخيم محتمل في حسابات المخزون لعدم تشكيل مؤونة ىبوط أسعار المخزون

يحدد التحميل الشيري لحسابات المصروفات الصناعية الخمل في المعالجة المحاسبية  (11
 .لبعض بنود المصروفات التي تتطمب فحص أكثر تفصياًل دون سواىا

يؤدي الربط بين المصروفات الصناعية المتغيرة وحجم استغالل الطاقة اإلنتاجية إلى  (12
مؤشرات حول ما إذا كان ىناك تضخيم متعمد في المصروفات الصناعية بيدف 

 .االختالس
يؤدي تحميل بيانات اإلنتاج عمى أساس بيانات بطاقات التكاليف المعيارية إلى تحديد  (13

مواضع الخمل في عمميات اإلنتاج وتوضيح االختالسات وخاصة في حال وجود ضعف 
 .أو قصور في نظام الرقابة الداخمية

يؤدي تحميل مكونات مجمل الدخل إلى إيضاح التحريف الناتج عن مخالفة متطمبات  (14
 .المعايير المحاسبية مما يجعل البيانات غير قابمة لممقارنة

يعطي ربط بيانات األنشطة المترابطة كالشراء واإلنتاج مؤشرًا حول معقولية عمميات  (15
 .الشراء وعدم وجود تحريف جوىري فييا

يعطي تحميل بيانات الرواتب شيريًا مؤشرًا حول ما إذا كان ىناك تحريفات جوىرية في  (16
 .بيانات الرواتب سواء أكانت ىذه التحريفات ىادفة إلى زيادة أو إنقاص األرباح

يعطي تحميل مصروف الفائدة ورصيد االلتزامات تجاه المصارف عمى المستوى الشيري  (17
مؤشرًا حول عدم سعي اإلدارة إلظيار مركزىا المالي بشكل أفضل من خالل تخفيض 

 .االلتزامات أو زيادة األرباح من خالل تخفيض المصروفات
تعطي نسب التحميل المالي التي يتم تطبيقيا عمى القوائم المالية نياية عممية التدقيق  (18

مؤشرات يمكن ربطيا مع نتائج اإلجراءات التحميمية في دورات التدقيق المختمفة لمتحقق 
 .من تجانس النتائج وعدم وجود تحريفات جوىرية
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 :التوصيات

 :في ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يمي

عمى مدققي الحسابات فيم نظام الرقابة الداخمية الذي تطبقو الشركة وذلك لتحديد معالم  (1
األنشطة التي تؤثر في حساباتيا وذلك لتقسيم ميزان المراجعة حسب دورات التدقيق 

 .ليتم بعدىا تحديد اليدف من اإلجراءات التحميمية وتصميميا, المختمفة
جراء  (2 استخدام اإلجراءات التحميمية بما في ذلك ربط البيانات المالية بالبيانات الكمية وا 

المقارنات ودراسة االتجاه والتحميل الشيرية واالرتباط عند تدقيق دورة اإليرادات لما ليا 
من دور في كشف التحريفات الجوىرية فييا سواء كانت ناتجة من اتباع سياسات 

 .محاسبية خاطئة أو مخالفة لممعايير
استخدام اإلجراءات التحميمية بما في ذلك ربط البيانات المالية بالبيانات الكمية ومستوى  (3

جراء المقارنات ودراسة االتجاه ودراسة بيانات اإلنتاج الفعمية من خالل بطاقات  النشاط وا 
التكاليف المعيارية عند تدقيق دورة اإلنتاج لما ليا من دور في كشف التحريفات 

الجوىرية فييا وعمميات االختالس وخاصة في حال وجود قصور في نظام الرقابة 
 .الداخمية

استخدام اإلجراءات التحميمية بما في ذلك المقارنات ودراسة االتجاه والربط مع بيانات  (4
األنشطة ذات العالقة عند تدقيق دورة المشتريات ألنيا تعطي مؤشرات حول معقولية 

 .عمميات الشراء وانسجاميا مع أنشطة الشركة األخرى التي ترتبط بيا
استخدام اإلجراءات التحميمية بما ذلك المقارنات والتحميل الشيري عند تدقيق الرواتب  (5

واألجور لمتحقق من معقولية مصاريف الرواتب المثبتة وعدم وجود تحريفات جوىرية 
 .فييا

استخدام اإلجراءات التحميمية في دورة التمويل لما ليا من دور في تقييم البيانات المالية  (6
 .المتعمقة وخموىا من التالعب والتحريفات الجوىرية

