
٣٩٦ راجعةأساسيات الم

 :مالحظــة
نظم المعيار المحاسبي المصري رقم           ) ١٣بند  / ٩(والمعيار رقم   ) ١٣ بند/ ٣(ي

 .عملية اإلفصاح عن األرصدة النقدية بقائمة المرآز المالي

  :دراسة بعض األمور المرتبطة بمراجعة النقدية
 :ما يليآوتشمل هذه األمور 

 :إعداد مذآرة التسوية التقليدية
 :تتلخص خطوات إعداد هذه المذآرة في اآلتي

سابات بإ  -١ سم الح ي ق د موظف وم أح ين  يق ة ب ة والمطابق راء المقارن ج
واردة في آشف حساب البنك عن الفترة             يات ال ، وبين العمليات )شهر مثًال(العمل

عن نفس الفترة ونتيجة   ) أي حساب البنك بدفاتر الشرآة    (المسجلة بدفاتر الشرآة    
 :يليآما هذه المطابقة والمقارنة 

ر المن     -أ سجلة بدفات ساب وم شف الح يات واردة بك ود عمل ذه (شأة  وج وه
 ).العمليات ليست محًال للتسوية

ر        -ب سجل بدفات م ت نها ل نك ولك ساب الب شف ح يات واردة بك ود عمل  وج
 ).ألنها ال تعلم بها إال بعد أن يأتي آشف حساب البنك(الشرآة 

ر     ي دفت سجيلها ف ذلك يجب ت رة، ول دثت وتخص الفت يات إذن ح ذه العمل ه
نك بالدف           ى حساب الب رحيلها إل ية وت اتر النعكاسها فيه وإظهار رصيد البنك      اليوم

سوية بهذه العمليات في نهاية الفترة، وهذا الرصيد هو الذي يجب            د الت دل بع المع
 .إظهاره في الميزانية المعدة في نهاية الفترة

 :ومن أمثلة هذه العمليات
ية والفوائد المدينة التي خصمها البنك من حسابنا طرفه             - المصروفات البنك

 :قيد اآلتيوتسجل بال



٣٩٧ أساسيات المراجعة

 مذآورين/      من حـ

 المصروفات البنكية /حـ ××

 .الفوائد المدينة /حـ ××

 البنك/ إلى حـ××   

 :الفوائد الدائنة التي أضافها البنك بحسابنا طرفه وتسجل بالقيد اآلتي -

 البنك/ من حـ××   

 فوائد دائنة/ إلى حـ ××

ق وإضافتها في   .حصيل أ مالية، أو ت  .تحصيل إيراد استثمارات مثل إيراد أ      -
 :حسابنا طرفه وتسجل بالقيد اآلتي

 البنك/ من حـ× ×    

 إلى  مذآورين

 مالية. إيراد أ /حـ × ×

 )للتحصيل(أوراق قبض  /حـ × ×

شف    -ج رد بك م ت نها ل شرآة، ولك ر ال سجلة بدفات يات واردة وم ود عمل وج
نك لم يعلم بها أو علم بها ولكن حدوثها لم             : (الحساب  يكتمل مثل الشيكات   ألن الب

سوية   ) تحت التحصيل رة الت داد مذآ ًال إلع ون مح ي تك ي الت يات ه ذه العمل وه
 : ومن أمثلة هذه العمليات- أو الثنائية آما يطلق عليها أحيانًا-التقليدية

نقدية بالطريق، والشيكات المرسلة للتحصيل ولكنها لم تحصل              داعات ال اإلي
ية، وآ        سنة المال ة ال اريخ نهاي ى ت شيكات المسحوبة للدائنين والموردين   حت ذلك ال

 .ولم يقدموها للصرف من البنك حتى تاريخ الميزانية

) المعدل(وعند إعداد هذه المذآرة يجب التفرقة بين ما إذا آان رصيد البنك             
ع دفاتر الشرآة يمثل حسابًا جاريًا           ، وبين ما إذا آان رصيد البنك       )مدينا(من واق

 ).دائنًا(لشرآة يمثل سحبًا على المكشوف المعدل من واقع دفاتر ا



٣٩٨ راجعةأساسيات الم

 :)مدينًا(البنك جاري بدفتر الشرآة /  مذآرة التسوية في حالة رصيد حـ-أوًال
نموذج األول  ى    :ال رته عل تمد فك نموذج اإلضافة وتع ًا ل سوية وفق رة الت  مذآ

 ).إضافة أثر العمليات المسجلة بدفاتر الشرآة إلى آشف الحساب(

 المبالغ

 جزئي آلي
 بيـــــــــــــان

××× 

 

 

 

 

 

 

×× 

××× 

 

 

 

 

 

)××( 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

 

××× 

××× 

×× 

 

 

 

××× 

××× 

××× 

××× 

ي   ع آشف الحساب ف ن واق نك م ١٢//٣١رصيد الب
.../ 

 )دائنًا(

 يضاف إليه

دة وقيدت بالدفاتر          ة الم داعات التي تمت في نهاي اإلي
 ولكنها لم تظهر في آشف الحساب

 إيداعات نقدية بالطريق

 شيكات من العمالء مرسلة للتحصيل

 إجمالي اإليداعات

 يطرح منه

 ة ألمر الغيرالشيكات المسحوب

:ولم تظهر بكشف حساب البنك لعدم تقديمها للصرف

 ......شيك رقم

 ........شيك رقم

 إجمالي الشيكات التي لم تقدم للصرف

٣١رصيد البنك المعدل من واقع دفاتر الشرآة في        =
 )مدنيًا (١٢/



٣٩٩ أساسيات المراجعة

نموذج الخصم            :نموذج الثاني  ال  ًا ل سوية وفق رة الت وتعتمد فكرته على   ( مذآ
شف  يد آ ع رص تطابق م ى ت ر حت جلت بالدفات ي س يات الت ر العمل تبعاد أث اس

 : وذلك آاآلتي) الحساب

 المبالغ

 جزئي آلي
 بيــــــــــــــان

××× 

 

 

 

 

 

 

 

)×××( 

××× 

 

 

 

 

 

××× 

 

××× 

 

 

 

 

 

 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

××× 

××× 

 

ي   شرآة  ف ر ال ن دفات دل م نك المع /٣١رصيد الب
١٢ 

 )مدينًا(

 يطرح منه

اعات التي تمت في نهاية المدة وقيدت بالدفاتر        اإليد
 :ولكنها لم تظهر في آشف الحساب

 إيداعات نقدية بالطريق

 شيكات من العمالء مرسلة للتحصيل

 إجمالي اإليداعات

 

