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 الفصل األول : 

 

 

 

 مراجعة صحة األرصدة االفتتاحٌة . -9

 تحدٌد اإلجراءات المستندة المتعلقة باعتماد فتح حسابات جدٌدة بالبنوك والرقابة علٌها وتجهٌز التسوٌات الالزمة . -1

التغٌرات الهامة فً السٌاسة المتبعة المتعلقة بالنقد والبنوك , مثل : الدفع عن طرٌق الحواالت المصرفٌة والتحوٌالت تحدٌد  -5

 البرقٌة .

 مراجعة الهٌكل التنظٌمً لإلدارة المالٌة وأن التقارٌر المالٌة تفً بأغراض الرقابة . -1

 

 أوال : اإلجراءات قبل الصرف واإليداع :

 مبالغ المطلوب صرفها أو إٌداعها فً حسابات البنوك على النحو التالً :التأكد من صحة ال

 مراجعه مستندٌه للتحقق من صحة الصرف . -9

 مراجعة حسابٌة للتأكد من صحة المبلغ المطلوب . -1

التأكد من إرفاق المستندات الثبوتٌة مع سند الصرف , والتأكد من صحة الموافقة على الصرف وفق صالحٌة االعتماد  -5

 توقٌع على الشٌكات .وال

 فحص سندات القبض الصادرة واستمارات اإلٌداع للتأكد من صحة المبالغ المودعة . -1

 التأكد من أنه قد تم تسطٌر جمٌع الشٌكات قبل اإلٌداع وبعد استالمها من المانح / المحسن أو العضو مباشرة . -3

 ثانٌا : إجراءات الصرف والقبض :

فوعات الصندوق العام ) حسابات البنوك ( قد تم قٌدها بصورة صحٌحة وأنها مطابقة  لكشوفات التأكد من أن جمٌع مقبوضات ومد

 البنوك وذلك وفق اإلجراءات التالٌة : 

 المدفوعات : -9
 الحصول على كشوفات تسوٌات البنوك : . أ

 . ) التحقق من صحة االحتساب  ) الجمع والطرح 

 ر الصندوق العام وكشوفات البنوك لتلك الفترة .التحقق من مطابقة أرصدة البنوك بالتسوٌات مع دفت 

 . التحقق من صحة البنود الموقوفة فً التسوٌة والحقها للفترات القادمة 

  مطابقة الشٌكات المدفوعة المؤرخة فً أو قبل نهاٌة الشهر المشمول بالتسوٌات والظاهرة فً كشف البنك للفترة الالحقة مع

 الشٌكات الموقعة مع التسوٌة . 

 تحقق من صحة المجامٌع بكشوفات تسوٌات البنوك مع التحقق من عدم وجود شطب أو تعدٌل .ال . ب

ج. طلب دفتر الصندوق العام أو أستاذ حسابات البنوك بهدف التأكد من صحة مجامٌع المقبوضات والمدفوعات للفترة المختارة ومن 

 صحة األرصدة .

 ت البنوك : د. بالنسبة للمدفوعات الظاهرة فً كشوفا         

 * ٌتم فحص كعوب الشٌكات مع القٌود الظاهرة فً كشوفات البنوك مالحظ التسلسل الرقمً .                 

 إجزاءات تدقيق النقد والبنوك

 



 

 * التحري عن الشٌكات المرفوضة والمعادة الظاهرة فً كشف البنك ومتابعتها إلى السجالت المحاسبٌة .                

ة فً كشف البنك الحقها إلى السجالت المحاسبٌة إو إلى تسوٌات حساب البنك ثم الحقها إلى هـ . بالنسبة لإلشعارات المدنٌة الظاهر

 سندات القٌد الٌومٌة وتأكد صحة المستندات الثبوتٌة .

و. التأكد من سالمة حفظ الشٌكات غٌر المستعملة فً مكان آمن والتأكد من اكتمال التسلسل الرقمً ومن وجود النسخة األصلٌة 

 الملغاة .للشٌكات 

 اإلٌداعات  : -1

 أ . بالنسبة للقٌود الدائنة فً كشوفات البنوك .

 . متابعة هذه القٌود الدائنة فً كشوفات البنوك 

 . متابعة مبالغ هذه القوائم مع سندات القبض ثم إلى حسابات العمالء  /األعضاء  فً دفتر الصندوق للفترة الالحقة 

 ًنهاٌة الفترة ) الظاهرة فً التسوٌة  ( قد وردت فً كشف البنك للشهر الذي  التحقق من أن النقدٌة فً الطرٌق ف

 ٌلً هذه الفترة .

 ب . بالنسبة للقٌود الدائنة األخرى الظاهرة فً كشف البنك ٌتم متابعتها إلى دفتر الصندوق والمستندات الثبوتٌة  وٌتم التأكد  من صحة

 اعتمادها وقٌدها .

رصٌد  النقدي  لدى أمٌن الصندوق فً نهاٌة الٌوم قبل إٌداعه فً البنك ثم تقارن المبالغ التً ستودع مع ج. ٌتم إجراء جرد مفاجئ لل

 قوائم اإلٌداع فً البنك وتقارن أسماء دافعً هذه المبالغ مع سندات القبض ودفتر المقبوضات . 

 ثالثا : إجراءات أخرى .

فتر الصندوق العام وتحلٌل البنوك ومقارنتها مع المجامٌع فً الفحص بصورة اختٌارٌة عٌنة من مجامٌع األعمدة فً د -9

 األستاذ العام .

