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  بـــرامـــج الـضـبــط الــداخــلــي والـــرقــابــة الـمـالـــیــة

  
  
  

  برنامج مراجعة النقد في الصندوق والبنوك
  

  .تأكد من صحة تدویر األرصدة االفتتاحیة لحساب النقد في الصندوق ولدي البنوك -١
ع وقم بمطابقة) إن وجد(یتوجب القیام بعمل جرد فجائي للنقد في الصندوق العام  -٢ ي م داد الفعل  نتیجة التع

 .الرصید الدفترى وأكتب عن أیة فروقات أو مالحظات قد تظھر
ل  -٣ ستدیمة وعم ده الم ي أساس العھ ة عل ة المصروفات النثری تم إستخدام صندوق لمواجھ ھ ی ن أن د م تأك

 .تعداد فجائي للصنادیق النثریة والكتابة عن نتیجة التعداد وأیة مالحظات قد تظھر
ة تجاوزات ألغراض تأكد من إستخ -٤ دم وجود أی دام الصنادیق النثریة للغرض الذى تكونت من أجلة وع

 .الصندوق
 .التأكد من أن مھام أمین الصندوق مفصولة عن ایة مھام أخري -٥
 .تأكد من أن أمین الصندوق ال یحتفظ بالمبالغ النقدیة أكثر من الوقت المحدد لھ -٦
ھ ال یحتفظ التأكد من قیام أمین الصندوق بنورید الشیكا -٧ ك وأن دى البن شركة ل ًت أوال بأول إلي حسابات ال

ت  ك وق دى البن ورد لحساب المصنع ل ة إذ یجب أن ت شیكات المؤجل ا كال دد لھ ت المح ن الوق بھا أكثر م
 .إستحقاقھا

د  -٨ ي بن اء ف ا ج صندوق بم ین ال زام أم دم إلت ین ع ات ) ٧(و ) ٦(إذا تب ة مخالف ي أی ة ف ب الكتاب یتوج
 .ھرأومالحظات قد تظ

التأكد من قیام الشركة بعمل بولیصة تأمین على النقد فى الصندوق والنقد في الطریق وضد سوء األمانة  -٩
 .وعلي األسخاص الذین بتعاملون بالنقد

 -:دراسة مستندیة للمدفوعات النقدیة والشیكات علي النحو التالـــــــــي  - ١٠
  .ًكفایة التواقع واإلعتمادات طبقا للوائح -
 ات الثبوتیةكفایة المرفق -
 .ختم المرفقات بخاتم مدفوع والذى یشیر إلي رقم سند الصرف وتاریخة -
 .مراقبة تسلسل أرقام سندات الصرف -
 .صحة التوجیھ المحاسبى -
 .متابعة الترحیل إلي بعض الحسابات الخاصة -
 .األلتزام بالحد األقصى للصرف النقدى والمبلغ المحدد للصرف في المرة الواحدة -
 .أرقام الشیكاتمتابعة تسلسل  -
 .ًالتأكد من الشیكات التي تم إلغاؤھا وھل تم ذلك وفقا لألصول -
 .التأكد من حفظھا لمراقبة التسلسل -
 .التأكد من أن الشیكات محفوظة بمكان أمین -
 .التأكد من أن الشیكات موجودة مع شخص مسؤول ولیس لھ عالقة بالتسجیل بالحسابات -
 .التأكد من أن الشیكات مسطره -
 . من أن الشیكات الغیر مستعملة ال یتم توقیعھا علي بیاضالتأكد -
 .التأكد مندفاتر الشیكات الغیر مستعملة محفوظة بمكان أمین -
 .التأكد من التسلسل الرقمي للشیكات المصرفة وإثباتھا في السجالت -
 .التأكد من أنھ یتم إثبات الشیكات في السجالت فور تحریر سند الصرف -
 

  -:وضات النقدیة والشیكات علي النحو التالـــــيدراسة مستندیة للمقب - ١١
  .ًصحة وتوافق المبالغ المقبوضة رقما وكتابة  -
 .التأكد من المرفقات الثبوتیة ومطابقتھا من حیث المجموع مع ما تم سند القبض -
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 .متابعة التسلسل وأرقامھ في سند القبض -
 .التأكد من صحة التوجیھ المحاسبى -
 .لمبالغ المقبوضة في حساب الشركة لدى البنك أول بأولالتأكد من أنھ یتم إیداع ا -
داع  - ي إشعار اإلی ك عل التأكد من أن اإلیداع النقدى یتم حسب األصول وذلك بالتأكد من ختم البن

 .بإستالمھ النقد
التأكد من أن تاریخ اإلیداع المدون علي إشعار اإلیداع مطابق للتاریخ المبین من فبل البنك علي  -

 .المھ المبلغ اإلشعار إلست
 .أكتب مذكرة نتائجالدراسات والمالحظات -
ع  - ة م ة والدائن ة المدین دة والحرك ابق األرص وك وط دى البن شركة ل سابات ال شوف ح ب ك أطل

 .السجالت
 .أحصل علي تسویات البنوك للحسابات غیر المطابقة -
ین كش - داعات والمصروفات ب ة اإلی ة ومراجع ك راجع التسویات من حیث المبالغ الموقوف ف الب

 .والسجالت
ر  - شیكات المصروفة وغی الغ المودعة أو ال متابعة المبالغ الموقوفة بالفترة الالحقة من حیث المب

 .الظاھرة سواء في السجالت أو كشوف البنك ومتابعتھا حتى تصفیتھا
 .تأكد من الموظف الذى یعد التسویات لیس ھو الموظف المسؤول عن المقیوضات والمدفوعات -
 .ھ یتم إبالغ اإلدارة أول بأول عن المبالغ المالیة الموقوفة بالتسویاتتأكد من أن -
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   األصـــول الـثـابـتــــةةـعـج مراجــامـرنـب
 

  .مراجعة األرصدة اإلفتتاحیة الجمالي األصول ومجمع االھالك وصحة تدویرھا -١
افات أو إ -٢ ة أو االض ول الثابت تالك األص ث إم ن حی ة م سیاسات المتبع ن ال د م دیالت                 تأك ال أى تع دخ

 .نسب التحمیل علي األقسام-وكذلك نسب اإلستھالك
 .إختر عینة كافیة ومادیة من المعامالت المالیة التى تمت علي األصول الثابتة -٣
 -:مراجعة اإلضافات والحذوفات المادیة التى تمت علي األصول الثابتة وذلك علي النحوالتالــــى -٤