 :يضاف إليه

م تظهر بكشف  ر ول شيكات المسحوبة ألمر الغي ال
 :حساب البنك لعدم تقديمها للصرف

 ......شيك رقم 

 .....شيك رقم 

 إجمالي الشيكات التي لم تقدم للصرف

 

ع آشف الحساب في               = نك من واق /٣١رصيد الب
 )دائنًا  (١٢



٤٠٠ راجعةأساسيات الم

ياً  أي ) دائنًا(البنك بدفاتر الشرآة    /  مذآرة التسوية في حالة رصيد حـ      - ثان
 :سحب على المكشوف

 : نموذج اإلضافة- ولالنموذج األ

 المبالغ
 جزئي آلي

 بيــــــــــــــان

    
××× 
 
 
 
 
 

)×××(
××× 
 
 
 
 
 

××× 
 

××× 

 
 
 
 

   
××× 
××× 
 
 
 
 
 

××× 
××× 
 

ي       شرآة  ف ر ال ن دفات دل م نك المع يد الب ٣١/١٢رص
 )مدينًا(

 يطرح منه
ر       يدت بالدفات دة وق ة الم ي نهاي ت ف ي تم داعات الت اإلي

 :ولكنها لم تظهر في آشف الحساب
 إيداعات نقدية بالطريق

 شيكات من العمالء مرسلة للتحصيل
 الي اإليداعاتإجم

 :يضاف إليه
شيكات المسحوبة ألمر الغير ولم تظهر بكشف حساب          ال

 :البنك لعدم تقديمها للصرف
 ......شيك رقم 
 .....شيك رقم 

 إجمالي الشيكات التي لم تقدم للصرف
 
ي     = ساب ف شف الح ع آ ن واق نك م يد الب  ٣١/١٢رص
 )دائنًا(

 



٤٠١ أساسيات المراجعة

 : نموذج الخصم- النموذج الثاني

 المبالغ

 جزئي آلي
 بيــــــــــــــان

××× 

 

 

 

 

 

 

)×××( 

××× 

 

 

 

 

 

××× 

 

××× 

 

 

 

 

 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

××× 

××× 

 

دل من دفاتر الشرآة  في              نك المع /٣١رصيد الب
١٢ 

 )دائنًا(

 يضاف إليه

يدت     دة وق ة الم ي نهاي ت ف ي تم داعات الت اإلي
 :بالدفاتر ولكنها لم تظهر في آشف الحساب

 الطريقإيداعات نقدية ب

 شيكات من العمالء مرسلة للتحصيل

 إجمالي اإليداعات

 

 :يطرح منه

شيكات المسحوبة ألمر الغير ولم تظهر بكشف           ال
 :حساب البنك لعدم تقديمها للصرف

 ......شيك رقم 

 .....شيك رقم 

 إجمالي الشيكات التي لم تقدم للصرف

 

نك من واقع آشف الحساب في           = /٣١رصيد الب
 )مدينًا  (١٢



٤٠٢ راجعةأساسيات الم

 :مثــال
بمبلغ ) مدينًا(م  ٣١/١٢/٢٠٠٣ظهر حساب البنك بدفاتر شرآة السعادة في          

تاريخ بكشف حساب البنك                 ٧٠٠٠٠ ك ال نما ظهر الرصيد في ذل يه، بي ) دائنًا(جن
بلغ    يه  ٧١٥٠٠بم ين آشف حسا             .  جن ة ب د اتضح من المطابق نك ودفاتر    وق ب الب

 : الشرآة ما يلي

بلغ   -١ ية بم والت بنك نك مصروفات وعم ر بكشف حساب الب ١٠٠٠ظه
بلغ   شرآة بم ساب ال نة محصلة لح وائد دائ يه، وف م ٢٠٠٠جن يه، ول جن

 .تسجل هذه المبالغ بدفاتر الشرآة

ية للشرآة بمبلغ             -٢ شراء أوراق مال نك ب ام الب  جنيه وخصمها من  ٣٠٠٠ق
 . الشرآةحسابها ولم تقيد بدفاتر

 ٥٠٠٠بإيداعات مباشرة في البنك لحساب الشرآة بمبلغ        ) أ(قام العميل    -٣
 .جنيه لم تقيد بدفاتر الشرآة

نك أوراق قبض سبق أن أرسلتها الشرآة إليه للتحصيل بمبلغ     -٤ حصل الب
 . جنيه ولم تقيد عملية تحصيلها بعد في دفاتر الشرآة٤٠٠٠

بلغ            -٥ ة بم داعات نقدي شرآة إي ي ٦٥٠٠أرسلت ال داع بحسابها في     جن ه لإلي
 .م٣١/١٢/٢٠٠٣البنك ولكنها ما زالت بالطريق حتى 

جنيه وقيدت بدفاتر ٦٠٠٠حررت الشرآة شيكات ألمر الموردين بمبلغ    -٦
بلغ    نك شيكات منصرفة بم نها بكشف حساب الب د ظهر م شرآة، وق ال

 .جنيه والباقي لم يقدم بعد للصرف٣٥٠٠

 ٢٨/١٢/٢٠٠٣جنيه في ١٥٠٠أرسلت الشرآة شيكات للتحصيل بمبلغ       -٧
 .٣١/١٢/٢٠٠٣وقيدت بدفاتر الشرآة، ولكن لم يحصلها البنك حتى 

 :والمطلوب
شرآة وتصوير حساب البنك                   -١ ر ال ة في دفات سوية الالزم يود الت إجراء ق

 .بدفاتر الشرآة بعد التسوية

 .م٣١/١٢/٢٠٠٣إعداد مذآرة التسوية في  -٢



٤٠٣ أساسيات المراجعة

 :الحــل

ة         ) ١( ية الالزم يود اليوم لتسجيل العمليات الواردة بكشف الحساب     إجراء ق
 :ولم تسجل بدفاتر الشرآة

 مصروفات وعموالت بنكية/ من حـ  ١٠٠٠

 )جاري(البنك /  إلى حـ ١٠٠٠

 )جاري(البنك / من حـ  ٢٠٠٠

 فوائد دائنة محصلة /  إلى حـ٢٠٠٠ 

 أوراق مالية /  من حـ٣٠٠٠

 البنك/  إلى حـ٣٠٠٠ 

 )جاري(البنك /  من حـ٥٠٠٠

 )العميل أ(العمالء /  إلى حـ٥٠٠٠ 

 البنك/  من حـ٤٠٠٠

 أوراق قبض للتحصيل/  إلى حـ٤٠٠٠

 :ويظهر حساب البنك بالدفاتر آاآلتي

١٠٠٠ 

٣٠٠٠ 

٧٧٠٠٠ 

٧٠٠٠٠ 

 