 التحري عن حقٌقة وصحة البنود الموقوفة فً تسوٌة نهاٌة الفترة  التً لم تتابع أثناء المراجعة . -1

 استعراض القٌود المحاسبٌة الظاهرة فً حساب مراقبة البنوك والتحري عن أٌة قٌود خطأ . -5

أسماء حسابات البنوك وأسماء المفوضٌن بالتوقٌع على الشٌكات وذلك بالرجوع إلى التعلٌمات الخطٌة من قبل تجهٌز بٌان  -1

 المدٌر العام .

فً حالة وجود تغٌٌرات عن الفترة السابقة بأسماء المفوضٌن بالتوقٌع على الشٌكات ٌتم فحص الخطابات الموجهة إلى البنوك  -3

 والتأكد من وقت اإللغاء .بخصوص إلغاء التفوٌضات بالتوقٌع 

 فً حال وجود حسابات بنوك مجمدة و بأرصدة ضئٌلة , ٌتم االستفسار عن سبب اإلبقاء على هذه الحسابات مفتوحة . -7

 إبداء الرأي  حول نتائج الفحوصات التً قمت بها ودرجة االعتماد على سجالت القبض والصرف . -6

 بالغها وتوجٌهها محاسبٌا.ذكر مالحظاتك على إجراءات الصرف والقبض وقٌد م -7

 

 رابعا : إجراءات نهاية السنة : 

استكمال مراجعة جمٌع القٌود المحاسبٌة  المرحلة الظاهرة فً حساب البنوك وحساب الشٌكات برسم التحصٌل ) إن وجدت  -9

 ( فً األستاذ العام للفترة من آخر فحص خالل السنة حتى نهاٌة السنة . 

 رة فً التسوٌات خالل السنة التً لم تكتمل دراستها فً ذلك الوقت .فحص الشٌكات الموقوفة الظاه -1



 

الحصول على كشوفات البنوك والشٌكات المدفوعة للفترة الالحقة لنهاٌة السنة والتً عادة تكون ) شهر محرم نمن كل سنة   -5

 . ) 

 مطابقة الشٌكات المدفوعة واإلشعارات .. الخ مع كشوفات البنوك . -1

 نهاٌة السنة . الحصول على تسوٌات -3

 مقارنة األرصدة بموجب التسوٌات مع : -7

 كشوف البنوك لنهاٌة السنة . - أ

 ردود التوثٌق من البنوك . - ب

 سجل البنوك والشٌكات برسم التحصٌل ) إن وجد ( واألستاذ العام . -ج

 الالحقة .التدقٌق على اإلٌداعات فً الطرٌق والظاهرة فً التسوٌات إلى دفتر البنك وكشوفات البنوك للفترة  -6

 بالنسبة للشٌكات المدفوعة قبل نهاٌة السنة : -7

 التأكد من الشٌكات المؤرخة بتارٌخ بعد نهاٌة السنة لم ٌتم سحبها ) دفعها  ( قبل ذلك التارٌخ . - أ

 التدقٌق على الشٌكات المدفوعة من خالل سجل البنوك ومطابقة تارٌخ صدورها مع تارٌخ  الترحٌل فً الدفتر . - ب

 لشٌكات المؤرخة بتارٌخ قبل نهاٌة السنة مع قائمة الشٌكات الموقوفة الظاهرة بالتسوٌة فحص ومقارنة ا - ت

 التحري والفحص للمستندات الثبوتٌة للشٌكات التً لم تراجع مع كشوفات البنوك لنهاٌة السنة . -8

 التحري عن صحة تصفٌة بنود التسوٌة األخرى  التً لم تغطٌها فً الخطوات السابقة .-:9

التأكد من أن اإلٌداعات المرفوضة المرتدة و إشعارات المدٌنة والدائنة واألخرى  الواردة فً كشوفات البنوك قد تم قٌدها -99    

 بطرٌقه صحٌحة فً السجالت .

 مراجعة محتوٌات ردود التثبٌت من البنوك وتلخٌص االلتزامات المتعلقة بااللتزامات  ... الخ . -91

 صدة السنة .إبداء الرأي حول صحة أر-95

 الفصل الثاني :

 

 

 أوال : اإلجراءات قبل الصرف :

الهدف من هذا البرنامج هو التأكد من صحة المبلغ المطلوب صرفه فً ظل وجود اعتماد للصرف طبقا لصالحٌات االعتماد وذلك 

 على النحو التالً :

ٌة الصرف والتعوٌضات إلى الجهة فحص أوامر الصرف الواردة وراجعها ومراجعة فنٌة ومستندٌة للتحقق من أحق -9

 الصحٌحة .

 مراجعة األوامر مراجعة حسابٌة للتأكد من صحة المبلغ المطلوب صرفه  . -1

 التأكد من إرفاق جمٌع المستندات الثبوتٌة مع أمر الصرف . -5

 لمالً .التأكد من أن الموافقة على الصرف قد تمت طبقا لصالحٌات االعتماد المخولة بجدول الصالحٌات بالنظام ا -1

 بٌن رأٌك حول نتائج مراجعتك .  -3

 

 النثزيةإجزاءات تدقيق صندوق 



 

 ثانيا : إجراءات القبض والصرف .

 الهدف هو التأكد من أن رصٌد الصندوق فً نهاٌة السنة ٌظهر بصورة عادلة فً المٌزانٌة .

 المقبوضات  . -1
 مراجعة جانب المقبوضات من دفتر النثرٌة لفترة محددة . - أ

 فحص المستندات الثبوتٌة . - ب

 ة المجامٌع .التأكد من صح  - ت

 مراجعة المقبوضات غٌر االعتٌادٌة فً دفتر النثرٌة والتحقق منها . - ث

 

 المصروفات . -2
 مراجعة دفتر النثرٌة لفترة محددة لفحص جمٌع المصروفات التً تزٌد عن مبالغ غٌر اعتٌادٌة . - أ

 فحص المستندات الثبوتٌة والتأكد من بأنها معتمدة من قبل المخول بصالحٌة االعتماد . - ب

 لتأكد من صحة المجامٌع عمودٌا وأفقٌا .ا - ت

 مراجعة المصروفات غٌر االعتٌادٌة فً دفتر النثرٌة والتحقق منها .  -ج

 ثالثا : جرد الصندوق .

