
 

 

ـاب بمراجعـة القـوائم الماليـة       الجزء الثانى منيهتم   Financial Auditsالكت

وإختبـارات تفاصـيل    Analytical Proceduresالتحليلية  بإستخدام اإلجراءات

، حيث قام المؤلف سابقاً بدراسـة مراجعـة نظـم     Tests of Detailsاألرصدة 

يق التركيز على إسـتخدام إختبـارات   عن طر Controls Auditsالرقابة الداخلية 

 Substantive Testsواإلختبارات األساسية للعمليات  Tests of Controlsالرقابة 

of Transactions . 

فصول رئيسية ،  أحد عشروتحقيقاً لهدف الكتاب فقد تم تقسيمه وتخطيطه الى 

س مـدخل  دراسة القوائم المالية وأهداف المراجعة على أساتناول الفصل األول 

سـواء المرتبطـة     Segmenting or Cycle Approachالدورات أو القطاعـات  

، وقـد   Transactions or Balances - Relatedبالعمليات أو أرصدة الحسـابات  

 Audit Evidenceدراسة مراحل جمع أدلـة اإلثبـات     ركز الفصل الثانى على 

لفصول من الثالـث حتـى   ، أما ا ألغراض تحقيق أهداف مراجعة القوائم المالية

بدراسة إستخدام اإلجراءات التحليلية وإختبارات التفاصيل فـى  التاسع فقد إهتمت 

 Revenues and Collections Cycleمراجعة كل من دورة اإليرادات والمتحصالت 

،  payroll and Human Resources Cycleودورة األجور والمـوارد البشـرية   

ودورة  Purchasing and Payments Cycle ودورة المشـتريات والمـدفوعات  

، بجانـب مراجعـة    Inventory and Warehousing Cycleالمخزون والتخزين 

حسابات مختارة كاألصول الثابتة والمصروفات المدفوعة مقـدماً واإللتزامـات   

المستحقة وحسابات قائمة الدخل ، باإلضافة الى مراجعة دورة الحصـول علـى   

ـ    The Capital Acquisition and) دورة التمويـل (دفع رأس المال وإعـادة ال

Repayment Cycle  ومراجعة األرصدة النقدية واإلستثماراتAuditing Cash 

Balances and Investments   بدراسة إستكمال عملية ، كما إهتم الفصل العاشر



 

 
، حيث تم التركيز على فحـص اإللتزامـات    Completing the Audit المراجعة

ومراجعـة   Contingent Liabilities and Commitmentsملة واإلرتباطات المحت

واإلستفسار من محـامين العميـل،    Accounting Estimatesالتقديرات المحاسبية 

 Financial Instruments and itsمراجعة األدوات المالية والمخاطر المرتبطة بها 

Risks  وفحص معامالت األطراف ذوى العالقةRelated Party's Transactions 

،  Going-Concern Consideration، ومراعاة تقييم إستمرارية العميل فى النشاط 

كما تم دراسة كيفية حصول المراجع على أدلة اإلثبـات النهائيـة وتقيـيم نتـائج     

ــة واإلدارة  ــة المراجع ــة وإتصــاله بلجن  Audit Committee andالمراجع

Management  ، ة مسئوليات ما بعد عملية المراجعـة أو مـا   كما تم أيضاً دراس

وأخيـراً   Subsequent Discovery of Factsيعرف باإلكتشاف الالحق للحقـائق  

 .يتناول الفصل الحادى عشردراسة تقارير المراجعة 

ويأمل المؤلف أن يكون ذلك الكتاب قد حقق األهداف التى سعى من أجلها 

كان دارسا أو مزاوال إضافة حقيقيـة  بطريقة مستحدثة يجد فيها القارئ سواء أ

الى المكتبة العربية نظريا أو تطبيقيا ، ويرجو المؤلف أن يكون قد وفـق فـي   

اخراج كتاب متكامل في مراجعة القوائم المالية ، ويكون بذلك قد أسـهم فـي   

 .خدمة مهنة المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم العربى 

 واهللا الموفق ،،،

 وعلى اهللا قصد السبيل ،،،





–





 

 


























 

 




















 
 

يهتم هذا الكتـاب بمراجعـة القـوائم الماليـة      
Financial Audits  بإستخدام اإلجراءات التحليلية

Analytical Procedures   وإختبـارات تفاصيل

، حيث قام المؤلف   Tests of Detailsاألرصدة  
 Controlsسابقاً بدراسة مراجعة نظم الرقابة الداخلية 

Audits  عن طريق التركيز على إستخدام إختبارات