 

٢٠٠٠ 

٥٠٠٠ 

٤٠٠٠ 

 مصاريف بنكية/ من حـ

 مالية. أ/ من حـ

دين في    ( رصيد    /٣١م
تعديل ١٢/٢٠٠٣ د ال  بع

 )أو التسوية

٨١٠٠٠ 

٣١/١٢مدين في   (رصيد   
 ) قبل التسوية٢٠٠٣/

 )قبل التسوية(

 .فوائد دائنة/ إلى حـ

 )عميل أ(العمالء / إلى حـ

 ق للتحصيل.أ/ إلى حـ

٨١٠٠٠ 



٤٠٤ راجعةأساسيات الم

 :إعداد مذآرة التسوية )٢(
 :وفقًا لنموذج اإلضافة

٧١٥٠٠ 

+     

 

 

 

٨٠٠٠ 

٧٩٥٠٠ 

)٢٥٠٠( 

٧٧٠٠٠ 

 

 

 

 

٦٥٠٠ 

١٥٠٠ 

 

 

)٢٥٠٠( 

 

 )دائنًا(رصيد البنك من واقع آشف حساب البنك 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣في 

 اإليداعات +

 إيداعات بالطريق

 للتحصيلشيكات 

 إجمالي اإليداعات

 ]الشيكات التي لم تقدم للصرف بعد[المسحوبات  -

)   =٣٥٠٠٠ – ٦٠٠٠( 

 )مدينًا(رصيد البنك من واقع الدفاتر المعدل  =

 ٣١/١٢/٢٠٠٣في 

 
 :وفقًا لنموذج الخصم

 

 

 

 

٨٠٠٠( 

٦٩٠٠٠ 

٢٥٠٠ 

٧١٥٠٠ 

 

 

 

)٦٥٠٠( 

)١٥٠٠( 

 

+٢٥٠٠ 

 

 )مدينا(لدفاتر المعدل رصيد البنك من واقع ا

 ٣١/١٢/٢٠٠٣في 

 :اإليداعات -

 إيداعات بالطريق

 شيكات للتحصيل

 إجمالي اإليداعات

 ]الشيكات التي لم تقدم للصرف بعد: [المسحوبات+

نك من واقع آشف الحساب          =    في ) دائنًا(رصيد الب
٣١/١٢/٢٠٠٣ 



٤٠٥ أساسيات المراجعة

 :  مذآرة التسوية الرباعية٣/٢

رة ال تكتفي بمطابقة األرصدة النقدية في نهاية الفترة بين آل من                 وهي مذآ

شرآة وآشف الحساب آما هو الحال في المذآرة التقليدية            ر ال  فكال الرقمين   -دفات

حيحًا   ون ص د ال يك ق المقبوضات    -)١(ق ى ضرورة تطاب ك إل تعدى ذل ن ت  ولك

وعات التي تمت خال       ل الفترة والمقيدة في حساب البنك بدفاتر الشرآة مع        والمدف

المقبوضات والمدفوعات التي تمت فعًال من حسابنا في البنك والواردة في آشف            

تطابق          ذا ال ثل ه م يحدث     -الحساب م د يكشف عن االختالس والتالعب       - إذا ل  ق

 .الذي تم في النقدية المحصلة والمدفوعة

ساعد  رباعية ت رة ال ذه المذآ ي  إن ه االت الت ك الح شاف تل ي اآت راجع ف الم

ي            ب ف ية تالع ر لتغط د بالدفات ن عم يها ع ى ف نقدية مغال وعات ال ون المدف تك

نقدية، أو حين تكون المقبوضات قد دنيت عن عمد لتغطية سرقة                  المقبوضات ال

  .)٢(للنقدية من خالل مدفوعات نقدية غير صحيحة

داد مذآرة التسوية الرباعية، يعتبر أهم و        أشمل اختبار لدقة نظام الرقابة     وإع

رهان     شاملة أو ب سوية ال رة الت يها مذآ ق عل د يطل نقدية، وق يات ال ية للعمل الداخل

نقدية   ويًا        ،" Proof of cash"ال نقدية ق يات ال ى العمل رقابة عل ان نظام ال  وإذا آ

بار    لوب االخت ياره بأس تم اخت ر ي هر أو أآث دادها عن ش راجع بإع ي الم د يكتف فق

نة  د يقرر المراجع إعداد هذه                    .والعي ية ضعيفًا فق رقابة الداخل ان نظام ال ا إذا آ  أم

 .)٣(المذآرة عن العام بأآمله 

                                                           
تالعب واألخطاء في الم     ) ١( سبب ال قبوضات والمدفوعات التي تمت خالل الفترة وال يمكن ب

 .أن تظهرها المذآرة التقليدية
د أبو العال الطحان، عبد العزيز السيد مصطفى، محمد رشاد مهنا،             .  د )٢( ، مرجع سابق محم

 .٤٣٤ص
 .٢١٠، صمرجع سابقمنصور حامد محمود، .  د)٣(

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight
يا رب يكون المطلوب 



٤٠٦ راجعةأساسيات الم

 :وتتكون هذه المذآرة من أربعة أعمدة آما تظهر في الشكل التالي

الرصيد  = 
٣١/١٢في 

المدفوعات  -
 خالل الشهر

المقبوضات + 
 خالل الشهر

 الرصيد

٣٠/١١ 
 بــــــيــــــــــــان

 

٢٩٠٠٠ 

 

 

 

 

- 

٢٠٠٠ 

 

 

- 

)٥٠٠( 

 

٥٠٠٠ 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

)١٥٠٠( 

٥٠٠ 

 

٨٠٠٠ 

 

 

 

 

)٣٠٠٠( 

٢٠٠٠ 

 

 

- 

- 

 

٢٦٠٠٠

 

 

 

 

٣٠٠٠ 

- 

 

 

)١٥٠٠(

- 

ة نظر : أوًال من وجه
 البنك

ن  بالغ م الرصيد والم
ساب   شف الح ع آ واق

 )قبل التسويات(

 بنود التسويات

 إيداعات بالطريق-

 ٣٠/١١في 

 ٣١/١٢في 

م   سحوبة ل يكات م ش
 تقدم للصرف

 ٣٠/١١في 

 ٣١/١٢في 

٢٧٥٠٠ ٧٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٥٠٠ دة  = األرص
يات  واإلجمال
د   صحيحة بع ال