قم بجرد الصندوق بطرٌقة مفاجئة للنقد فً الصندوق بأكمله بما فٌه نقد أمانة للغٌر ... الخ لمنع أي تالعب بتعوٌض النقص  -9

 حضور أمٌن الصندوق ثم سجل النتائج على النموذج الخاص بعد النقدٌة . على أن ٌتم ذلك ب

عند االنتهاء من الجرد , ٌطلب من أمٌن الصندوق التوقٌع على النموذج بنا ٌفٌد إبرازه جمٌع النقود الذي بحوزته وأن الجرد  -1

 قد تمت بحضوره وأن النقود أعٌدت إلٌه بالكامل . 

المتعلقة بالسلفٌات والمصارٌف األخرى ... الخ , التً دخلت ضمن الجرد قد تم مراجعتها التأكد من سندات صرف النثرٌة  -5

 واعتمادها من قبل اإلدارة . وإذا كان هناك بعضها غٌر معتمد فتقدم للمسؤول وٌحصل على االعتماد الالزم . 

تم سحبها من البنك قد تم تسجٌلها فً الدفاتر قبل البدء بالجردة النقدٌة تأكد من أن شٌكات استعاضة السلفة النثرٌة التً لم ٌ -1

 ودخلت ضمن الرصٌد .

 تسوٌة الرصٌد بموجب الجرد مع الرصٌد الدفتري للحساب الرقٌب فً األستاذ العام  -3

 المتابعة والتحري عن سندات الصرف التً ضمن الجرد إلى طلبات االستعاضة للفترة الالحقة . -7

 م بعمل التسوٌة  الالزمة كما فً تارٌخ الجرد .فً حال وجود حساب للسلفة المستدٌمة ق -6

بالنسبة للنقود التً دخلت ضمن الجرد والتً لٌس لها عالقة بصندوق النثرٌة  ) مثل نقد أمانة للغٌر ( . ٌتم مراجعتها من  -7

 خالل السجالت أو عن طرٌق التثبت المباشر مع األشخاص الذٌن تخصهم هذه المبالغ. 

رٌة خالل السنة والتحري عن القٌود غٌر االعتٌادٌة أو أي اتجاه ٌشٌر إلى تركٌز على المدفوعات مراجعة قٌود صندوق النث -8

 لنوع معٌن من المصروفات مع التحقق الكافً من حٌث مدى االختٌار والتنفٌذ . 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث : 

 

 

ة وملكٌتها والتأكد من أن الفحص المرحلً : الغرض من هذا البرنامج هو التأكد من صحة قٌمة الموجودات الثابت

جمٌع اإلضافات والحذوفات قد تمت وفقا لإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة بالالئحة المالٌة للجمعٌة والمبالغ المقدرة 

فً الموازنة والتأكد من صحة قٌد الموجودات الثابتة من حٌث الفصل بٌن المصارٌف الرأسمالٌة والمصارٌف 

وٌتم  -سب على أساس المعدالت المقررة شهرٌا حسب الالئحة المالٌة للجمعٌة  اإلدارٌة وأن االستهالكات تحت

 الفحص على النحو التالً :

 السجالت : -1
 التأكد من صحة تدوٌر األرصدة االفتتاحٌة . - أ

 التحقق من صحة المجامٌع واألرصدة فً سجل الموجودات الثابتة ومالحقتها إلى األستاذ العام  . - ب

 دات الثابتة الظاهرة فً السجل  والتحقق من وجودها الفعلً .اختٌار عٌنة من الموجو - ت

مراجعة احتساب االستهالك الشهرٌة على الموجودات الثابتة والتأكد إن المعدالت المستعملة تتفق مع سٌاسة الجمعٌة  - ث

 وأنه تم تسجٌلها فً الدفاتر شهرٌا .

 بها  .ابداء الرأي حول دراسة الموجودات الثابتة والسجالت المحتفظ   - ج

 

 اإلضافات : -2
باإلشارة إلى حسابات المبانً , اآلالت المكتبٌة , األثاث واألدوات والسٌارات  ....... وغٌر ذلك  , اختر مجموعة من  - أ

 اإلضافات ذات القٌم الكبٌرة .

حوٌل فحص إشعارات التحول بالصرف لإلضافات المعتمدة بناء على المبالغ المقررة فً الموازنة والتأكد من أن الت - ب

 ٌشمل الموجودات الثابتة المضافة .

فحص الفواتٌر , شهادات الملكٌة , أو أٌة مستندات ثبوتٌة أخرى تتعلق بهذه اإلضافات , والتأكد من صحة تصنٌف  - ت

 المصارٌف إلى رأسمالٌة وغٌرها .

 ة من اإلدارة العلٌا .فً حالة وجود زٌادة فً المصروفات الفعلٌة للموجودات الثابتة ٌجب التأكد من وجود الموافق  - ث

 فحص عدد معٌن من الموجودات الثابتة الرئٌسٌة المشتراة التً ٌسهل  الوصول إلٌها .    - ج

 المحذوفات : -3
بالرجوع للحسابات التفصٌلٌة للمبانً , اآلالت المكتبٌة , األثاث , األدوات والسٌارات ... وغٌر ذلك اختٌار مجموعة  - أ

 من المحذوفات الرئٌسٌة .