  .رفقات الثبوتیةالمؤیدة للمعامالت المالیة لالصول الثابتةتأكد من كفایة الم -
ن  - د م ن االصول والتأك وائح االستبعادات م ده حسب الل تأكد من وجود المرافقة اإلداریة المعتم

 .أسباب االستبعادات من خالل االطالع على المرفقات الثبوتیة المؤیده
تبعا - ود االس افات وقی ود االض بى لقی ة المحاس حة التوجی ار                   ص ذ فیاالعتب ع االخ دات م

 .مخصص االھالك لالصول المستبعده
ل                                    - سجیل االص دم ت د منع ة والتأك سابات ذات العالق ي الح ل إل حة الترحی ص

 .في الحساب المخصص
 .لجتھاتأكد من صحة تسجیل المصاریف الرأسمالیة المضافة خالل الفترة وسالمة معا -
 .تأكد من صحة إحتساب االستھالك للفترات خالل العام واالستھالك التراكمي -
 .تأكدمن صحة نتیجة عملیات البیع وصحة إحتساب الربح أوالخسارة لھذه الحذوفات -

  -:تأكد من وجود سجالت للموجودات الثابتة في المحاسبة تبین ما یلـــــــــي  -٥
  اســـم االصـــــــل -
 ــــورداســـم الـمـــ -
 رقـــم االصـــــــل -
 تـاریـخ الـشــــراء -
 مـكـــان وجــــوده -
 تكلفـــة الـشــــراء -
 نسبـــة االستھالك -
 القسط السنوى لإلستھالك -
 اإلستھالك المتراكم -
 صافي القیمة الدفتریة -
 

  .تأكد من ترقیم الموجودات الثابتة لتسھیل عملیة الجرد -٦
 .الثابنة ھل ھو كاف أم مغالي فیھتأكد منقیمة التأمین علي الموجودات  -٧
ھادات  -٨ ي ش اإلطالع عل ك ب ة وذل ولھا الثابت ة أص شركة لكاف ة ال ن ملكی د م واتیر(تأك ة ) ف ات الملكی اثب

 .وأحصل علي نسخة منھا
 .إفحص عینة من مصاریف الصیانة والتصلیحات فیما یتعلق بالموافقات والمستندات الثبةتیة المرفقة -٩

 .ات علي الموجودات الثابتةإستفسر عن وجود أیة رھون - ١٠
 .راجع كتب المرافقات اإلداریة المتعلقة باإلستبعادات والحذوفات - ١١
 .القیام بجرد لبعض األصول الثابتة ومطابقة ذلك مع السجالت - ١٢
ب  - ١٣ ا بموج تم إجراجھ صیانة والتصلیح وھل ی ن المخازن لل ار م ن إجراءات صرف قطع الغی د م تأك

 . تسجیلھا بالحساباتطلبات وموافقات وأذونات صرف وتابع
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  القروض والتسھیالت وخطابات الضمان/ةـعـج مراجــامـرنـب

  
د -١ م بالتأك ت  ق د تم ى ق ات الت ع األتفاقی ي توقی ل إل ت للتوص ى تم راءات الت ن اإلج                                       م

  -:ًوفقا للتعلیمات من حیث 

  .موافقة مجلس اإلدارة أو من یفوضھ المجلس -

 .فقة المستشار القانوني أو اللجنة التنفیذیةمرا -
 

  مراجعة صحة احتساب االقساط وفوائدھا المستحقة الدفع في التواریخ المحددة -٢

ده  -٣ ي ح دیون كل قرض عل ذه ال ي ھ ة عل ات المترتب ین االلتزام ن وجود سجل یب ة (التأكد م ح قیم یوض

د-قیمة القسط-عدد االقساط-القرض ا للعق دهقیم-ًنسبة الفائدة طبق ساط -ة الفائ اریخ استحقاق االق اریخ –ت ت

 ).استحقاق الفوائد

ؤدى  -٤ ذ ت ات للتنفی دم وجود مخالف د منع ا والتأك ق علیھ شروط المتف ًمراجعة تنفیذ االتفاقیات والعقودوفقا لل

 .إلى تحمل الشركة اعباء اضافیة

 .حسابات الشركةتأكد من انھ تم طلب مصادقات من البنوك للتأكد من صحة األرصدة ومطابقتھا مع  -٥

 .قم باالطالع علي اتفاقیات التسھیالت وشروطھا ومدى إلتزام الشركة بھا -٦

 .التأكد من توفیر شروطتجدیدالتسھیالت لفترات مالیة الحقة -٧

 .قم بمراجعة مستندیة لبعض التسدیدات وتأكد مناكتمال المستندات المؤیدة -٨

 -:في حالة اصدار أیة خطابات ضمان یتم التأكد مـــــــن  -٩

  .وجود سجل لخطابات الضمان -

 .ھل تسجل بالحسابات بقیود نظامیة -

 .تأكد من صالحیة خطاب الضمان ومدة انتھائة -

وم  - ط بالرس بیل رب ي س ة عل ت مقدم ال كان ي ح ضمان ف ات ال ض خطاب ترداد بع ن اس د م تأك

 .الجمركیة للبطاعة المعفاه

ط ھ - د خصمھا للبضاعة موضوع رب ساب تأكد منتحمیل خطابات الضمان عن ذا الخطاب واحت

 .التكلفة متضمنة الرسوم المدفوعة
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   اإلعـتـمـادات الـمـسـتـنـدیـــــةةـعـج مراجــامـرنـب
  

  .تأكد من صحة تدویر األرصدة اإلفتتاحیة  -١
 .یتم دراسة إجراءات الشركة فیما یتعلق باإلعتمادات المستندیة -٢
ذه  -٣ ة ھ ا تحقق دى م یم م ة ق راءات المتبع ة اإلج ة دراس ي نتیج ة عل ة وداخلی ة فعال ن رقاب راءات م اإلج

 .اإلعتمتدات المستندیة
 .تحدید نقاط الضعف نتیجة الدراسة -٤
 -:إختیار عینة عشوائیة من اإلعتمادات المستندیة المقفلة وغیر المقفلة وقم بالخطوط التالیــــة  -٥