 التسويات
 

يًا     ر: ثان ة نظ ن وجه م



٤٠٧ أساسيات المراجعة
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٢٠٠ 

 دفاتر الشرآة 

ن  بالغ م يد والم الرص
قبل (واقع دفاتر الشرآة    

 )اتيالتسو

 مدفوعات

صروفات   والت وم عم
 بنكية

٣٠/١١ 

٣١/١٢ 

 مقبوضات

 مالية. تحصيل إيراد أ

٣٠/١١ 

األرصدة واإلجماليات  = ٢٧٥٠٠ ٧٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٥٠٠
 الصحيحة بعد التسويات

ود األول شهر     :فالعم ة ال ي نهاي ت ف ي تم ة الت سوية العادي رة الت ثل مذآ  يم
رة      ن المذآ ه م ى أرقام صول عل تم الح ي وي دتها إدارة   الماض ي أع ة الت  العادي

 ).بعد مراجعة ما ورد بها من قبل المراجع(الحسابات 

رابع ود ال ة   :والعم ي نهاي ي تمت ف ة الت سوية العادي رة الت ضًا مذآ ثل أي  يم
رة العادية التي أعدتها             ذه المذآ ه من ه ى أرقام تم الحصول عل ي وي شهر الحال ال

 ).ا من قبل المراجعبعد مراجعة ما ورد به(أيضًا إدارة الحسابات 

ود  ا العم رة فإنه  انأم ذه المذآ ن ه ثالث م ي وال رآة انخصصيا م الثان  لح
شهر    الل ال ت خ ي تم وعات الت ي   ؛المقبوضات والمدف ود الثان ثل العم يث يم  ح

يما   ) المخصص للمقبوضات( شرآة ف نك وسجالت ال ين سجالت الب ة ب المطابق



٤٠٨ راجعةأساسيات الم

تعلق  بالمقبوضات، ويمثل العمود الثاني         المطابقة بين )  للمدفوعات المخصص(ي
 .سجالت البنك وسجالت الشرآة فيما يتعلق بالمدفوعات

 :ويتم تقسيم هذه المذآرة الرباعية إلى قسمين رئيسين
سم األول نك :الق ساب الب شف ح ع آ ن واق بالغ م ى الم توي عل بل ( يح ق

سويات ر )الت ي تج دة أول    ى، الت وعات وأرص ات والمدف يانات المقبوض ى ب  عل
 ).بالعمليات الواردة في دفاتر الشرآة ولم ترد بكشف الحساب(ة وآخر المد

سم الثاني    ، )قبل التسويات ( يحتوي على المبالغ من واقع دفاتر الشرآة         :الق
ر  ي تج سويات الت م الت وعات وأرصدة أول  ىث يانات المقبوضات والمدف ى ب  عل

 .رآةبالعمليات الواردة في آشف الحساب ولم تقيد بدفاتر الش( وآخر المدة

ساو  روض أن تت ات      ىوالمف سبة للمقبوض واء بالن سمين س ي الق يجة ف  النت
 .والمدفوعات أو األرصدة أول وآخر المدة

 :ويجب مراعاة المالحظات التالية عند إعداد هذه المذآرة
ن  -١ سم األول م ي بالق ود الثان ة العم ي بداي م المقبوضات الظاهر ف أن رق

ال      ت فع ي تم داعات الت ثل اإلي رة يم يه     المذآ صل عل دة ويح الل الم نك خ  بالب
داعات الظاهر بكشف حـ       م اإلي راجع بجمع رق البنك عن الشهر، آما أن رقم / الم

المقبوضات الظاهرة في بداية العمود الثاني بالقسم الثاني من المذآرة يمثل رقم               
ع        يه بجم صول عل تم الح شهر، وي الل ال يده خ م ق ذي ت ري ال المقبوضات الدفت

 .البنك بدفتر األستاذ العام/ ب المدين من حـالمقبوضات بالجان

ن   -٢ سم األول م ثالث بالق ود ال ة العم ي بداي ر ف وعات الظاه م المدف أن رق
شيكات ا       ثل ال رة يم وعة التي تمت فعًال من حسابن       المذآ  بالبنك خالل الشهر    المدف

ر     وعة الظاه شيكات المدف سحوبات أو ال م الم ع رق راجع بجم يه الم ويحصل عل
آما أن رقم المدفوعات الظاهر في بداية العمود        . بنك عن الشهر  بكشف حساب ال   

سم الثاني من المذآرة يمثل رقم المدفوعات الدفتري الذي تم بشيكات                 ثالث بالق ال
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م قيده خالل الشهر ويتم الحصول عليه بجمع المدفوعات بالجانب الدائن          ذي ت وال
 .بحساب البنك بدفتر األستاذ العام 

ي  -٣ سبة لباق ا بالن ن أم سم األول م ثالث بالق ي وال ودين الثان ام العم أرق
نود محل االختالف والتسوية والتي سجلت بدفاتر الشرآة            ثل الب ا تم رة فإنه المذآ

 .ولم تظهر بكشف الحساب

ثالث بالقسم الثاني من المذآرة فإنها               ودين الثاني وال ام العم ذلك باقي أرق وآ
م    ي ل سوية والت تالف والت ل االخ نود مح ثل الب نها  تم شرآة ولك ر ال سجل بدفات ت

 .ظهرت بكشف الحساب

ة بين هذه األعمدة األربعة عند قراءة آل سطر أفقي فيها تحكمها              -٤ العالق
 :المعادلة التالية

 

 

 

 :القاعدة العامة في تسجيل البند محل التسوية إذا آان يمثل إيداعات -٥

داعات تخص الشهر الماضي        - أ تضاف لرصيد آخر الشهر الماضي     (إي
 ).من مقبوضات الشهر الحاليويطرح 

ي   - ب شهر الحال داعات تخص ال ي (إي شهر الحال تضاف لرصيد آخر ال
 ).ويضاف لمقبوضات الشهر الحالي

 :القاعدة العامة في تسجيل البند محل التسوية إذا آان يمثل مسحوبات -٦

شهر الماضي    - أ سحوبات تخص ال شهر   (م ر ال يد آخ ن رص رح م يط
 ).حاليالماضي، ويطرح من مدفوعات الشهر ال

ي     - ب شهر الحال سحوبات تخص ال شهر     (م ر ال يد آخ ن رص رح م يط
 ).الحالي، ويضاف إلى مدفوعات الشهر الحالي

 )أول الشهر الحالي(الرصيد في نهاية الشهر الماضي 
 المدفوعات خالل الشهر - المقبوضات خالل الشهر+ 

 .الرصيد في نهاية الشهر الحالي =
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وع     -٧ ة المقبوضات ومجم وع خان ساوى مجم تطابق وتت روض أن ت المف
سم األول من هذه المذآرة مع مجموع خانة المقبوضات               وعات في الق ة المدف خان