 ن أن جمٌع الحذوفات المختارة أعاله قد تم اعتمادها .التحقق م - ب

فحص فواتٌر البٌع المذكرات , وغٌرها من المستندات الثبوتٌة التً تؤٌد صحة عوائد بٌع الموجودات الثابتة وتتبعها -ج - ت

 إلى سندات القبض .

تهالك للموجودات الثابتة التأكد من طرح التكلفة األصلٌة من حساب الموجودات الثابتة ومن تنزٌل استدراك االس - ث

 والتأكد من صحة احتساب وقٌد الربح والخسارة .

 إجزاءات تدقيق الموجودات الثابته



 

 التأكد من صحة تسجٌل الحذوفات فً سجل الموجودات الثابتة والدفاتر المحاسبٌة . - ج

 الفحص النهائي: -4

 إكمال ملخص االضافات والحذوفات التً حصلت علٌها فً الفحص المرحلً. - أ

 ٌة الفحص الداخلً المرحلً واستفسر عن اٌة تغٌرات مادٌة.مراجعة االضافات و الحذوفات منذ نها - ب

مراجعة كشف تحلٌل مصارٌف الصٌانة و التصلٌحات من نهاٌة الفحص المرحلً حتى نهاٌة السنة و االستفسار عن  - ت

 المصارٌف المادٌة.

محاسبة, واالستفسار عن تجهٌز مبالغ تقدٌرٌة باالستهالك للسنة لكل اصناف الموجودات الثابتة ومقارنتها مع سجالت ال - ث

 االنحرافات المادٌة.

التأكد من نسب االستهالك التً تم احتسابها أو تعدٌلها حسب العمر المقدر لكل أصل وفق اإلجراءات المالٌة و  - ج

 المحاسبٌة بالالئحة المالٌة للجمعٌة.

 تحري عن االلتزامات لشراء الموجودات الثابتة. - ح

 تعلقة باإلستبعادات و الحذوفاتمراجعة كتب الموافقات اإلدارٌة الم - خ

 التحقق من صالحٌة وكفاٌة بوالص التامٌن على الموجودات ضد اخطار الحرٌق والسرقة واالخطار. - د

 ابداء الراي حول عدالة االرصدة النهائٌة للموجودات الثابتة واالستهالكات الخاصة بها. - ذ

 الفصل الرابع : 

 

 

 مراجعة صحة تدوٌر االرصدة االفتتاحٌة .9

 صول على كشف بالذمم الدائنةالح .1

 جمع الكشف ومطابقة المجموع البٌانات المالٌة الشهرٌة ومٌزان المراجعة. .5

 متابعة مجموع الكشف إلى حساب مراقبة الذمم الدائنة فً األستاذ العام .1

 اختٌار عٌنة من الكشف و متابعتها لملف الذمم الدائنة و التأكد من صحة االرصدة .3

 الذمم الدائنة و تحري عن اٌة قٌود محاسبٌة غٌر اعتٌادٌة ظاهرة فٌهاستعراض حساب مراقبة  .7

 القٌام بإعداد مطابقات شهرٌة لحسابات الموردٌن من واقع كشوف الحسابات الواردة منهم مع السجالت المحاسبٌة .6

 ابداء الراي حول نتائج الفحوصات .7

 الفصل الخامس : 

 

 

 أوالً الفحص المرحلي: 

ات المشترٌات بالجمعٌة ومقارنتها مع اإلجراءات المعتمدة بالالئحة المالٌة و تقٌٌم مدى ما تحققه هذه مراجعة إجراءات عملٌ -9

 اإلجراءات من رقابة داخلٌة.

 الذمم الدائنةإجزاءات تدقيق 

 المشتزياتإجزاءات تدقيق 



 

اختٌار عٌنة كافٌة من فواتٌر المشترٌات وثبت هذه العٌنة وتحدٌد أساس اختٌارها على ورقة عمل لغرض تحقٌق أهداف  -1

 الفحص الداخلً

 ة المرفقات الثبوتٌة المعززة للمعامالت المالٌة الخاصة بالمشترٌات.التأكد من كفاٌ - أ

 سالمة التوجٌه المحاسبً - ب

سالمة الترحٌل إلى الحسابات ذات العالقة فً الذمم الدائنة و المستودعات حسب النوع ومطابقتها مع مستندات  - ت

 المستودعات.

سند االستالم من حٌث اسم المورد و الكمٌة و السعر  المقارنة بٌن الفواتٌر مع طلبات الشراء ومع أمر الشراء ومع - ث

 و الشروط.

التأكد من أن طلبات التورٌد و الشراء قد تم اعتمادها حسب اإلجراءات المالٌة و المحاسبٌة بالالئحة المالٌة للجمعٌة  - ج

 من خالل مراجعة ملف اوامر الشراء.

 فحص العروض والمناقصات التً تؤٌد صحة االسعار الظاهرة على طلبات الشراء - ح

 استعراض التقارٌر المتعلقة بمراجعة اسعار الشراء , ومالحظة موضوعٌة المشترٌات مقارنة بحجم النشاط. - خ

 متابعة الفواتٌر إلى سجل المشترٌات ومقارنتها مع سند االستالم - د

 ومطابقتها مع شروط االتمان المتفق علٌها مع المورد متابعة الفواتٌر إلى سجل الموردٌن - ذ

 مراجعة صحة المصارٌف المحملة إلى المشترٌات - ر

 مراجعة إجراءات الشراء المعمول بها خالل الفترة لتحدٌد وتقٌٌم اٌة انحرافات - ز

 متابعة الفاتورة والموافقة علٌها وعلى شروط الخصم والتأكد من صحة معالجتها فنٌا و محاسبٌا - س

 عة تقرٌر اوامر الشراء المفتوحة والتأكد من أسباب عدم وصول المشترٌات فً موعدهامراج - ش