  .كفایة المرفقات الثبوتیة المؤیدة للعملیات المالیة -
 .سالمة التوجیةالمحاسبى -
 .سالمة الترحیل إلى الحسابات ذات العالقة -
 .سالمة اإلحتساب والتسعیربما یقابل العملة األجنبیة -
 -:راجع ملفات اإلعتمادات أو مستندات اإعتماد إذا كانت مرفقةمع سند القید وتأكد مما یلـــى -
 .طلب فتح اإلعتماد المرسل وإشعار فتح اإلعتماد -
 .تماد وتأكد من موافقة المورد والمصنع علیھادراسة أیة تعدیالت تمت بعد فتح اإلع -
ة  - ك وأی دفوع للبن وب والم دى المطل أمین النق ة الت ك و قیم تأكد من صحة إحتساب مصاریف البن

 .مصاریف أخري
 )الشحن+ التأمین + التكلفة ) (CIF(راجع بولیصة التأمین في حالة الشراء  -
ي أساس  - شراء عل ة ال ن )F.O.B(راجع فواتیر الشحن فى حال د م اء وتأك ي المین  البضاعة عل

 ً.ختم بولیصة الشحن بخاتم إن الشحن مدفوع مقدما
ات                      - ة المعلوم ن البنكومطابق واردة م ستندات ال شحن والم اتورة ال صة وف ة بولی مراجع

 -:الواردة بھا مـــــع 
 طلب البضاعةوطلب فتح اإلعتماد.  
 إشعار البنك المدین. 
 رفققیمة السحب الم. 
 فاتورة المورد. 
 

  .التأكد من تسجیل قیمة اإلعتماد مع الحسابات ذات العالقة وحسب اإلتفاق مع المورد -
ة                        - ول الثابت ازن أو األص شتریات أو المخ ي الم اد ف ساب اإلعتم ال ح د إقف د عن التأك

 -:وذلك بمراجعة مایلـــــي 
 لواردة بالفاتورةمع بولیصة الشحنسند إستالمالبضاعة ومطابقة الكمیات ا.  
 شھادة التالف أو النقص في البضاعة. 
  للبضاعة المستلمة وتأكد من وجود كشف باألصناف ) التكلفة(مراجعة صحة تسعیر

 .وتكلفة الوحدة وذلك لإلستفادة منھا عند تسعیر بضاعة آخر المدة
  اإلعتمادات المفتوحة وغیر المقفلة تأكد منھا عن طریق:- 
  المسجل كمصروفات ھو فقط فتح اإلعتماد والتأمینأن. 
                                           ى تخلص الجمرك شحن أو ال ق بال الغ تتعل ة مب اك أی د ھن ال یوج

 .أو قیمة بضاعة مرفوضة
  ا زال اد م ین أن اإلعنم ث تب ام حی التأكد منھا كذلكمن شھادة كشف البنك في نھایة الع

 .لم تستلممفتوح والبضاعة 
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  الـــذمـم الـمـدنـیــــة) العمالء( حسابــات ةـعـج مراجــامـرنـب

  
 .تأكد من صحة تدویر األرصدة اإلفتتاحیة للدمم  -١

 . التسدیدات– الحسابات الغیر متحركة –مراجعة مستندیة لبعض حسابات الذمم ذات المبالغ المادیة  -٢

 . بعض الدمممراجعة القیود الدائبة غیر اإلعتیادیة لحسابات -٣

 .مراجعة القیود المدینة غیر اإلعتیادیة لحسابات بعض الذمم -٤

 .مراجعة اإلشعارات الدائنة والمدینة لبعض حسابات الذمم -٥

 .التأكد من أن سجل الذمم یظھرالعنوان الكافي لكل عمیل وحدود اإلئتمان -٦

ق الع -٧ ن تطبی د م ع وتأك الء البی ة بعم سابات الخاص ع الح ات م ة اإلتفاقی ث مراجع ن حی ة م ود الموقع ق

 .التسھیالت والتسدید واألسعار

دھعالیة ومتوسطةوصغیرة  -٨ دد كاف وأرص ة شاملة لع إختیار عینة من أرصدة الذمم على أن تكون العین

 .ومسددة بالكامل وغیر متحركة وقم بإرسال مصادقات لھا

 .إرسل لھا مرة ثانیةإذا لزم األمر وتبین أن بعض ھذه الذمم والمرسل لھا مصادقات لم تقم بالرد  -٩

 .قارن الردود مع أرصدة الحسابات لھؤالء الذمم وتحري عن الفروقات أو أیة إختالفات إن وجدت - ١٠

 -:إذا لم یتم تلقي ردود من المرسل لھم مصادقات قم بمراجعة ھذه الذمم من حـیـث  - ١١

  .فواتیر اإلخراج من المستودعات -

 .إشعارات المردودات -

 .الخصومات -

 .دینة أو دائنةأیة قیود أخرى م -
 

ات                                             - ١٢ سویة الفروق ذمم وت ة لل ساب دوری شوف ح دار ك ة بإص ة الدوری ام بالمطابق ن قی د م تأك

  .ًمن قبل الحسابات أوال بأول

ة لضمان  - ١٣ ستندات المستخدمة كافی ة وأن الم ة كافی ق رقاب ة تحق تأكد من أن إجراءات التحصیل المتبع

 . المبالغ المحصلة في حساب البنك ولحساب العمیلإیداع

ا و  - ١٤ ة علیھ ات إداری ود موافق ن وج د م ذمم وتأك دة ال ن أرص ة أو مخصومة م الغ معدوم ة مب راجع أی

 ً.تتمشى مع سیاسة الشركة وأنظمتھا
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   أوراق الـقـبــــضةـعـج مراجــامـرنـب

  
  .بضراجع صحة تدویر األرصدة اإلفتتاحیة لحسابات أوراق الق -١

بض                                  -٢ ساب أوراق الق ي ح ت عل ى تم ة الت ة والدائن ة المدین امالت المالی ن المع ة م ر عین اخت

 -:وقم بمراجعتھا من حــیــث 

  .تأكد من كفایة المرفقات الثبوتیة المؤیدة للمعامالت المالیة -

 .صحة وسالمة التوجیة المحاسبى -

 .اق القبضسالمة الترحیل إلي حساب أور -

ك  - ة ذل تأكد من وجود سجل آلوراق القبض لغرض متابعة و مراقبة تواریخ االستحقاق أو متابع

 .من خالل تقریر من برنامج الحسابات أو من حسابات فرعیة علي اإلكسل

 .تأكد من سالمة خفظ أوراق القبض -

 -:احصل علي كشف بأوراق القبض بتاریخ معین یبین  -

 رقم ورقة القبض.  