سم الثان ي الق وعات ف ة المدف ذلك األرصدة ومجموع خان رة وآ ذه المذآ ي من ه
 ).وذلك بعدم إجراء التسويات(

ساوي تطابق والت ذا ال م يحدث ه ساوي األرصدة- وإذا ل ق وت م تطاب  -  رغ
 .فإن هذا دليل على وجود تالعب واختالس في النقدية

إذا فرضنا أن مجموع المقبوضات           د التسوية  (ف آشف (في القسم األول    ) بع
نك    غ  )حساب الب ي ج ٦٧٠٠ بل وعات      هن سوية   (، ومجموع المدف د الت في القسم  ) بع

 : فإن هذا معناهه جني٤٣٠٠بلغت ) دفاتر الشرآة(الثاني 

زء        -أ دة بالج ر الم يد آخ ق رص وي يطاب زء العل شهر بالج ر ال يد آخ  رص
 .ه جني٣٠٢٠٠السفلي وذلك بمبلغ 

ي      -ب سم الثان ي الق ن المقبوضات ف ل ع سم األول  تق ي الق  المقبوضات ف
بلغ  ًال  ٣٠٠بم نقدية المحصلة فع ن ال بلغ م ذا الم يجة اختالس ه يه نت  جن

نك وردة للب زيد ع . والم ي ت سم الثان ي الق وعات ف د أن المدف ذلك نج ىآ  ل
بلغ      سم األول بم زء الق ي الج نك ف ن الب ت م ي تم ية الت وعات الفعل المدف

تالس    ٣٠٠ ية االخ رية لتغط وعات الدفت م المدف ضخيم رق ك بت يه وذل جن
 .مقبوضاتالذي تم في ال

ورغم هذا االختالس حدث التوازن في األرصدة بين رصيد آشف الحساب            
 .والرصيد الدفتري أول وآخر الشهر

تالعب        شاف ال ي اآت رباعية ف سوية ال رة الت دة مذآ ى فائ افة إل وباإلض
نقدية   ي ال تالس ف يانات       ،واالخ تخدام ب ية اس ي إمكان رى وه زة أخ ا مي إن له  ف

وعات المعد  افية بخصوص     المقبوضات والمدف ة إض ى أدل صول عل ي الح ة ف ل
شتريات الظاهرة بالقوائم المالية            يعات والم يانات المب فعلى سبيل المثال   . صحة ب
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ة        ة المعدل ر األربع ة العناص تخدام معادل رة باس يعات الفت ساب مب ن احت يمك
 : )١(التالية

 

 

 

 .ويمكن اشتقاق معادلة مماثلة بالنسبة للمشتريات

  : آشف التحويالت بين البنوك إعداد قائمة أو٣/٣
سابات         ين ح ت ب ي تم تحويالت الت يع ال راجعة جم راجع م ى الم ب عل يج

شأة            ا المن تعامل معه تلفة التي ت نوك المخ  مآانت عدة بنوك مختلفة، أ أ سواء   - الب
نك        نفس الب روع ل دة ف ر من السنة المالية الحالية        - ع  وخاصة في األسبوع األخي

 .لجديدةواألسبوع األول من السنة ا

ي           تعمدة ف ادة م ار أي زي و إظه تحويالت ه ذه ال راجعة ه ن م دف م واله
ذا النوع من التالعب أو الغش اصطالح                   ى ه ق عل ر ويطل نوك بالدفات أرصدة الب

Kiting)   شيكات ر ال ش تطاي ي      ) أي غ تة ف زيادة المؤق ذه ال ستخدم ه ذي ي وال
اح                  م األرب ادة رق ر من أجل زي نك بالدفات نقدية بالميزانية  وتضخم ال   -أرصدة الب

سيولة سبة ال سين ن ياجات - وتح تمويل احت نقدية أو ل ي ال ز ف ية العج  أو لتغط
  . )٢(المنشأة من النقود لفترات قصيرة 

تم  تالعب ت ن ال نوع م ذا ال يعة ه ب -وطب ي الغال بل - ف يل ق وم العم أن يق  ب
ي   شرآة ف ن حساب جاري ال بلغ م تحويل م سحب شيك ل ية ب رة المال ة  الفت نهاي

نك   ا وتسجل عملية اإليداع في نهاية     ) ب(وإيداعه حساب الشرآة في البنك       ) أ(لب

                                                           
ي . أ)١( د لطف سيد أحم ين ال تكاملة أل"د أم راحل الم راجعةالم ية الم ضة "داء عمل ، دار النه

 .١٢٥، ص١٩٩٦العربية، القاهرة، 
تاذ  )٢( سى خضير،       /  األس راجعة، المفاهيم والمعايير واإلجراءات    "مصطفى عي ، جامعة  "الم

 .٣٥٥، ص١٩٨٧الملك سعود، الرياض، 
 .٣٥٥منصور حامد محمود، مرجع سابق، ص. دنقًال عن 

املقبوضات النقدية من العمالء+ رصيد العمالء آخر الفترة     = مبـيعات الفترة  
  رصيد العمالء يف بداية الفترة–خالل الفترة 

 .العمالءالعمليات غري النقدية باجلانب الدائن حلسابات  + 



٤١٢ راجعةأساسيات الم

ية  رة المال ة الفت ى بداي سحب إل ية ال سجيل عمل ع تأجيل ت ية م ية الحال رة المال الفت
دة  ى اإلطالق  - الجدي سحب عل ية ال يد عمل دم ق ى تضخيم  -  أو ع ك إل ؤدي ذل  وي

نقدي الدفتري لدى البنوك على مستوى          الشرآة في نهاية الفترة المالية الرصيد ال
 .والظاهر بالميزانية

شاف مثل هذا النوع من الغش ه              راجع في اآت يلة الم  إعداد آشف أو    ىووس
نوك يغط  سابات الب ين ح تحويالت ب ة ال دول أو قائم امىج دة أي ل -  ع ى األق  عل

ية         - أسبوع  ية الحال رة المال ة الفت د نهاي بل وبع وتظهر بهذا الكشف التحويالت  .  ق
التي تمت خالل تلك الفترة بين جميع حسابات البنوك التي تتعامل معها من واقع       

نوك موضحة آال              شرآة، وآشوف حسابات الب ر ال بلغ التحويل ورقم       دفات  من م
داع  تحويل سحب أو إي اريخ ال شيك وت ثال  . ال ن خالل الم ك م ار ذل ن إظه ويمك