 اخذ عٌنة من قائمة الشٌكات المعدة للدفع ومراجعة فواتٌها و مطابقتها معها من حٌث شروط ومبالغ ووقت الدفع - ص

 ثانياً: الفحص النهائي

 نةمراجعة تأكٌدٌة للتحقق من صحة إجراءات الشراء فً نهاٌة الس .9

تتبع عدد معٌن من سندات استالم المشترٌات وذلك فً نهاٌة السنة إلى فواتٌر المشترٌات والتأكد من عدم التداخل  - أ

 فً السنوات المحاسبٌة

 مراجعة سجل المشترٌات آلخر شهرٌن فً السنة الحالٌة واول شهرٌن للسنة الالحقة - ب

 ة مشترٌات رأسمالٌةالتأكد من أن ما تم قٌده إلى حساب المشترٌات ال ٌتضمن اٌ .1

االخذ بعٌن االعتبار وجود التزامات طارئة أو عقود شراء قد ٌكون لها تأثٌر عكسً على المخصصات المعمولة فً نهائً  .5

 السنة

الحصول على تثبٌت ألٌة دف أو كمبٌاالت على الجمعٌة ) أن وجدت( ثم مراجعة شروط تلك األوراق من حٌث توافقها مع  .1

 ك األوراق وكذلك بشروط االستحقاقالشروط المرتبطة بتل



 

 الفصل السادس

 

 

 أوالً: الفحص المرحلي:

تجهٌز كشف بأنواع المصارٌف للفترة محل الدراسة مع األرقام , المقارنة فً الفترة السابقة المقابلة مع الموازنة التقدٌرٌة و  -9

 إلدارٌة المتعلقة بذلكتحري عن اٌة انحرافات مادٌة عن الموازنة التقدٌرٌة , ودراسة التقارٌر ا

 تجهٌز ورقة عمل تحلٌل مفصل لجمٌع حسابات المصارٌف كما ٌلً -1

 متابعة القٌود المحاسبٌة إلى المستندات الثبوتٌة و التأكد من صحة الترحٌل واالعتماد والتسجٌل - أ

 التأكد من أن المبالغ المسجلة تتماشى مع سٌاسات الجمعٌة وما تم صرفة فعال ٌخص أنشطة الجمعٌة - ب

 مقارنة هذه األرقام مع الموازنة التقدٌرٌة وتحري عن االختالفات الناتجة عن المقارنة - ت

استعراض الحسابات فً األستاذ العام لنفس الفترة و التأكد من مطابقة األرقام لألستاذ المساعد للمصارٌف و تحري عن اٌة  .5

 قٌود اعتٌادٌة مثل قٌود التسوٌة

تخرج على اساسة المصروف االجمالً للفترة و قارنه مع ما هو مسجل بالدفاتر و إٌجاد المعدل الشهري للمصروف وٌس .1

 التحري عن اٌة فروقات

التحقق من صحة قٌود المصارٌف المتكررة من حٌث الفترة و المبلغ ومن أن جمٌع المصارٌف ٌتم تسجٌلها  شهرٌا على  .3

 أساس االستحقاق

 ع التدقٌق و دراسة أسباب تجاوز بعض البنودمقارنة المصارٌف الفعلٌة بالمقدرة للفترة موضو .7

 ثانيا: الفحص النهائي

 المقارنة مع أرقام الموازنة و أرقام السنة الماضٌة و التحري عن اٌة فروقات مادٌة -9

 استكمال المراجعة تفصٌلٌة التً قمت بها لكل مصروف خالل السنة بكاملها  -1

د من مطابقة األرقام لألستاذ المساعد للمصارٌف والتحري عن اٌة قٌود استعراض الحسابات الرقٌبة فً األستاذ العام والتأك -5

 غٌر اعتٌادٌة

المراجعة مستندٌا لدفتر المدفوعات البنكٌة وسندات الصرف للفترة الالحقة لنهاٌة السنة للبحث عن اٌة مطلوبات أو  -1

 مصروفات تخص السنة الحالٌة ولم تسل فً حسابتها أو ٌأخذ لها استدراك 

 تحقق مما ٌلًٌجب ال -3

 المطلوبات المستحقة و المدفعات مقدما ع المصارٌف المتعلقة بها - أ

 المصارٌف المالٌة مع كتب ردود التثبٌت من البنوك - ب

 ابداء الراي حول المصارٌف كما فً نهاٌة السنة -7

 

 

 

 المصاريفإجزاءات تدقيق 



 

 الفصل السابع

 

 أوال : المقدمة:

 إجراءات صرف الرواتب والدورة المستندٌة الخاصة بها: -9

 لدوامحفظ سجالت ا 

 تحضٌر كشف الرواتب و تحمٌلها على اقسام ) مشارٌع( الجمعٌة 

  ًطرٌقة دفعها ثم حدد اٌة تغٌٌرات قد حدثت فً اإلجراءات المالٌة و المحاسبٌة عما هو معتمد بالالئحة المالٌة ف

 وقت خالل الفترة تحت الفحص

 ٌن فً شروط عقود العمل التعرف على اٌة تغٌرات فً السٌاسات الخاصة بأعمال الجمعٌة والموظف -1

مراجعة الهٌكل التنظٌمً , توزٌع الوظائف الرئٌسٌة و التقارٌر اإلدارٌة الخاصة ) المٌزانٌات التقدٌرٌة , تقدٌر القورة  -5

االنتاجٌة , الساعات االضافٌة( للتأكد من أن المسؤولٌات اإلدارٌة الخاصة بتكلفة العمل تبدو محدده بوضوح وان شكل و 

 رٌر ٌفً بأغراض الرقابةمضمون التق

التحري عن وجود اختالف ذات أهمٌة بٌن تكلفة الرواتب واحصائٌات الموظفٌن للفترة تحت الفحص لكل قسم مع الفترة  -1