 دیناسم الم. 

 اسم الكفیل. 

 تاریخ االستحقاق. 

 المبلغ 

  .قم بجرد فجائي ألوراق القبض وقم بمطابقة الجرد مع الكشف -

 .التأكد من أن جمیع أوراق القبض باسم الشركة -

متابعة أوراق القبض المستحقة وغیر المحصلة وتأكد من ضرورة أخذ مخصص لھا بعد معرفة  -

 .أسباب عدم تحصیلھا

 . وجود أیة رھونات علي أوراق القبضتأكد من وجود أو عدم -
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  المشتریات  ةـعـج مراجــامـرنـب

  
 .دراسة إجراءات الشركة فیما یتعلق بالمشتریات مع تقییم ما تحققة ھذه اإلجراءات من رقابة داخلیة فعالھ -١

 -:األجلة وتحقق ما یلــــي / إختر عینة كافیة من فواتیر المشتریات النقدیة  -٢

  .ة المستندات الثبوتیة المعززة للعملیات المالیة الخاصة بالمشتریاتكد من كفایأالتـ -

 .التوجیةالمحاسبى -

 .الترحیل إلي الحسابات ذات العالقة -

 .مقارنة الفواتیر مع طلبات الشراء من حیث اسم المورد أو البائع والكمیة والسعر والشروط -

 .مسؤولین المخولینالتـأكد من أن طلبیات التورید والشراء قد تم إعتمادھامن ال -

 .أفحص عروض االسعار والمناقصات التى تؤید صحة االسعار الظاھرة علي اوامر الشراء -

 .متابعة الفواتیر مع حساب المشتریات ومقارنتھا مع سندات االستالم -

 .التأكد من صحة المصاریف المحملة علي المشتریات -

 .التأكد من أن المشتریات تتعلق بنشاط الشركة -

 . صحة االحتساب للفواتیر من حیث التضریب والجمعالتأكد من -

 .التأكد من تواریخ فواتیر الشراء وأنھا تخص السنة المالیة الحالیة -

 .التأكد من متابعة التسدید والتأكد من وجودة كشوف حساب بصورة دوریة ومتعمتدة -

 .التأكد من إستفادة الشركة من الحد القصي من شروط الخصم -

 . علي أوامر الشراءالتأكد من الموافقة -

ازن                                              - سلیمھا بالمخ الموقع أو ت شتریات ب ذه الم تالم ھ حة اس ن ص د م التأك

 .وان كافة االجراءات صحیحة
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  ـة الـبـضاعــــة والـمـخــــازنعـج مراجــامـرنـب

  
  .راجع صحة تدویر االرصدة االفتتاحیة -١
 -:من المعامالت المالیة المدینة والدائنة من الحسابات وتحقق مما یلــــى اختر عینة كافیة  -٢

  .تأكد من كفایة المرفقات الثبوتیة المؤیدة للمعامالت المالیة -
 .صحة التوجیة المحاسبى -
ا  - سالمة الترحیل إلب الحسابات ذات العالقة اربط دراستك للعینة المختارة                    مع م

 -:یلـــــى
 لسجالت والحسابات الرقیبة للبضاعةا.  
  ع الحسابات القیود المحاسبیة م ة ب قم بمطابقة مجموع سندات ادخال واخراج المخازن المرفق

 .ذات العالقة المدینة والدائنة
 

 .ًتأكد من أن جمیع سندات صرف البضاعة معتمدة من المخولین بذلك طبقا لما ینص علیة النظام -٣
 .حیث الكمیة والسعر والتكلفة وان المجامیع صحیحةتأكد من صحة االحتساب من  -٤
 -:تأكد من وجود مخازن مناسبة للبضاعة تتوفر فیھا جمیع شروط السالمة والتى تتمثل فـــــي  -٥

  .وجود التھویة المناسبة -
 .وسائل التخزین كافیة وبحالة جیدة -
 .نظام االنذار والحریق یعمل بكفاءه الیدوى وااللكترونى -
 .لتسریب المیاه للمخازنعدم وجود مصدر  -
 

نف                          -٦ ل ص ف لك ة تعری د بطاق دة ویوج ي ح نف عل ل ص ا لك ة وفق ضاعة مرتب ن أن الب د م ًتأك
  .ملصقة علي الصنف

 .التأكد من وجود أمین مخازن مستقل -٧
 .التأكد من امساك بطاقات لألصناف وسجالت مخزنیة لدى أمین المخزن -٨
 .خزون من خالل برنامج مخازن متخصصالتأكد من وجود مراقبة م -٩

 .التأكد من سالمة البضاعة الموجودة في المخازن - ١٠
ة                                   - ١١ اریر دوری ب تق ا بموج م اإلدارة بھ ن عل د م ة والتأك دة والتالف ضاعة الراك ان الب بی

 .وكفایة المخصص المأخوذ لھا
 .سبیةًالتأكد من تسعیر البضاعة وفقا لألصول المحا - ١٢
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  ـة جارى الفروع والشركات الشقیقـــةعـج مراجــامـرنـب

  
  .راجع صحة تدویر االرصدة االفتتاحیة لحسابات جارى الفروع والشركات الشقیقة -١

شقیقة  -٢ شركات ال روع وال ي حسابات الف ى تمت عل ة الت ة والمدین ة الدائن امالت المالی ن المع اختر عینة م

 -:وراجعھا من حـیــــث 

اد كفای - ث االعتم ن حی ات م ذه المرفق حة ھ ة وص امالت المالی دة للمع ة المؤی ات الثبوتی ة المرفق

  .والمرافقات 

امج  - ن خالل برن شقیقة م شركات ال الفروع وال ى الحسابات الخاصة ب سالمة وصحة الترحیل إل

 ..الحسابات

ة التأكد نت الفصل بین المعمالت التجاریة التى تتم بین الشركات الشقیقة وبین ا - لحسابات الجاری

 .بینھما

ین  - ودة ب ات معق ة اتفاقی ة ای حیح ومراجع شكل ص ة ب امالت المالی ة المع سجیل كاف ن ت د م التأك