 : االفتراضي التالي

  :ع األخيرقائمة التحويالت للشيكات عن األسبو

 ٢٠٠٤ واألول من عام ٢٠٠٣من عام 

التواريخ بدفاتر 
 الشرآة

التواريخ بكشوف 
 الحساب

تاريخ 
 السحب

تاريخ 
 اإليداع

تاريخ 
 اإليداع

تاريخ 
 السحب

مبلغ 
 الشيك

رقم 
 الشيك

اسم 
البنك 

المحول 
 إليه

اسم البنك 
المحول منه 

المسحوب (
 )عليه

 القاهرة األهلي ١٠٠٣ ٥٠٠ ٢٧/١٢ ٢٧/١٢ ٢٧/١٢ ٢٧/١٢

 مصر األهلي ١٠٠٥ ١٥٠٠ ٢٨/١٢ ٤/١ ٢٨/١٢ ٣/١

 اإلسكندرية األهلي ١٠٢٥ ٩٠٠ ٣٠/١٢ ٥/١ ٤/١ ٤/١

 أسيوط مصر ١٠٤٥ ٤٥٠٠ ٢٩/١ ٧/١ ٢٩/١٢ ٢٩/١٢

ر  تنتاج بعض      إوبالنظ ن اس سابقة يمك ية ال تحويالت االفتراض ة ال ى قائم ل
 :النتائج آما يلي
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 :١٠٠٣قم بالنسبة لتحويل الشيك األول ر -١
تالعب          وع من ال ه ن وجد ب تحويل ال ي ذا ال سجيل عملية التحويل     ه م ت د ت  فق

داع ( تاريخ     ) سحب / إي ية ب ية الحال رة المال ي الفت ر ف ذه  ٢٧/١٢بالدفات ا أن ه ، آم
تاريخ   نفس ال رت ب ية ظه رة،  ٢٧/١٢العمل ي القاه سابات بنك شوف ح ي آ  ف

 ).المحول إليه(واألهلي 

 :١٠٠٥الثاني رقم  بالنسبة لتحويل الشيك -٢
ية  ية الحال رة المال ي الفت شرآة ف ر ال ي دفات ط ف داع فق ية اإلي سجيل عمل م ت ت

 :)على سبيل المثال( وذلك بالقيد اآلتي ٢٨/١٢بتاريخ 

 ) جاري البنك األهلي(البنك /  من حـ١٥٠٠     

 إيرادات متنوعة/  إلى حـ١٥٠٠  

ية السحب فقد تم تأجيل قيدها إلى الفترة             ا عمل  ٣/١المالية الجديدة بتاريخ    أم
ى وجود تالعب          شير إل ذا ي داع في تاريخ               إذ - وه بات اإلي يس من المنطقي إث  ل

اريخ الحق          سحب في ت بات ال نقدية في الدفاتر في نهاية        - وإث  بتضخيم رصيد ال
رة المالية الحالية بمبلغ       وال يكتشف  ) وآذلك اإليرادات واألرباح  (جنيه  ١٥٠٠الفت

تالعب في نه       ذا ال سبب أن عملية اإليداع تمت فعًال               ه ية ب ية الحال رة المال ة الفت اي
 مما يعني تطابق األرصدة النقدية بالدفاتر مع آشوف ٢٨/١٢في بنك األهلى في     

ساب  ى        . الح ندما تلغ تالعب ع ذا ال شف ه دة يكت رة الجدي ة الفت ي بداي ن ف ولك
ر وتسجل عملية السحب بتاريخ              ره في الدفات شرآة أث فعًال من  ، ويصرف   ٣/١ال

 . وترد عملية الصرف في آشف الحساب٤/١بنك مصر بتاريـخ 

 :١٠٢٥ بالنسبة لتحويل الشيك الثالث رقم -٣
ي   اء ف د ج ى ق نك األهل ًال بالب ه فع تحويل أن إيداع ذا ال ي ه الملفت للنظر ف

ية بتاريخ         رة الحال ة الفت  من واقع آشف الحساب، ولكن عملية إثبات        ٣٠/١٢نهاي
تح ي دفـال ش ـويل ف ر ال يله ـرآة قـات م تأج دة   ـد ت ية الجدي رة المال ة الفت ى بداي ا إل

تاريخ  ا،          ٤/١ب أ م ود خط ول بوج ى الق ع إل ا يدف ي، مم ر منطق ر غي ذا أم  وه
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ام    ية ق رة الحال ة الفت بل نهاي سئولين ق أن أحد الم راجع ب ا يكتشف الم وسرعان م
بلغ  سحب م ه ولت٩٠٠ب ى واختالس نك األهل شرآة بالب ن حساب ال يه م ية  جن غط

ى في                     نك األهل ًال في الب شيك المحول فع داع ال ام بإي ك ق  حتى تتوازن   ٣٠/١٢ذل
وتأجيل قيد  . األرصدة النقدية بالدفاتر مع آشوف الحساب في نهاية الفترة الحالية         

رة المالية الجديدة، ولكن هذا التوازن سرعان ما                  تحويل بالكامل في الفت ية ال عمل
ى اال     -يتالشى ويظهر عجز        دل عل  عندما يتم صرف الشيك المحول      - ختالسي

 .٥/١من حساب الشرآة في بنك اإلسكندرية في 

 : ١٠٤٥ بالنسبة لتحويل الشيك الرابع رقم -٤
 : تفسيراتةفي الواقع أن هذا التحويل يحتمل ثالث

شيك رقم           :التفسير األول   -أ سيره مثل ال وأنه لتغطية اختالس   ) ١٠٢٥( هو تف
بلغ     وذلك عند صرف الشيك     - يدل على االختالس   - عجز ، عندما يظهر  )٤٥٠٠(بم

 .٧/١من حساب جاري الشرآة ببنك أسيوط في تاريخ ) ١٠٤٥رقم (

سير الثاني    -ب راجع من عدم وجود التفسير األول           :التف د تحقق الم  فقد  ؛ بع
/٢٩تصل المعلومات للمراجع بأن هناك شيكًا منصرفًا من بنك مصر في تاريخ             

بلغ       ١٢ ده بم يه    ٧٠٠٠ أو بع ثالً (جن بل إيداع         )م نك مصر ق ، وأن الرصيد في ب
ـم      شيك رق يًا لصرف المبلغ السابق   ٢٩/١٢في   ) ١٠٤٥(ال م يكن آاف آما يجد .  ل

ضًا أن الرصيد في بنك أسيوط  أيضًا غير آاف لصرف الشيك رقم         ) ١٠٤٥(أي
ي   نك مصر ف ى ب نه إل وماإ، ٢٩/١٢المحول م ذه المعل د ن ه نها ق ربط بي ت وال