تطبيق نسب التحميل المالي عمى القوائم المالية بعد االنتياء من تدقيق دورات المراجعة  (7
المختمفة والتحقق من انسجام النتائج لمحصول عمى مؤشر إضافي حول عدالة البيانات 

  .في القوائم المالية
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 :القوائم المالية لمشركةالتي إجراء الدراسة التطبيقية عمى بياناتياالمالحق

 (قبل التسويات) 2013-12-31قائمة المركز المالي 

 2012   2013 اإليضاح    

  
    

  

 الموجودات طوٌلة األجل
    

  

 األصول الثابتة
 

1     53,100,089  
 

    60,003,589  

 االستثمارات فً الشركة التابعة
  

    31,211,960  
 

                    -    

  
  

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

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

  
  

    84,312,049  
 

    60,003,589  

  
  

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

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

 الموجودات المتداولة
    

  

 المخزون
 

2     15,647,149  
 

    13,359,515  

 الزبائن واألرصدة المدٌنة األخرى
  

         256,000  
 

      2,069,648  

 النقدٌة
  

         801,484  
 

      3,257,089  

  
  

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

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

  
  

    16,704,633  
 

    18,686,252  

  
  

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

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

 إجمالي الموجودات
  

  101,016,682  
 

    78,689,841  

  
  

========== 
 

========== 

 االلتزامات وحقوق الملكية
    

  

 حقوق الملكٌة
    

  

 رأس المال
  

    60,000,000  
 

    60,000,000  

 تموٌل إضافً من الشركاء
  

                    -    
 

    10,788,966  

 األرباح المحتجزة
  

    63,759,574  
 

    15,750,810  

 االحتٌاطً القانونً
  

      7,084,397  
 

      1,750,090  

 جاري الشركاء
  

    46,482,404- 
 

    31,571,370- 

  
  

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

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

  
  

    84,361,567  
 

    56,718,496  

  
  

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

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

 االلتزامات طوٌلة األجل
    

  

 تعوٌض نهاٌة الخدمة
  

      1,450,000  
 

      1,500,000  

  
  

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

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

  
  

      1,450,000  
 

      1,500,000  

  
  

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

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

 االلتزامات قصٌرة األجل
    

  
الموردون واألرصدة الدائنة 

  األخرى
3       5,427,340  

 
      2,820,945  
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 سحب على المكشوف
  

      9,777,775  
 

    17,650,400  

  
  

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

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

  
  

    15,205,115  
 

    20,471,345  

  
  

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

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

 إجمالً االلتزامات
  

    16,655,115  
 

    21,971,345  

  
  

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

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

 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
  

  101,016,682  
 

    78,689,841  

      ==========   ========== 
 

 (قبل التسويات) 2013-12-31قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 

      2013   2012 

  
    

  

 المبٌعات
 

4   202,881,859  
 

  139,073,365  

 تكلفة المبٌعات
 

5   132,583,584  
 

  107,578,105  

  
  

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

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

 مجمل الربح
  

    70,298,275  
 

    31,495,260  

  
  

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

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

  
    

  

 المصارٌف اإلدارٌة
 

6       5,034,890  
 

      4,513,180  

 المصارٌف البٌعٌة
 

7       9,932,145  
 

      7,709,585  

  
  

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

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

 إجمالً المصارٌف
  

    14,967,035  
 

    12,222,765  

  
  

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

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

 اإلٌرادات األخرى
    

  

 فروق أسعار الصرف
  

         163,551  
 

         125,025  

  
  

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

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

 صافً الربح قبل الفوائد والضرائب
  

    55,494,791  
 

    19,397,520  

  
  

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

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

 فوائد مصرفٌة
  

      1,731,220  
 

      1,231,220  

  
  

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

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

 صافً الربح قبل الضرائب
  

    53,763,571  
 

    18,166,300  

  
  

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

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

 ضرائب الدخل
  

         420,500  
 

         665,400  

  
  

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

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

 صافي الدخل
  

    53,343,071  
 

    17,500,900  

      ==========   ========== 
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 (بعد التسويات) 2013-12-31قائمة المركز المالي 

 2012   2013 اإليضاح البيان

  
   

  

 الموجودات طوٌلة األجل
   

  

  53,100,089     1 األصول الثابتة
 

    60,003,589  

 االستثمارات فً الشركة التابعة
 

    31,211,960  
 

                    -    

  
 

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

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

  
 

    84,312,049  
 

    60,003,589  

  
 

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

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

 الموجودات المتداولة
   

  