 .الشركات ومطابقة المعامالت المالیة المسجلة مع ھذه االتفاقیات

ات  - ع االلتزم ات جمی ن اثب ـأكد م شركات والت ین ال ة ب ات موقع ود واتفاقی ة عق ي أی صل عل اح

 .ھا في الحساباتالمترتبة عن

ین  - ات ب د وعمل المطابق ن خالل اشعارات القی ة للحسابات م سویات الدوری التأكد من القیام بالت

 .الحسابات ومتابعة القیود العالقة ومناقشتھا أوال بأول مع اإلدارة

ة  - رات مالی ك لفت ل ذل دم تأجی ن ع د م لیمة وتأك ة س تأكد من معالجة القیود والمبالغ العالقة بطریق

 .أخرى

 .راجع مستندیا معظم المبالغ المسجلة وتأكد من عدم وجود أیة عملیات غیر اعتیادیة -

شركات                                     - ین ال سابات ب دة الح ي ارص ت عل ود تثبی ن وج د م تأك

 .الشقیقة والمصادقات علیھا
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  ـة إیـــرادات الـمـقـاوالتعـج مراجــامـرنـب

  
یة  -١ ود االسیاس د والبن ة العق الي قیم د اجم ناد وتحدی ة االس ع جھ شروع م اول للم د المق ي عق الع عل االط

ورایخ  د وت ي العق ة لطرف شروط الملزم ة ال د ودراس د بالعق ل بن عار ك ة واس ود الفرعی                       والبن

  .صرف الدفعات وشروطھا

 .االطالع علي الجدول الزمنى لتنفیذ المشروع ومطابقة مع مدة التنفیذ المحدد بالعقد -٢

 .مراجعة مستخلص االعمال عن الفترة المنتھیة من خالل -٣

دورى  - ر ال ع التقری ا م ورادة بالمستخلص ومطابقتھ ال ال التأكد من اعتماد مدیر المشروع لالعم

  .علمدیرالمشرو

اریر  - ع التق ا م ال ومطابقتھ ود مستخلص االعم ن بن د م التأكد من نسبة االنجاز المسجلة لكل بن

 .الدوریة لمدیر المشروع

ة  - ن بدای ذھا م م تنفی ى ت ال الت ود االعم ة بن شمل كاف ستخلص ی ن أن الم د م                                     التأك

 .العقد حتى تاریخ اعداد المستخلص

د م - ال التأك الي االعم ا الجم ھ تمام صالخالي مطابق سابقة بالمستخل ال ال ود االعم ًن أن بن

ل المطابقة مع مستخلص االعمال السابق  .بالمستخلص السابق وذلك خ

 .التأكد من أن االسعار بنود االعمال بالمستخلص مطابقة لالسعار المتفق علیھا في عقد المقاولة -

الموق - شوینات ب م الت حة رق ن ص د م ا التأك ستخلص ومطابقتھ سجلة بالم                                ع والم

 .مع التقریر الدورى لمدیر المشروع

 .التأكد من صحة احتساب خصم الدفعة المقدمة بالمستخلص -

 .لكل بند علي حده بستخلص االعمال) االسعار× الكمیات (التأكد من صحة االحتساب  -
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  مـقـاولـــى الـبـاطـــنـة حـسـابـات عـج مراجــامـرنـب

  
  -:التأكد من وجود عقود بین الشركة ومقاولي الباطن وتشتمل ھذه العقود علــــي   -١

  .نوع وطبیعة االعمال التى سیقوم بتنفیذھا المقاول -
ث  - ن حی اول م ل المق ن قب ال م ذه االعم ا لتنفیذھ زام بھ ب االلت شروط الواج ات (ال وع الخام ن

 ).غرامات التأحیر-موعد التسلیم-مدة التنفیذ-نوع العمالة-مستخدمةالعدد واألدوات ال-المستخدمة
 .ًاالسعار المتفق علیھا لالعمال المكلف بھا طبقا لكل بند -
 .طریقة المحاسبة بین الشركة ومقاول الباطن واسلوب المحاسبة -
 .تحدید نسبة تأمین االعمال التى یتوجب خصمھا من مستخلص مقاول الباطن -
 . غرامات تقع علي الشركة نتیجة اخطاء في اعمال المقاول التى قام بتنفیذھایتحمل المقاول أى -
ن صرف  - ناد ویمك ة االس ن جھ ضرورة ربط الصرف للمقاول مع صرف الشركة لمستحقاتھا م

 .دفعات تمثل نسبة من االعمال لحین عمل المستخلص
  

  .یفوضة بالتوقیع نیابة عنھضرورة اعتماد ھذه تاعقودمن المقاول الباطن ومدیر عام الشركة أو من  -٢
ة                         -٣ ة أو االقام ورة الھوی د وص اطن أن وج اول الب ارى لمق سجل التج ن ال ور م اق ص رورة أرف ض

 .مع موافقة الكفیل
 -:یتم مراجعة المستخلص بدقة من خالل -٤

الي        - ع اجم ا م ن مطابقتھ د م الي والتأك ستخلص الح سابقة بالم ال ال ة االعم                              مراجع
  .االعمال بالمستخلص السابق

 .ًمراجعة فئات االسعار لكل بند طبقا لألسعار المتفق علیھا بالعقد  -
ن  - د م شاریع والتأك دیرى الم ة لم اریر الدوری ع التق ا م ة ومطابقتھ ال الحالی م االعم ة حج مراجع

 .صحة تضریب االسعار في الكمیات
 .ًعمال طبقا للنسبة المحددة بالعقد من قیمة المستخلصالتأكد من خصم تأمین اال -
ر االدارة الھندسیھ للمشروعمع  - ا لتقری اول طبق ن المق ات أو جزاءات م ًمراعاة خصم أى غرام

 .ًاخطار المقاول كتابیا بھا 
 .التأكد منتوقیع مدیر المشروع علي مستخلصاالعمال للمقاول -
ة التأكد من صحة احتساب نسبة االنجاز للبنود - سبة االنجاز ومقارن ا لن ً التى یتم التعامل فیھا طیق

 .ذلك بالكمیات السابقة بالمستخلص السابق
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  ـة مـصـروفـــات الـمـشـاریـــععـج مراجــامـرنـب

  
ة للمشروع  -١ ة(دراسة التكالیف التقدیری ة التقدیری ود وأن ) الموازن ة البن سعیر لكاف ن صحة الت د م والتأك