ويل ونقدية قصيرة األجل، ولذلك               اجع  توضح للمر    ى تم شرآة في حاجة إل أن ال
م  شيك رق سحب ال ي ) ١٠٤٥(قامت ب نك مصر ف ًال بب ه فع ى ٢٩/١٢وإيداع حت
شيك ذ      ستطيع صرف ال ـ   ى ت بلغ ال يه من رصيدها ببنك مصر  ٧٠٠٠م الذي (جن

ياً      م يكن آاف نك مصر لن يقدم هذا الشيك لصرفه من بنك    )ل ى أن ب تمادًا عل ، واع
ام  أ دة أي رور ع د م يوط إال بع ن (س ى -٢٩/١٢م ام  )٧/١ حت ذه األي ، وخالل ه

 .تكون الشرآة قد دبرت المبلغ المطلوب وإيداعه في حسابها ببنك أسيوط



٤١٥ أساسيات المراجعة

ياج   تمويل االحت تالعب ل ذا ال إن ه سير، ف ذا التف ن ه راجع م د الم ات إذا تأآ
صيرة األ نقدية ق زا ال ر بالمي نقدية الظاه ى رصيد ال ر عل يث جل ال يؤث ن إنية ح

 .عملية التحويل أثبتت بالدفاتر بطريقة سليمة وفي نفس الفترة المالية

ثالث  -ج سير ال سير األول     :التف ود التف دم وج ن ع راجع م د الم  إذا تأآ
تالس( ي  ) االخ سير الثان ل  (أو التف صير األج تمويل ق ثالث   )ال سير ال إن التف ، ف

 .ن التالعبواألخير لهذا التحويل أنه سليم وال يحمل أي نوع م

 : صور التالعب في النقدية٤/٣
ن النقدية هي أآثر أصول المنشأة عرضة للتالعب واالختالس، فإننا          إحيث   

ي         نة ف تالعب الممك تالس وال ور االخ ن ص ضًا م ي بع دول التال ي الج ورد ف ن
 .النقدية، ودور المراجع في الكشف عنها

 : التالعب في المقبوضات النقدية- أوًال

بعض أساليب وإجراءات 
 االآتشاف

 وسائل التغطية
صور التالعب 
 واالختالس

ن      تالعب م ن ال نوع م ذا ال ه
راجع     ى الم دًا عل صعب ج ال

شافه ه ،اآت ن ل باع ا ويمك ت
 :األساليب التالية

راجعة المستندية والمطابقة     - الم
نقدية   رآة ال جل ح ع س إذا (م

د    يعات ق ذه المب ت ه آان
 ).سجلت فيه

ربط    - بين حرآة البضاعة في  ال
صادرة  ضاعة ال جالت الب س

ر    - داد فواتي دم إع ع
دم   نقدي وع يع ال الب

 .تسجيلها بالدفاتر

يع    ر الب داد فواتي أو إع
سجيلها   نقدي وت ال

ن ر ولك بلغ بالدفات  بم
 .أقل

ك ب   تم ذل تواطؤ وي
شروع  احب الم ص
مع الموظفين وآذلك

تالعب  -١ ال
ن   ط م المخط
احب  بل ص ق
ي   شروع ف الم
يعات  المب
نقدية بغرض  ال
يض  تخف
راد  اإلي
ن  رب م والته

 الضرائب



٤١٦ راجعةأساسيات الم

ازن  واردة وسجالت المخ وال
 .مع نتائج الجرد الفعلي

ية  - راجعة التحليل راء الم إج
نقدية  يعات ال رادات المب إلي
اض   شف االنخف د يك فق
ثل هذا          يها عن م الجوهري ف

 .التالعب

 .مع العمالء

ى   - رقابة عل ام ال يم نظ تدع
ا   نقدي بم يع ال يات الب عمل
ن    سه م يل نف ن العم يمك
ه  ا يدفع ى م رقابة عل ال
سجيل   تخدام آالت ت باس
ة    ة نقط نقدية، وأنظم ال

 .اللكترونيةالمبيعات ا

ناء    - ين أم ر ب نقل والتغيي الت
 .الخزن

ة    - ستندية وخاص راجعة الم الم
يع    ر الب سائم وفواتي ة ق مقارن
نقدية  رآة ال جل ح ع س م
 .الموجود لدى أمين الخزائن

ب - دم إث ض ع ات بع
نقدي    يع ال ر الب فواتي
باتها   ل أو إث بالكام

 .ولكن بمبلغ أقل

تواطؤ    ك بال ون ذل ويك
زينة  ين الخ ين أم ب
 .وموظفي الحسابات

يمة   -٢ تالس ق اخ
يعات  المب
نقدية من قبل      ال
ي  موظف

 المشروع

نح     - رارات م ى ق رجوع إل ال
سموحات    صم والم الخ
رخيص بها، والمستندات      والت

 .المؤيدة لها

ي  نقص ف تم تغطية ال وي
بعض   صالت ب المتح
:الوسائل منها ما يلي

اختالس بعض   -٣
صالت  المتح

 من العمالء



٤١٧ أساسيات المراجعة

ر ا  - ة فواتي ع  مطابق يع م لب
 .إيصاالت التحصيل

يات   - سابية لعمل راجعة الح الم
 .الخصم

الء    - صادقات للعم ال الم إرس
واردة  ردود ال ص ال وفح

 .منهم

صم  -١ بات خ إث
سمو ه أو م ح ب

يعات   سموحات مب م
 .وهمية

بلغ  سجيل م ك بت وذل
سموحات  خصم أو م
ستحقة  ر م غي
سجيل   يل، أو ت للعم
صم أو   بلغ خ م
يعات   سموحات مب م
صم  ن الخ ر م بأآث
المقرر الذي تم منحه    

 .للعميل

رة التسوية وتتبع       - راجعة مذآ م
شوف  ي آ ا ف ا ورد به م

 .الحساب في الفترة التالية

رة  - سابية لمذآ راجعة الح الم
 .التسوية

رة  -٢ تالعب بمذآ ال
نك   ساب الب سوية ح ت
بلغ   ضخيم م ك بت وذل
ريق  داعات بالط اإلي
بلغ  يض م أو تخف
الشيكات التي لم تقدم    
اء   صرف أو أخط لل
يات     تعمدة في العمل م

 .سابية بالمذآرةالح

 

باع نظام إيداع المتحصالت      ا - ت
 .أوًال بأول بالبنك

زئة  ا -٣ ش تج باع غ ت
دفعات   Lappingال

 



٤١٨ راجعةأساسيات الم

ساب    - شوف الح ال آ إرس
 .الدورية للعمالء

صاالت   - ور إي راجعة ص  م
بت      و مث ا ه ع م صيل م التح
ر النقدية مع صور قسائم       بدفت
ة   نوك وخاص داع بالب اإلي