 المقابلة ومع المٌزانٌة التقرٌبٌة للمٌزانٌة الحالٌة

 ثانيا: فحص القيود و السجالت التفصيلية :

 إلى الموافقات على التعٌٌن و الرواتب الموافقة علٌها اختٌار عٌنة من الموظفٌن و ٌتم متابعتها -9

 مطابقة تصنٌفات الموظفٌن بكشوف الرواتب مع الملفات الشخصٌة بقسم شؤون الموظفٌن -1

 من مقارنة كشوف الرواتب للفترة الحالٌة و الفترة السابقة ٌتم تحدٌد االشخاص المعٌنٌن حدٌثا ثم : -5

 و ملحقاتها فحص الموافقات على التعٌٌن و الرواتب 

 فحص الموافقات على المستحقات أنها الخدمة ومذكرة شؤون الموظفٌن المتعلقة بذلك 

  التأكد من صحة احتساب مبالغ الرواتب أو مستحقات أنها الخدمة و أٌضا التأكد من خلو كشوف الرواتب الالحقة

 من االشخاص الذٌن انتهت خدمتهم

 خ  قد تم اعتمادها من صاحب الصالحٌةالتأكد من أن الموافقات واالنهاء .... ال -1

مراجعة اإلجراءات الخاصة بتعدٌالت الرواتب للموظفٌن خالل الفترة تحت الفحص مع مسؤول شؤون الموظفٌن للتعرف  -3

 على اٌة انحرافات عن سلم الرواتب المعتمد

م و تصنٌف اقسامهم فً كشوفات التأكد عن طرٌق المناقشة أو المالحظة لعٌنة مختارة من الموظفٌن أن رواتبهم ووظائفه -7

 الرواتب مطابقة للواقع

مراجعة إجراءات تسجٌل و مراقبة الدوام والحوافز المطبقة خالل الفترة تحت الفحص وتحر عن اٌة انحرافاتتكون قد وقعت  -6

 و قٌمها

 

 ثالثا : االحتساب والترحيل :

األخرى فً عٌنة من الموظفٌن الظاهرة أسمائهم فً مراجعة احتساب الراتب االجمالً و الساعات االضافٌة و العالوات  -9

 كشوفات الرواتب

 مراجعة صحة االستقطاعات و قارنها مع الموافقات و صحة المبلغ المستحق -1

 جمع الكشوفات افقٌا و عامودٌا و التأكد من أنها معتمده من صاحب صالحٌة االعتماد موجب الالئحة المالٌة للجمعٌة -5

 الزواتبإجزاءات تدقيق 



 

 مسحوبة من البنك تطابق مجموع الرواتب االجمالٌة )كشوفات الرواتب(التأكد من أن المبالغ ال -1

الحصول على كشف تحلٌلً للرواتب االجمالٌة لكل شهر ولكل قسم وقارن الرواتب حتى تارٌخه مع الفترة المقابلة السابقة  -3

 وعدد الموظفٌن فً كل قسم واربط االختالفات ) أو عدمها ( .

 الفصل الثامن
 

 

 

سة اإلجراءات فٌما ٌتعلق باإلٌرادات و تقٌٌم مدى ما تحققه اإلجراءات من رقابة داخلٌة على تلك االرادات القٌام بدرا -9

 واجراءات قٌدها فً السجل و تحدٌد نقاط الضعف فً هذه اإلجراءات

اسس اختٌارها  اختٌار عٌنة من المعامالت المالٌة التً تمت خالل السنة على حسابات االرادات وتثبٌت هذه العٌنة وتحدٌد -1

 على ورقة عمل لغرض تحدد أهداف الفحص المرحلً:

التأكد من كفاٌة المرفقات الثبوتٌة المعززة للمعامالت المالٌة الخاصة باإلٌرادات و من توفر الموافقات اإلدارٌة  - أ

 المطلوبة

 التأكد من سالمة التوجٌه المحاسبً - ب

 سالمة الترحٌل إلى الحسابات ذات العالقة - ت

اتباع اإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة المعتمدة بالالئحة المالٌة و المتعارف علٌها فً قٌد و تسجٌل هذه التأكد من  - ث

 االرادات

الحصول على كشف تحلٌلً بأرصدة اإلٌرادات و مطابقتها مع سجالت ومناقشتها مع اإلدارة ومناقشة االرصدة المالٌة  -5

 إلدارٌة وصحة قٌدها فً السجالتالناتجة عن بٌع الموجودات وفحصها مع الموافقات ا

استعراض القٌود المحاسبٌة لكافة انواع االرادات للفترة من نهاٌة الفحص المرحلً حتى نهاٌة السنة و تحري عن اٌة مبالغ  -1

 أو قٌود محاسبٌة غٌر اعتٌادٌة

لجمعٌة وفق تعلٌمات التأكد من أن مصادر االرادات تقع من ضمن األغراض المسوح بمزاولتها و ال تتعارض مع نظام ا -3

 وزارة الشؤون االجتماعٌة

 الفصل التاسع

 

 

 أوالً: الفحص المرحلي:

 مراجعة إجراءات الرقابة الداخلٌة المتعلقة بالصٌانة و تسجٌل مصارٌفها و تحدٌد نقاط الضعف فً تلك اإلجراءات  -9

علٌه و موجب العقود المبرمة فً هذا الشأن ) التأكد من تطبٌق السٌاسات المالٌة المتعلقة بعملٌات الصٌانة حسب المتعارف  -1