  .تتماشى مع االسعار الفعلیة بالسوق من واقع المشتریات المسجلھ علي المشروعاالسعار التقدیریة 

ھ  -٢ ل المقارن ن عم ى یمك ھ حت ة بالموزن الیف التقدیری ود التك تصنیف بنود التكالیف الفعلیة بما یتالئم مع بن

 .واالستفاده منھا

 اتیر واعادة احتسابھاالمصروفات وقانونیتھا ومراجعة تجمیع الفو) مستندات الشراء(التأكد من صحة  -٣

دوره  -٤ ة ال الل مراجع ن خ ا م ع جودتھ سوق م عار ال ضل اس شراء اف عار ال ن ان اس د م رورة التأك ض

 .المستندیة للمشروعات والتأكد من عروض االسعار واختیار افضلھا

 .ًالتأكد من صحة تصنیف المصروفات طبقا للبند المخصص لھ من بنود التكلفة -٥

د المخصص ضرورة اعتماد مدیر المشروع -٦ ھ والبن ابع ل  علي كل فاتورة والتوجیة بنوع المصروفات الت

د                                 صروفوال یوج ذا الم سمح بھ ة ی د التكلف صروفات وان بن ي الم ة عل ك موافق د ذل ھ ویع ل

 .تجاوز عن الموازنھ المعتمده

 .لمصروفات قبل تسجیلھا بالحساباتضرورة التأكد من اعتماد من لھ حق التوقیع في اإلدارة علي ھذھا -٧

 .متابعة وثائق التأمین علي المشروعات والتأكد من سریان تاریخھا ومتابعة تجدیدھا قبل مواعید انتھائھا -٨

ي  -٩ دم اضافة المصروف عل ي الحساب الصحیح وع التأكد من صحة توجیة المصروفات بالحسابات عل

 .القیودحساب آخر من خالل مراجعة التسجیل بالبرنامج علي 

ا  - ١٠ سیر طبق الموقع ی ال ب ذ االعم ن أن تنفی د م شروع للتأك دیر الم ن م ة م اریر الدوری ي التق الع عل ًاالط

دده  ة المح ى(للخط دول الزمن ع ) الج ادي توقی ل لتف ل العم الل مراح ذ خ ي التفی أخیر ف د أى ت وال یوج

 .غرامات تأخیر علي الشركة

شروط التأكد من أن الخامات المشتراه الستخدمھا في ت - ١١ ا ال نفیذ المشروع مطابقھ للمواد التى نصت علیھ

 .والمواصفات الخاصة بالمشروع

ة الدارة  - ١٢ ناد الموجھ ة االس ابع لجھ شارى للمشروع الت دس االست اریر مالحظات المھن ي تق األطالع عل

ة                 ار مالی ودأى أث دم وج ن ع د م التقریر والتأك وارده ب ات ال ة المالحظ شروع ومراجع           الم

 .مترتبھ علي ھذه المالحظات

تم  - ١٣ ازن وی شروع أو للمخ حیحة للم صوره ص افتھا ب م اض ات ت شتریات والخام ع الم أن جمی د من  التأك

 .الصرف منھا حسب حجة المشروع
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  ـة الـمـصــاریـــف الـعـمـومـیـةعـج مراجــامـرنـب

  
ة  -١ ة وقارن وع المراجع رة موض صاریف للفت واع الم شفب أن ز ك سنة حھ ن ال ة م رة المقابل ام الفت ع أرق م

  .الماضیة ومع المیزانیة التقدیریة

 .تحرى عن االنحرافات وأدرس اسبابھا -٢

ًجھز تحلیال مفصال لبعض حسابات المصاریف وقم باألتــــــى  -٣ ً:- 

راجع القیودالمحاسبیة مع المرفقات التبوتیة و تأكد بأن المبالغ المقیده علي المصروفات تتماشى  -

  .اسة المصروفات المعتمدة للشركةمع سی

 .قارن ھذه االرقام مع المیزانیة التقدیریة -
  

  .استعرض حسابات المصاریف للفترة المعینة وتحري عن أیة قیود غیر اعتیادیة -٤

 .راجع ھذه الحركات ومدي صحتھا -٥

ة فر -٦ ن ای ات أوجد المعدل الشھرى للمصروف االجمالي للفترة وقارنة مع المسجل بالدفاتر وتحرى ع وق

 .كبیرة في ھذه المصروفات

ي                             -٧ أخیر ف باب الت شقیقةوعن اس شركات ال ة بال ة وخاص صاریف معلق ة م ن ای سر ع استف

 .ارسال االشعار الالزم بھا

صاریف                      -٨ ل الم حة تحمی ن ص سنة م ة ال د نھای ة بع رة الالحق صرف للفت ندات ال ستندیا س ع م ًراج

 . المالیة الخاصة بھاللسنة

ة                        -٩ صات الالزم ذ المخص ا وأخ ة بھ سنة الخاص ي ال صاریف عل ع الم سجیل جمی ن ت د م تأك

 .المصاریف غیر المسجلة
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  ـة الـرواتـــب واألجـــــورعـج مراجــامـرنـب

  

یم -١ ور وق ب واالج ق بالروات ا بتعل صنع فیم ي الم ة ف راءات المتبع ة اإلج م بداس ذه ق ة ھ ا تحقق دى م  م
  ).من خالل نظام الضبط الداخلي(االجراءات من رقابھ داخلیة وكافیھ 

 -:اختر عینة من الموظفین من كشف الرواتب وراجع ما یلـــي  -٢
  .الموافقة علي التعیین -
 .تاریخ مباشرة العمل -
 .الموافقة علي الراتب -
 .متابعة تفاصیل الراتب -
 .الموافقات االداریة علي التعدیالت -
 

صیة                          -٣ ات الشخ ع الملف ب م شف الروات ي ك ل ف سام كم سب االق وظفین ح صنیفات الم ة ت مطابق
  .في قسم شئون الموظفین

 -:عمل مقارنة للرواتب كما یلـــــى  -٤
  .لكل شھر) الصافي المستحق( ًالرواتب المدفوعة شھریا والبیان االجمالي  -
 .الكبیرة بین ھذه االشھر مطابقة الرواتب ومتابعة الفروقات  -
ات                                - ذه االنحراف بب ھ ة س ب معرف ر یتوج ھر وآخ ین ش ات ب دت فروق إذا وج