  14,147,713     2 المخزون
 

    13,359,515  

 الزبائن واألرصدة المدٌنة األخرى
 

         256,000  
 

      2,069,648  

 النقدٌة
 

         801,484  
 

      3,257,089  

  
 

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

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

  
 

    15,205,197  
 

    18,686,252  

  
 

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

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

 إجمالي الموجودات
 

    99,517,246  
 

    78,689,841  

  
 

========== 
 

========== 

 االلتزامات وحقوق الملكية
   

  

 حقوق الملكٌة
   

  

 رأس المال
 

    60,000,000  
 

    60,000,000  

 تموٌل إضافً من الشركاء
 

                    -    
 

    10,788,966  

 األرباح المحتجزة
 

    62,410,081  
 

    15,750,810  

 االحتٌاطً القانونً
 

      6,934,454  
 

      1,750,090  

 جاري الشركاء
 

    46,482,404- 
 

    31,571,370- 

  
 

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

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

  
 

    82,862,131  
 

    56,718,496  

  
 

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

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

 االلتزامات طوٌلة األجل
   

  

 تعوٌض نهاٌة الخدمة
 

      1,450,000  
 

      1,500,000  

  
 

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

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

  
 

      1,450,000  
 

      1,500,000  

  
 

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

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

 االلتزامات قصٌرة األجل
   

  

  5,427,340       3 الموردون واألرصدة الدائنة األخرى
 

      2,820,945  

 سحب على المكشوف
 

      9,777,775  
 

    17,650,400  

  
 

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

----------------- 
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    15,205,115  
 

    20,471,345  

  
 

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

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

 إجمالً االلتزامات
 

    16,655,115  
 

    21,971,345  

  
 

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

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

 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
 

    99,517,246  
 

    78,689,841  

    ==========   ========== 
 

 (بعد التسويات) 2013-12-31قائمة الدخل 

 2012   2013 اإليضاح البيان

  
   

  

  129,180,650   4 المبٌعات
 

    76,545,000  

  60,381,811     5 تكلفة المبٌعات
 

    45,049,740  

  
 

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

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

 مجمل الربح
 

    68,798,839  
 

    31,495,260  

  
 

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

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

  
 

   

  5,034,890       6 المصارٌف اإلدارٌة
 

      4,513,180  

  9,932,145       7 المصارٌف البٌعٌة
 

      7,709,585  

  
 

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

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

 إجمالً المصارٌف
 

    14,967,035  
 

    12,222,765  

  
 

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

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

 اإلٌرادات األخرى
   

  

فروق أسعار الصرف 
 

         163,551  
 

         125,025  

  
 

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

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

 صافً الربح قبل الفوائد والضرائب
 

    53,995,355  
 

    19,397,520  

  
 

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

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

 فوائد مصرفٌة
 

      1,731,220  
 

      1,231,220  

  
 

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

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

 صافً الربح قبل الضرائب
 

    52,264,135  
 

    18,166,300  

  
 

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

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

 ضرائب الدخل
 

         420,500  
 

         665,400  

  
 

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

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

 صافي الدخل
 

    51,843,635  
 

    17,500,900  

    ==========   ========== 
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 (بعد التسويات) 2013-12-31التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 

 2012   2013 اإليضاح البيان

  
   

  

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة
   

  

 صافً األرباح
 

    51,843,635  
 

    17,500,900  

  
   

  

 استهالك األصول الثابتة
 

      6,903,500  
 

      6,903,500  

 فروق أسعار صرف الموردٌن واألرصدة الدائنة
 

         925,459  
 

                    -    

 الدٌون المعدومة
 

         125,000  
 

                    -    

  
 

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

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

 الربح قبل تعدٌالته بتغٌرات رأس المال العامل
 

    59,797,594  
 

    24,404,400  

  
 

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

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

 فً المخزون (الزٌادة)النقص 
 

788,198- 
 

2,033,441- 

  1,638,648       8 فً الزبائن واألرصدة المدٌنة (الزٌادة)النقص 
 

434,200- 

  1,680,936       9 فً الموردٌن واألرصدة الدائنة (النقص)الزٌادة 
 

         944,030  

 فً السحب على المكشوف (النقص)الزٌادة 
 

7,872,625- 
 

      5,645,000  

  
 

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

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

 صافً التدفقات النقدٌة من التغٌرات فً رأس المال العامل

 
5,341,239- 

 
      4,121,389  

  
 

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

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

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة
 

    54,456,355  
 

    28,525,789  

  
 

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

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

 التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة
   

  

 األصول االستثمارات (شراء)بٌع 
 

31,211,960- 
 

                    -    

  
 

