

وظيفة المراجعة باإلضافة إلى مبادئ  فلسفة يوضح ويشرح هذا الكتاب طبيعة

بفهم المبادئ والفلسفة  قارئ مهتمألي  وذلك الكتاب موجه. وأسس عملية المراجعة

أساس مثـالي لكافـة    أيضا كما يوفر ذلك الكتاب .التي ترتبط بالمراجعة الخارجية

وعلى وجه التحديد فهو مالئم كمؤلف نظري  هؤالء الذين يقومون بدراسة المراجعة

متحانات االأو ألساسيات المراجعة في الجامعات  تعليمية وتدريبية يصلح كدورات

الحصول على محاسـب قـانوني أو   الراغبين في اجتياز امتحانات  لهؤالءالمهنية 

 .Certified Public Accountant (CPA)محاسب عام معتمد 

المؤلف في تضمينه كافـة معـايير المراجعـة    ذلك  أهميةومما يزيد من 

وبجانب أن ذلك الكتاب قد  .لبريطانية واألمريكية والدوليةوإيضاحاتها السيما ا

 قـد اشـتمل   أنهتضمن المبادئ األساسية للمراجعة المستقرة عبر السنوات إال 

 -:لعل أبرزها في المراجعةد من التطورات يعلى عد أيضا

 Controlطريق المراجعين على بيئـة الرقابـة    التأكيد المتزايد عن -١

Environment ومخاطر األعمال ،Business Risk   باإلضافة إلى فهم أعمـال

 .وأنشطة العميل كعناصر أساسية لعملية المراجعة

استجابة مهنة المراجعة لالهتمامات المتزايدة للمجتمع بخصوص غش  -٢

 .Management Fraudاإلدارة 

ذلـك الجـدل    .ول استقاللية المراجعين عن إدارة العميلالجدل الكبير ح -٣

 Enron ،World Comوراء تدهور شـركات   ألساسيالهائل الذي أعطى الدافع ا

 .وفقدان الثقة في المهنة

 المرتبطة بحوكمة الشركات ينالمسئوليات الجديدة للمراجعين الخارجي -٤

Corporate Governance. 