 .سواء بالزیادة أو بالنقص
 .مقارنة الرواتب الحالیة لكلشھر عن ھذا العام مع الرواتب لنفس الشھورللفترة السابقة -
 -: وكذلك الموظفین المنتھیة خدماتھم كما یلــــى ًمراجعة بعض الموظفین المعینین حدیثا -

 الموافقات علي التعیین.  
 الموافقة علي الراتب 
 مستحقات إتھاء الخدمة. 
 ًمذكرات شئون الموظفین للمعینین حدیثا والمنتھیة خدماتھم. 
 التأكد من إبالغ الجھات المعنیة سواء بالتعیین الجدید أو إنھاء خدمات. 
 سابالتأكد من صحة االحت. 
                               ي ماؤھم ف ر أس دماتھم ال تظھ ة خ وظفین المنتھی ن أن الم د م التأك

 .كشوف الرواتب الالحقة
                        ص رة الفح الل فت وظفین خ ور للم ب واألج ي الروات دیالت عل ع التع راج

 .وأنھا تتم حسب األصول
  
  



      
                                                                                                                                          

 

Page 16 Of ٢٣ 

  
  

  )لـدوامسـجـالت ا(بـطـــاقــات الـــدوام 

  
  -:احصل علي بعض بطاقات دوام الموظفین والعمال وتأكد مما یلـــــي ** 

  

  .ًالتأكد من الخضور واألنصراف وفقا لمواعید الدوام الرسمیة في المصنع -١

ت  -٢ ول وتح ا لألص ذلك وفق ون ب م یقوم افیھ انھ ساعات اض ون ل ذین یعمل وظفین ال ات الم ن بطاق د م ًالتأك

 . بكل موظف وھناك موافقات علي ذلك قبل العمل اإلضافيمسئولیة رئیس القسم الخاص

ة  -٣ التأكد من أن قسم شئون الموظفین یقوم باإلجراءات الصحیحة عند إعداد كشف الرواتب وذلك بمراجع

 .الخ..............بطاقات الدوام واحتساب الغیاب والعمل اإلضافي

  .ي بطاقات الدوام مع وجود الموظفینالتأكد من قیام شئون الموظفین بعمل مراقبة بشكل دورى عل -٤
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  دفــــع الـرواتــــب واألجــــــور 

  
ا  -١ ا المزای ا فیھ ة بم ور االجمالی ساب األج ع احت ھ(راج وظفین ) لعین ن الم                                             م

  .الظاھرة أسماؤھم في كشوف الرواتب 

 .اداتراجعاالستقطاعات مع الموافقات واالعتم -٢

 .مراجعة احتساب االشتراكات وصحتھا للموظفین المحلیین -٣

ین و  -٤ تراكات للمحلی ساب االش ن أن احت د م سعودیین_التأك ى ) ال ب األساس ي الرات تم عل                                 ی

 .ًوبدل السكن ووفقا للنسب المعتمدھمن التأمینات

 .ومیة المعنیةالتأكد من التقدیم الصحیح للراتب للدوائر الحك -٥

 .راجع صحة احتساب صافي األجر -٦

ًراجع جمع كشف الرواتب أفقیا وعمودیا -٧ ً. 

 .التأكد من أن كشوف المرتبات معتمدة من مسؤولین مستقلین -٨

 .مطابقة مجموع الرواتب الصافیة مع كشف التحویل الموجة إلي البنك -٩

 ً.الدفع نقدامطابقة مجموع الرواتب الصافیة مع الشیك الخاص بالروتب في حالة  - ١٠

 .مقارنة عدد الموظفین ألكثر من شھر في أقسام معینة - ١١

ل  - ١٢ ع العم ارة موق دفع وزی ة ال ق مالحظ ن طری ستخدمین ع ي للم ود الفعل ن الوج ق م                                تحق

  .في حالة عدم استخدام كروت البنك) الدفع النقدى( 
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  یع االربـاح واالحـتـیـاطیـات بـرنـامـج مـراجـعــة رأس الـمـال وتـوز

  
  برنامج مراجعة رأس المال

  
  .راجع صحة تدویر األرصدة االفتتاحیة -١

 .جھز كشف بالتغییرات فى رأس المال للفترة تحت الفحص  -٢

 .اختر عینة كافیة من المعامالت المالیة المدینة والدائنة -٣

ة  -٤ وائح البورصة وأنظم وانین األسھم ول شركة لق ق ال ع راجع مدى تطبی ك م شة ذل شركة بمناق وائح ال ول

 .المسؤولین في الشركة والمستشار القانونى

 .التأكد من كفایة المستندات الثبوتیة المؤیدة للعملیات المالیة الخاصة برأس المال -٥

 ).االسھم(مطابقة رأس المال مع مجموع الشھادات الصادر  -٦

 .درة قبل الجمعیة العامةالتأكد من متابعة تطور وتغیرات رأس المال مع القرارات الصا -٧
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    تـوزیـعـات االربــــاحبـرنـامـج مـراجـعــة

  
  .راجع محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة المتعلقة بتواریخ اعالن و تسجیل ودفع التوزیعات -١

ا                   -٢ صدرة وطابقھ ھم الم دد االس ضروبة بع سب م تعمال الن ك باس الغ وذل وع المب ساب مجم ع احت راج

 . لنقد المحول إلي حساب التوزیعمع

 .راجع تسوسة حساب البنك الخاص بالتوزیع وتابع بنود التسوسة غیر العادیة -٣

وع                            -٤ ع مجم ا م ا وطابقھ ب بھ ر المطال ا وغی تفظ بھ شیكات المح ة وال شیكات المدفوع ع ال راج

 .مبلغ التوزیع المقرر توزیعة

دفوعات التوزی -٥ ن أن م د م رى تأك وانین االخ ي والق انون االساس ي الق وعیة ف دود الموض من الح ع ض

 .الحكومیة المنظمة لعملیة توزیع االرباح
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  بـرنـامـج مـراجـعــة االحـتـیـاطـیـات 

  
ات  -١ س االدارة وطابق االحتیاطی سات مجل قم باالطالع علي عقد التأسیس والنظام االساسى ومحاضر جل

  . مع ما ورد فیھا وسجل أیة مخالفاتواالرباح الموزعة والمجمعة

وانین -٢ شركات و الق انون ال ق تأكد من تمشى عقد التأسیس والنظام االساسى مع ق ن تواف د م ة وتأك  المحلی