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

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

 التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة
 

31,211,960- 
 

                    -    

  
 

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

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

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة
   

  

 التموٌل اإلضافً (نقص)زٌادة 
 

10,788,966- 
 

                    -    

 مسحوبات الشركاء
 

14,911,034- 
 

26,543,000- 

  
 

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

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

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة
 

25,700,000- 
 

26,543,000- 

  
 

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

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

 إجمالً التدفقات النقدٌة
 

2,455,605- 
 

      1,982,789  

 رصٌد النقدٌة بداٌة المدة
 

      3,257,089  
 

      1,274,300  

  
 

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

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

 رصيد النقدية نهاية المدة
 

         801,484  
 

      3,257,089  

    ==========   ========== 
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 (بعد التسويات) 2013-12-31قائمة التغير في حقوق المالكين عن الفترة المنتهية في 

   البيان
 رأس المال 
    األرباح المحتجزة     التمويل اإلضافي    القانوني 

 االحتياطي 
   القانوني 

 مسحوبات 
  المجموع    الشركاء 

  
           

  

 الرصٌد بداٌة المدة
 

60,000,000  
 

10,788,966  
 

15,750,810  
 

1,750,090  
 

31,571,370- 
 

56,718,496  

 التموٌل اإلضافً
 

-    
 

10,788,966- 
 

-    
 

-    
 

-    
 

10,788,966- 

 أرباح العام الحالً
 

-    
 

-    
 

51,843,635  
 

-    
 

-    
 

51,843,635  

    - االحتٌاطً القانونً
 

-    
 

5,184,364- 
 

5,184,364  
 

-    
 

-    

 مسحوبات الشركاء
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

14,911,034- 
 

14,911,034- 

  
 

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

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

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

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

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

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

 الرصٌد نهاٌة المدة
 

60,000,000  
 

-    
 

62,410,081  
 

6,934,454  
 

46,482,404- 
 

82,862,131  

    ==========    ==========     ==========    ==========    ==========    ==========  

 2012-12-31قائمة التغير في حقوق المالكين عن الفترة المنتهية في              

   البيان
 رأس المال 
    األرباح المحتجزة     التمويل اإلضافي    القانوني 

 االحتياطي 
   القانوني 

 مسحوبات 
  المجموع    الشركاء 

  
           

  

 الرصٌد بداٌة المدة
 

60,000,000  
 

10,788,966  
 

42,236,830  
 

-    
 

47,265,200- 
 

65,760,596  
المحول إلى جاري 

 الشركاء
-    

 
-    

 
42,236,830- 

 
-    

 
42,236,830  

 
-    

 أرباح العام الحالً
 

-    
 

-    
 

17,500,900  
 

-    
 

-    
 

17,500,900  

    - االحتٌاطً القانونً
 

-    
 

1,750,090- 
 

1,750,090  
 

-    
 

-    

 مسحوبات الشركاء
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

26,543,000- 
 

26,543,000- 

  
 

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

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

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

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

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

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

 الرصٌد نهاٌة المدة
 

60,000,000  
 

10,788,966  
 

15,750,810  
 

1,750,090  
 

31,571,370- 
 

56,718,496  

    ==========    ==========     ==========    ==========    ==========    ==========  
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Abstract 

 

This study aims to clarify the role of analytical procedures in 

discovering the material misstatements of any financial data. The concept of 

the material misstatements, and their forms have been illustrated at the 

beginning. Then, a distinction between the misstatements seeking to 

increase the profit and those seeking to decrease it has been set,  either if 

they have been committed by the management of the company or by its 

employees.Giving a definition for the analytical procedures, their types and 

tools was the next . Finally the analytical procedures of each audit cycle 

have been shown. 

To fulfill the objectives of study, the analytical procedures were 

applied on the data of an industrial company, to clarify the role of them in 

discovering the misstated financial data if they are found. 
 

The main results of the study were: first, the analytical procedures 

can discover which material misstatements account for higher profit or 

higher inventory value caused by either wrong accounting policies or 

violations in the accounting standards. Secondly they can uncover any 

unreal production costs resulted from weakness in internal controlsystems 

which allows stealing.In addition,when they are applied in the different 

auditing cycles,  they can assure the fairness of financial data by removing 

the doubts about intended increasing or decreasing profits in any  accounts . 
 

At the end the study suggested that, an auditor should apply 

analytical procedures in his work since they play an important role in 

discovering illusory profitsresulted from either adopting wrong accounting 

policies or violations of accounting bases and principles. Also they help 

auditor to discover stealing, and to assure that data are free from material 

misstatements. 

 