 أن وجدت(

 اخذ عٌنة من سجل مصارٌف الصٌانة وذلك لما ٌلً -5

 التأكد من صحة تصٌف نوع المصارٌف - أ

 التوجٌه المحاسبً استنادا إلى القٌود المحاسبٌة المعتمدة فً الالئحة المالٌة للجمعٌة - ب

 المعلومات و الموافقات و صحة التوجٌه المحاسبًمراجعة عٌنة من فواتٌر الصٌانة والتأكد من إكمال  -1

 اإليزاداتإجزاءات تدقيق 

 إجزاءات تدقيق وصيانة الموجودات و الممتلكات



 

 مراجعة تقارٌر مراقبة األعمال و تقارٌر بعض العملٌات و االستفسار عن اٌة انحرافات و حل اسبابها -3

7-  

 ثانياً: الفحص النهائي:

 التأكد من صحة و كفاٌة مخصص الصٌانة بمراجعة االسس المستخدمة فً احتساب المخصص -9

 حلٌة التً قمت بها ووثق رأٌك علٌهاتحدٌث الدراسات المر -1

 مراجعة سالمة التصنٌف المحاسبً لجمٌع مصارٌف الصٌانة فً الحسابٌة الختامٌة

 الفصل العاشر

 

 

 أوال: بنود المراجعة 

 
 التقارير الدورية  - أ

ة األولى ان التقارٌر اإلدارٌة ٌعتمد علٌها اعتماد كلً فً تقٌٌم األداء للجمعٌة, وتوجه هذه التقارٌر بالدرج

إلى مجلس اإلدارة ألنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار فً تصحٌح االنحراف واتخاذ اإلجراءات الالزمة, 

 وأن تعد هذه بصفة دورٌة وبانتظام, وٌجب اعداداها بطرٌقة جٌدة وواضحة ومنها:

 :ٌة أو فصلٌة وتكون هذه من العاملٌن لمدراءهم بصفة: ٌومٌة, أسبوعٌة, أو شهر التقارٌر الدورٌة

 أو بعد انتهاء مرحلة معٌنة من مشروع, أو بعد انتهاء مشروع.

 :وتكون هذه التقارٌر من المدراء إلى اإلدارة العلٌا وتتضمن أنشطة  تقارٌر سٌر األعمال اإلدارٌة

 اإلدارات واإلنجازات المتعددة.

  العلٌا على التصرف  وتكون لتحلٌل ظروف مشروع سابقة والحقة لتساعد اإلدارة الفحص: تقارٌر

 السلٌم فً توجٌه القرارات.

 :وتعد بصفة دورٌة عادٌة من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسٌهم,  تقارٌر قٌاس كفاءة العاملٌن

وتشمل على قٌاس القدرات والتوصٌة لتطوٌر تلك القدرات, ومدى تعاونهم مع فرٌق العمل 

 ...وغٌره من معاٌٌر واضحة مناسبة للجمعٌة.

 وتكون بٌن اإلدارات واألقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات  رات والرسائل المتبادلة:المذك

المزاجعة الداخلية لالنظمة الداخلية إجزاءات 

 اإلدارية



 

 والمعلومات والبٌانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقٌٌم.

 التقارير الخاصة: - ب

 .تقارٌر المالحظة الشخصٌة 

 .تقارٌر االحصائٌات والرسوم البٌانٌة 

 .متابعة ملف الشكاوى والتنظٌمات 

 ت والمراقبة الداخلٌة.مراقبة السجال 

 .مراقبة السٌر وفق معاٌٌر نظام الجودة 

 .تقٌٌم ومراجعة المشارٌع 

 ثانياً عمليات المراجعة

 
  التحضير للمراجعة:  - أ

ًٛ علٙ حال٘ ّأٍنٔ٘ األىشط٘  .1 ٓكْو املساجع الداخلٕ بإعداد اخلطط الطيْٓ٘ للنساجعات الداخلٔ٘ يف بدآ٘ نل عاو بيا

ّتساجع ّتعتند مً املدٓس التيفٔرٖ للجنعٔ٘ ثه تسضل صْزٗ نل ىشاط مسٗ ّاحدٗ علٙ األقل نل حبٔث تته املساجع٘ عً 

 ميَا بعد االعتناد إىل مجٔع اإلدازات / األقطاو.

( مساجع لهل ىشاط، ّنرلو اختٔاز زٜٔظ فسٓل 2ٓكْو املساجع الداخلٕ بتخدٓد فسٓل مساجعني علٙ أال ٓكل عً عدد ) .2

اختٔاز املساجعني أٌ ٓهْىْا مطتكلني عً اجلَ٘ املساد املساجع٘ علَٔا ّأٌ ٓهْىْا مدزبني املساجعني ّٓساعٙ عيد 

 ّمؤٍلني للكٔاو بهاف٘ أىشط٘ املساجعات الداخلٔ٘.

 -ٓكْو فسٓل املساجعني بعنل اآلتٕ : .3

 ٔاحلصْل علٙ مجٔع الْثاٜل اخلاص٘ بعنلٔ٘ املساجع٘ قبل إجساٛ املساجع٘ مً مهتب املساجعات الداخل.٘ 

 .٘االطالع علٙ ىتاٜج املساجعات الطابك٘ عً اليشاط حتت املساجع 

 ( ٘إعداد قاٜن٘ املساجعCheck List (  مع الرتنٔص علٙ اليكاط الْازد بَا مالحظات عدو املطابك٘ يف التكازٓس

 الطابك٘.