يمية للمراجعين السـيما تلـك المرتبطـة    التغيرات في الهيئات التنظ -٥

 .الكيانات المحاسبية المهنية التي تحكم وتنظم المهنة طويربت

وجـودة   التطوير اإلضافي آلليات اإلشراف على ومتابعة المراجعين -٦

 .أدائهم المهني

بهـدف تقييـد   وإدارة منشآت المراجعة  المرتبطة بتأسيسالتطورات  -٧

 .ولية القانونيةمدى تعرضها للمسئ والحد من

 اتالتـي تـرتبط بمسـئولي    المتزايدة التطورات في القضايا القانونية -٨

 .المراجعين

المقترحات الحديثة المقدمة عن طريق مهنة المحاسبة في سد فجـوة   -٩

 .توقعات المراجعة واألداء

ويعزز ذلك الكتاب مدى المالئمة المتزايدة لمعايير المراجعة الدولية ومدى 

 .المال الدولي وعولمة رأسنتيجة بيئة العمل العالمية المتزايدة  جوهريتها

يبدأ الجزء األول من ذلك الكتاب بستة فصـول أساسـية تمثـل الخلفيـة     

اهـتم الفصـل األول بدراسـة طبيعـة     حيث  . الرئيسية لفهم عملية المراجعة

في حين ركز الفصل الثاني فـي التطـورات التاريخيـة     ، المراجعة وحتميتها

تأكيد كبير لإلطار الفكري للمراجعة  مراجعة وأهدافها والياتها بينما تم إعطاءلل

ص الفصـل الرابـع ألحـد    يكما تم تخص ، والتي خصص لها الفصل الثالث

في حين تناول الفصـل الخـامس    ، المراجعين وهي استقالليةالقضايا الهامة 

مة انظرة ع ل السادسوفر الفصي بينما.  الواجبات القانونية والمهنية للمراجعين

 .وتوثيقها وإدارتها وكيفية على عملية المراجعة

تـم نقـل    فقد في الفصول التالية من الفصل السابع حتى التاسع عشرأما 

عملية المراجعة بداية من اكتساب فهم مبدئي  مسار ة عبروالقارئ خطوة بخط



مستخدمي القـوائم   بعميل المراجعة وأنشطته إلى إصدار تقارير المراجعة إلى

 Entityالمالية باإلضافة إلـى هـؤالء المسـئولين عـن حوكمـة المنشـأة       

Governance   .عـن   اـًقانون وجدير بالذكر فإن مجلس اإلدارة هو المسئول

فـي  ) سواء أكانوا من المسئولين التنفيذيين أو غير التنفيذيين(حوكمة الشركة 

في هـذا  و. عادي على أساس يومي والتأكد من تسيير الشركةسياساتها  تطبيق

 بحيث تتضمن كال مـن  Managementالكتاب سوف يستخدم مصطلح اإلدارة 

 .المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين

في سبيل تحقيق أهداف ذلك الكتاب فقد تـم تخطيطـه وتنظيمـه بحيـث     

 -:تضمن الجزء األول تسعة عشر فصالً على النحو التاليي

 .وأهمية المراجعة طبيعة  :الفصل األول 

 .تطور المراجعة وأهداف عملية المراجعة  :الفصل الثانى 

 .االطار الفكرى للمراجعة  :الفصل الثالث 

 .التهديدات الى استقاللية المراجعين وآليات الوقاية والحماية  :الفصل الرابع 

 .الواجبات القانونية والمهنية للمراجعين  :الفصل الخامس 

نظـرة عامـة علـى عمليـة المراجعـة ودليـل اثبـات         :الفصل السادس 

 .ق عملية المراجعة ثيتخصيص فريق العمل وتو:المراجعة

 البدء فى عملية المراجعة واجراءات التعاقد واكتساب الفهم بالعميل : الفصل السابع 

 .تخطيط عملية المراجعة وتقييم مخاطرها  :الفصل الثامن 

 .خلية والمراجع ضوابط الرقابة الدا :الفصل التاسع 

 .اختبار التحقق االساسى : اختبار تأكيدات القوائم المالية  :الفصل العاشر 

 .مراجعة دورة االيرادات والمتحصالت  :الفصل الحادى عشر 

 .مراجعة دورة االجور وادارة الموارد البشرية  :الفصل الثانى عشر 



 . مراجعة دورة المشتريات والمدفوعات :الفصل الثالث عشر 

 . المخزون واالستيداعمراجعة دورة  :الفصل الرابع عشر 

 ) .االصول الثابتة(مراجعة دورة التحويل واالنتاج  : الفصل الخامس عشر

 .واعادة السداد مراجعة دورة الحصول على رأس المال : عشر  الفصل السادس

 . مراجعة االرصدة النقدية واالستثمارات :الفصل السابع عشر 

 .استكمال عملية المراجعة  :امن عشر الفصل الث

 .تقارير المراجعة  دورة تحويل :الفصل التاسع عشر 

وقد روعي أن يكون ذلك الكتاب متميزا وفريدا من ناحية الوضوح والدقة 

ـًا كان دارسا أو  والبعد عن الشكلية والتعقيد، وهو يعتمد على تزويد القارئ أي

ويأمـل المؤلـف أن    . ي مجال المراجعةمزاوالً بمرجع علمي وعملي شامل ف

يكون ذلك الكتاب قد حقق األهداف التي سعى من اجلها بطريقة مستحدثة يجد 

 .فيها القارئ إضافة حقيقية إلى المكتبة العربية

ختاما بعد الشكر الدائم هللا يأمل المؤلف أن يكون قد حقق األهـداف التـي   

أسهم في خروج ذلك العمل إلى سعى من أجلها، كما يتقدم إلى كل من ساعد و

اهللا أحسن الجزاء وأسـاله اهللا ألعلـي    دائرة النور ويتوجه لهم بالدعاء جزاهم

القدير أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجه الكريم وهو من وراء القصد والسبيل 

 . فق دائماووهو الم

                                                    










 

 

 