 .التواريخ

الء    - صادقات للعم ال الم إرس
واردة  ردود ال ص ال وفح

 .منهم

تالس   الل اخ ن خ م
ن    صل م بلغ مح م

يل  ثًال، ) س(العم م
بات   يل إث ع تأج م
بلغ  صيل الم تح
يام    ين ق ر لح بالدفات

يل ا ثًال ) ص(لعم م
تم  يه، في ا عل سداد م ب
صل    بلغ المح يد الم ق

يل  ن العم أو ) ص(م
نه في حساب       جزء م

يل  ) س(العم
ذا   سويته، وهك لت
ية  ذه العمل ستمر ه ت
سابات   ين ح ب

 .العمالء

عارات ا - راجعة إش ع م رد م ل
ص و ر فح سلم محاض  ت

 .البضاعة المرتدة

ع     - رد م عارات ال ة إش مطابق
ة   ردودات وبطاق ر الم دفت
ازن    جالت المخ صنف وس ال

بوابة ول   وال ن دخ تأآد م  لل
 . فعًالالبضاعة المرتدة

سوية    -٤ يود ت راء ق إج
سابات    ي ح ية ف وهم

 العمالء بإثبات

يعات - ردودات مب  م
 .وهمية

ة   - ون معدوم بات دي  إث
 .وهمية

 



٤١٩ أساسيات المراجعة

ستندات   اال - ى الم الع عل ط
ة  ون المعدوم ؤيدة للدي الم

 .واعتمادها من المسئولين

الء    - صادقات للعم ال الم إرس
واردة و ردود ال ص ال فح

 .منهم

ساب    - شوف الح ال آ إرس
 .الدورية للعمالء

ر  - ستندية للفواتي راجعة الم الم
ص وال  ر الفح ع محاض  م

سلم  جالت ضاعة ، وس ت الب
سجل    و م ا ه ع م صادرة م ال

 .بدفتر النقدية

الء،  - صادقات للعم ال الم إرس
ردود الواردة منهم     وفحص ال

ؤ ( ود تواط دم وج شرط ع ب
 ).من قبل العمالء

يعات   -٥ سجيل المب ت
ن    ل م ة بأق اآلجل
ع   صحيح م بلغها ال م
ر   ال الفواتي إرس
للعمالء بكامل القيمة    
دار   تالس مق واخ
يام  ند ق رق ع الف

 .العميل بالسداد

 

المراجعة المستندية للمستندات    -
 .المؤيدة للمدفوعات النقدية

زيادة    -٦ االة أو ال المغ
وعات   ي المدف ف

 .النقدية

 

 

 

 



٤٢٠ راجعةأساسيات الم

 :تالعب في المدفوعات ال-ثانيًا

بعض أساليب وإجراءات 
 االآتشاف

 وسائل التغطية
صور التالعب 
 واالختالس

راء   - ع إج ستندية م راجعة الم الم
شراء   ر ال ين فواتي ة ب المطابق
ر    شراء، ومحاض ر ال وأوام

ص وال سلم الفح ر  ت ، ودفت
 .البضاعة الواردة

ى   - صادقات إل ال الم إرس
ردود   ص ال وردين وفح الم

 .الواردة

ع     ( ؤ م ناك تواط ن ه م يك ا ل م
 ).دينالمور

راء    - ر ش بات فواتي إث
 .وهمية

شراء   - ورة ال بات فات إث
أآثر من مرة بعد تغيير     
ورة   ي فات تاريخ ف ال

 .سابقة

شراء   - ر ال بات فواتي إث
ين  بلغ مع تواطؤ وبم ال

ع ا توريد  م وردين ب لم
جزء فقط من البضاعة      
 .أو عدم توريدها آلها

تالعب  -١ ال
ر  ي فواتي ف

 الشراء

ى  رقابة عل ام ال يم نظ تدع
 .الشيكات

ى   - يكات عل دار ش دم إص ع
 .بياض

يعات    - نماذج توق نك ب تفاظ الب اح
شيكات  ن ال سئولين ع الم

 .لمطابقتها

نقدي  - صم ال راجعة الخ  م
شراء   ر ال ع فواتي سب م المكت

تخراج   وم الموظف باس يق
ر   سه وتزوي يك لنف ش
تخدام  يع أو اس التوق
ى   وقعة عل شيكات الم ال
ية   ن تغط ياض ويمك ب

 :ذلك عن طريق

 . زيادة المدفوعات-

صم  - يض الخ  تخف
ن  سب م المكت

تالعب  -٢ ال
ية   ي عمل ف
تخراج  اس
يع  وتوق

 الشيكات



٤٢١ أساسيات المراجعة

صاالت أو   وردين وإي ن الم م
روط   سداد وش يكات ال ش

 .الخصم

صرفة - شيكات المن راجعة ال  م
سجل ع   والم نقدية م ر ال ة بدفت

 .إلخ... آشوف حساب البنك

 .الموردين

شيكات  - بالغ ال ادة م  زي
رى الت  رفت ىاألخ  ص

 .نكمن الب

لمستندية المراجعة الحسابية وا   -١
شوف  وقت وآ سجالت ال ل

 .األجور

ى ملف التأمينات        -٢ االطالع عل
 .االجتماعية لكل عامل

سلمها تت -٣ م يت ي ل بع األجور الت
 .أصحابها

سداد    -٤ ستندية ل راجعة الم الم
ات  ى الجه تقطاعات إل االس

 .المختلفة

جالت    -١ ي س تالعب ف ال
صر  ات ح وبطاق

 .الوقت

ية   -٢ ماء وهم إدراج أس
 .بكشوف األجور

بالغ  -٣ إدراج م
م    تقال ل صروفات ان م

 .تحدث

بالغ  -٤ تالس الم اخ
ساب   ستقطعة لح الم

 .بعض الجهات

تالعب  -٣ ال
ور  ي األج ف

 بالزيادة

 المراجعة المستندية للمصروفات    -
سلفة أو  ن ال ت م ي تم الت
ا  ؤيدة له ستندات الم الم
ذه     سل ه ن تسل بة ع والمحاس
ن   تمادها م ستندات واع الم

 .المسئولين

رف   - ستندات ص ديم م  تق
 .وهمية

واريخ   - ي ت تالعب ف  ال
صرف   ستندات ال م
ديمها  ادة تق ة وإع القديم

. للسلفةاالستعاضةعند 

تالس -٤  اخ
ن   بالغ م م
دة  عه
المصروفات 

 النثرية