 .٘تيفٔر خط٘ املساجع٘ يف مْاعٔدٍا احملددٗ باخلط 



 

 َٔا مع اجلَ٘ املساجع علَٔا.حتدٓد حاالت عدو املطابك٘ ّاالتفام عل 

 خطوات تنفيذ المراجعة  -ب

 

 -بيْد تيفٔر املساجع٘ : -1

  ٛٓكْو املساجع الداخلٕ بإخطاز اجلَ٘ اليت ٓيفر علَٔا املساجع٘ بتازٓذ املساجع٘ ّمدتَا ّأمساٛ املساجعني قبل إجسا

 التْقٔت. املساجع٘ مبدٗ ال تكل عً أضبْع ّمْافك٘ مدٓس اجلَ٘ املساجع علَٔا علٙ ٍرا

  ٘ٔٓكْو زٜٔظ فسٓل املساجع٘ بعنل افتتاحٔ٘ املساجع٘ بني املساجعني ّاملساجع علَٔه للتعازف ّشسح الغسض مً عنل

 املساجع٘ ّتستٔبات املساجع٘.

 :ٕبعد اضتهنال مجٔع الْثاٜل اخلاص٘ باملساجع٘ ٓكْو فسٓل املساجعني بتيفٔرٍا ّنرلو عنل اآلت- 

 ٘علٙ املساجع علَٔه اضرتشادًا بكْاٜه املساجع٘ الداخلٔ٘ للجْدٗ ّاالضتفطازات  عسض األضٝل(Check List ( ّٕتلك

 اإلجابات علَٔا.

 .شٓازٗ للنْقع ّمساجعات الطجالت املدتلف٘ للتخكل مً اإلجابات 

 قد ٓسٚ فسٓل املساجع٘ إضاف٘ بعض األضٝل٘ ّاالضتفطازات علٙ قْاٜه املساجع٘ أثياٛ تلو الصٓازٗ، فٔته إضافتَا 

 املساجع٘ ، ّتطجٔلَا ّحفظَا ضنً تكسٓس املساجع٘. إىل قاٜن٘

  ٘ٓته تطجٔل حاالت عدو املطابك 

  بعد االىتَاٛ مً تيفٔر املساجع٘ ٓته حصس حاالت عدو املطابك٘ أثياٛ املساجع٘ ّمساجعتَا ّتصئفَا ّّضع

 عٔد التيفٔر. اإلجساٛات التصخٔخٔ٘ / الْقأٜ٘ املطلْب تيفٔرٍا ّاملطْٝل عً التيفٔر ّمْا

  .ٓته نتاب٘ تكازٓس عً املساجع٘ الداخلٔ٘ ّتْقٔعُ مً مدٓس اجلَ٘ املساجع علَٔا 

ٓكْو املساجع الداخلٕ مبساجع٘ التكسٓس ، ّاعتنادِ ثه ْٓشع علٙ )الْحدات / األقطاو( املدتص٘ ىطذ مً ىتاٜج املساجع٘  -2

طلبات اإلجساٛات )التصخٔخٔ٘ / الْقأٜ٘( علٙ اليناذج اخلاص٘ الداخلٔ٘ للجْدٗ حٔث تكْو نل )الْحدات / األقطاو(  بتخسٓس 

 .برلو حلاالت عدو املطابك٘ اليت حتتاج لدزاض٘ ّحتلٔل أّ متابع٘ علٙ مدٚ أطْل ّإزضاهلا علٙ املساجع الداخلٕ

 ٓكْو املساجع الداخلٕ مبتابع٘ تيفٔر اإلجساٛات التصخٔخٔ٘ ّالْقأٜ٘. -3



 

كسٓس ٓعسض ملدص تكازٓس املساجعات الداخلٔ٘ مع التْصٔات املكرتح٘ علٙ دللظ اإلدازٗ ٓكْو املساجع الداخلٕ بتكدٓه ت -4

 ملياقشتُ

 ٓته حفظ ىتاٜج املساجعات الداخلٔ٘ ّتكازٓسٍا مبلف خاص لدٚ املساجع الداخلٕ  -5

 أحكام عامة :

 َئ٘امل املعآري ّفل ّتطبٔكُ داخلٕ فعال، ّضبط زقاب٘ ىظاو اعتناد اإلدازٗ دللظ علٙ ٓتعني -1

 ناف٘، املالٕ الصسف تشنل أّجُ ّقأٜ٘ إجساٛات تتطنً حبٔث احملاضبٔ٘، باإلجساٛات ّاملساجع٘ اخلاص٘

 ّاللْاٜح ّالتكٔد باألىظن٘ اجمللظ، ٓعتندٍا اليت اجلنعٔات حْنن٘ أحهاو الٜخ٘ تطبٔل متابع٘ ّٓطنً

 تته اجلنعٔ٘، ّأٌ يف لتيفٔرٓ٘ا املطتْٓات مجٔع يف ّاضخ٘ للنطؤّلٔ٘ معآري اتباع ّجيب الصل٘، ذات

 .بَا اخلاص٘ لألحهاو ّالطْابط ّفكا العالق٘ ذات األطساف تعامالت

يف حال تشهٔل جلي٘ مساجع٘ داخلٔ٘ فاٌ ٍرا اليظاو ٓهٌْ مهنل لصالحٔات ّاختصاصات جلي٘  -2

 املساجع٘ الداخلٔ٘ املشهل٘. 

  -تكع مطؤّلٔ٘ تطبٔل ٍرا اليظاو علٙ نال مً : -3

 خلٕ املساجع الدا - أ

 ّحدٗ املساجع٘ الداخلٔ٘ ) إٌ ّجدت (  - ب

ل جلي٘ املساجع٘ )يف حال تكع مطؤّلٔ٘ حتدٓث ٍرا اليظاو ّالتأند مً نفاٛتُ  فاعلٔتُ علٙ عات -4

 ( اّ علٙ املساجع الداخلٕ. إىشاَٜا

 المزاجع

 هذه السياسة في(االولى( في دورته )11/11اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع )

 وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.  90/1911/ 90

 