 .تكوین أى احتیاطیات أخرى مع ھذه القوانین

ن  -٣ ا م ق علیھ س االدارة ومواف ل اعضاء مجل ن قب دة م تأكد من أن جمیع التعیرات في االحتیاطیات معتم

 .ًقبل المساھمین وفقا لمحاضر الجلسات

 .التأكد منوجود سجل یتم تسجیل فیھ جمیع قرارات ومحاضر جلسات مجلس االدارة -٤

 .تأكد من سالمة التمییز بین االحتیاطیات الرأسمالیة واالیرادیة -٥

 .راجع محاضر اجتماعال مجلس االدارة وتأكد من تنفیذ ما جاء فیھا من قرارات -٦

 .قتطاع واالحتساب لألحتیاطیاتتأكد من سالمة اال -٧

 .ًتأكد من سالمة توقیع الحجز علي اسھم العضویة لمجلس االدارة وفقا للقوانین المحلیة -٨

 .تأكد من صالحیة الفترة المحددة لمجلس االدارة -٩

 .تأكد من مطابقة سجالت اسھم رأس المال التحلیلیة مع حسابات رأس المال في االسناد العام - ١٠
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  الـمـنادیـــــب / مـراجـعــة بـرنـامـج 

  
  -:تأكد من فواتیر المبیعات من حیث  -١

  .االلتزام بسعر البیع -

 .ًااللتزام بمنح المجانى وفقا للشرائح -

 .توقیع المستلم علي الفاتورة -

 .صحة االحتساب للفواتیر -

 .مطابقة المبالغ الموردة مع الفواتیر النقدیة  -
 

  . من العمیل إلي المسؤولتأكد من أن یتم تورید الشیكات المحصلة -٢

 .تأكد من أنھ یتم تحریر سندات قبض مقابل ھذه الشیكات للعمیل -٣

 .تأكد من سریان التأمین علي المنادیب -٤

 .ًتأكد من قیام محاسب المبیعات باحتساب العموالت المستحقة للمنادیب وفقا للسیاسات المحددة -٥

 .ددة في حال عدم تحقیق ھدف المبیعات الشھرىمن قیام إدارة المبیعات باتخاذھا االجراءات المحتأكد  -٦

 .تأكد من وجود تحلیل للعمالء الذین یتم التعامل معھم عن طریق المندوب -٧

 .قیام الحسابات بمطابقة حسابات العمالء من السجالتالتأكد من  -٨

 .تأكد من الحصول علي مطابقات دوریة مع العمالء الخاصة بالمنادیب -٩

  .جلة في الجانب الدائن للمندوبالتأكد من صحة المبالغ المس - ١٠
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  الـعـمـوالت /بـرنـامـج مـراجـعــة

  
  .راجع عینة من العموالت المستحقة للمندوبین و المدفوعة -١

صوص  -٢ ذا الخ صادرة بھ ات ال ا للتعلیم ساب وفق حة االحت ن ص د م                                                ًتأك

 ).تالالئحة المنظمة لصرف العموال(

 .تأكد من أن العمولة المحتسبة ھل ھى علي اساس المبالغ المحصلة أو علي اساس االستحقاق -٣

 .تأكد من التزام البائعین لالسعار المحددة لھم والصادرة من إدارة المبیعات -٤

ًتأكد من أن الكمیات الممنوحة مجانا علي المبیعات وفقا لجدول الشرائح الموضوع من االدارة -٥ ً. 

 -:حة وسالمة فواتیر المبیعات لكل بائع و ذلك من حیث تأكد من ص -٦

  .االسعار المبینة فى الفاتورة -

 .علي الفاتورة) االعتمادات(الموافقات االداریة  -
  

  .قم بالحصول علي كشوف حساب من بعض العمالء و مطابقة ذلك في السجالت المحاسبیة -٧

 .باتتأكد من تسدید العمالء ومراجعة المبالغ المسددة مع الحسا -٨

 .تأكد من تسدید العمولة و توقیع المستلم بقبضھا -٩

 .تأكد من قیام الحسابات بخصم ایة مبالغ مستحقة علي مستحقة علي البائعین عند دفع العمولة - ١٠

 .ًتأكد من أن العمولة المحتسبة والمدفوعة تتم وفقا لتعلیمات اإلدارة الدوریة - ١١

 .م ال من واقع المبیعات والتحصیالتالتأكد من أن البائع المحتسب لھ عمولة یستحقھا أ - ١٢

 ً.التأكد من أن الحسابات تقوم بتصفیة المبیعات الخاصة بالبائع یومیا - ١٣

 . التأكد من متابعة البائع للعمالء وتحصیل المبالغ المستحقة علیھم أوال بأول - ١٤
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  الـبـیـانـــات الـمـالــــیة الـخـتـامــــیة

  
  .بیانات المالیة الفعلیة مع المزانیة التقدیریة و راجع االنحرافاتقارن النتائج المتحققة من واقع ال -١

 .قارن النتائج الفعلیة للسنة الحالیة مع سنة المقارنة و تحرى عن اسباب االختالفات الجوھریة -٢

 -:قم بعمل المؤشرات المالیة عن نتائج السنة من خالل احتساب النسب المالیة الھامة -٣

  ).التدوال(نسبة السیولة  -

 .بة السیولة السریعةنس -

 .رأس المال العامل -

 .رأس المال المستثمر -

 .معدل العائد علي االستثمار -

 .معدل العائد علي حقوق الملكیة -

 .نسبة الدیون -
  

ع  -٤ ا اتب ة لم ام والمماثل ذا الع ا ھ ارف علیھ بیة المتع سیاسات المحاس اع ال م اتب ة ت ن أن د م                                 تأك

  .السابقةفى السنوات 

ن  -٥ د م م تأك ة ت ة وان اریخ المیزانی ة بت ات طارئ ة التزام یبة ای سجالت المحاس ار ال                                    اظھ

 .عمل المخصصات الالزمة لذلك

 .تأكد من تصنیف البیانات المالیة في الحسابات الختامیة حسب االصول المتعارف علیھا -٦

 .نیة بتارخ المیزانیةتابع ایة قضایا أو مطالبات قانو -٧

  .تابع االحداث الالحقة للمیزانیة وبین تأثیر ذلك علي الحسابات الختامیة -٨

  


