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  للتدقيق ورقابة الجودة إصدارات المعايير الدولية
  

  ٢٠٠٩طبعة عام 
  نطاق هذا الدليل
ن جميع معايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لرقابة الجودة التي أعيدت صياغتها من يجمع هذا الدليل بي

ومقدمةً كما يتضمن فهرساً للمفاهيم ). مشروع التوضيح(قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية لتوضيحها 
تأكيد األخرى والخدمات ذات إلى المعايير الدولية لرقابة الجودة وعمليات التدقيق والمراجعة وعمليات ال

كما تم إدراج معلومات عامة حول اإلتحاد الدولي . ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ التي سيبدأ العمل بها في تاريخ العالقة
  .للمحاسبين

  
 لدليل المعايير الدولية حول عمليات التدقيق والتأكيد ٢٠٠٨يحل هذا الدليل محل الجزء الثاني من إصدار عام 

  .والسلوك األخالقي
  

ويضم عمليات . ٢٠٠٩ لهذا الدليل ساري المفعول خالل عام ٢٠٠٨وسيبقى الجزء األول من إصدار عام 
متعلقة بالتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة الصادرة من قبل مجلس معايير 

السلوك األخالقي للمحاسبين قواعد كما يتضمن . ٢٠٠٨التدقيق والتأكيد الدولية في األول من يناير عام 
وستظل عمليات التدقيق سارية المفعول لغاية .  الصادرة عن مجلس معايير األخالق الدولية للمحاسبينالمهنيين

  . وبعد ذلك التاريخ سيتم إستبدالها بعمليات التدقيق الواردة في هذا الدليل٢٠٠٩ ديسمبر ١٤
  

  كيفية تنسيق هذا الدليل
  : الدليل حسب الفصل على النحو التاليتم تنسيق محتويات هذا

  

  ١  . للدليل والتطورات الحديثة٢٠٠٨تغيرات المادة على الجزء األول والثاني من إصدار عام 
  ٤  .............................................معلومات عامة حول اإلتحاد الدولي للمحاسبين

ليات التدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد مقدمة إلى المعايير الدولية لرقابة الجودة وعم
  ............................................................األخرى والخدمات ذات العالقة

  
١١  

  ١٦  ............................................................................فهرس المفاهيم
  ٤١  .....................................................ة الجودةالمعايير الدولية للتدقيق ورقاب

  

. يشجع اإلتحاد الدولي للمحاسبين ويسهل إعادة إصدار أو ترجمة وإعادة إصدار، المنشورات الخاصة به
للجهات الراغبة في إعادة إصدار أو ترجمة وإعادة إصدار هذا الدليل، يرجى اإلتصال بنا عبر البريد 

  .  لإلتفاق على األحكام والشروطorg.ifac@permissionsتروني اإللك
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  ةـمقدم
  

ما من مهنة إال ولها قواعدها وأصول ممارستها، ومهنة التدقيق كغيرها من المهن األخرى لها قواعدها وأصول 
ة إلى وقت قريب في حكم المتعارف عليه بين ممارسي هذه ممارستها، وقد بقيت تلك القواعد وأصول الممارس

  .المهنة
  

  ألهمية مهنة التدقيق وباألخص في إضفاء المزيد من المصداقية على البيانات المالية، فقد بدأ التفكير جدياًًًونظراًًًًًً
لى قواعدها وأصول في توفير قواعد وأصول ممارسة مكتوبة لهذه المهنة بحيث يسهل الرجوع إليها واإلحتكام إ

وقد نجحت بعض الدول الصناعية بوضع قواعد وأصول ممارسة مكتوبة لمهنة التدقيق . ممارستها حيثما لزم
  . عليه وبالتالي قللت من اإلجتهادات في هذا المجال لما كان متعارفاًًيمكن الرجوع إليها واإللتزام بأحكامها عوضاًً

  
 في إيجاد قواعد وأصول ممارسة مهنة  التفكير جدياًة والخدمات بدأومع ظهور فكرة العولمة وتحرير التجار

  . لتحل محل قواعد وأصول الممارسة المهنية المعمول بها إقليمياًالتدقيق متعارف عليها دولياًً
  

وحيال هذا الموضوع، ومنذ أوائل الستينات وألسباب كثيرة طرحت تساؤالت حول مهنة التدقيق في النشاط 
ية في الدول الصناعية تساؤالت قتصاددورها في المجتمعات فقد طرح المهتمون بالشؤون المالية واإلي وقتصاداإل

عدة عن ذلك الدور وكان لتلك التساؤالت آثار  بليغة في المهنة وممارسيها، فقد صاحبها إعادة تقييم دور المهنة 
سبية المهنية في البلدان الصناعية، ودور المدقق في المجتمع ونشطت الجمعيات والمعاهد والمنظمات المحا

 لألحكام وشكلت لجان خاصة من ذوي العلم والخبرة لتحديد ذلك الدور الذي فرضه المجتمع بحيث تكون أساساًً
المهنية المتفرقة، فقد قام علماء وخبراء في المهنة بدراسات مهنية مقارنة بين البلدان الصناعية في محاولة 

متوفرة في البلدان األخرى ولم يكن وضع قواعد عامة تحكم المهنة أمراً سهالً وبقى لإلستفادة من الخبرات ال
التوفيق صعباً بين ما سبق من المعالجات الموجودة المتباينة والمتضاربة إلى أن خرجت إلى الوجود اللجنة الدولية 

يسية تحسين جودة ووحدة ممارسة  الدولي للمحاسبين وكان من أهدافها الرئتحادلمهنة التدقيق وهي إحدى لجان اإل
  -:المهنة في العالم من خالل ما يلي

  .لتدقيق والخدمات ذات العالقةإصدار معايير دولية ل •
 .إصدار إرشادات على تطبيق المعايير الدولية للتدقيق •
 .تنمية دعم المعايير الدولية للتدقيق والخدمات ذات العالقة من قبل المشرعين وأسواق األوراق المالية •
  

ممثلة برئيس "  الدولي للمحاسبينتحاداإل"وعليه فقد إنتخبت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لعضوية 
و " مجلس معايير المحاسبة الدولية" لعضوية كل من أيضاًمجلس إدارتها األستاذ طالل أبوغزاله كما انتخب 

األدلة الدولية "وتتولى الثانية إصدار " يير المحاسبة الدوليةمعا"، حيث يتولى األول إصدار "اللجنة الدولية للتدقيق"
  ".للتدقيق

  
وحيث أن مجلس اللجنة الدولية لمزاولة مهنة التدقيق هو أعلى هيئة مهنية عالمية تتولى مسؤولية وضع وتطوير 

 هيئة محاسبية مهنية وإرساء المعايير الدولية للتدقيق فإن جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تعتبر أول
  .عربية تنتخب لعضوية كال الهيئتين الدوليتين

  
باإلضافة إلى ذلك فقد كلفت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بترجمة المعايير الدولية للتدقيق إلى اللغة 

ئرة مراقبة مستوى األداء العربية من خالل لجنة يتمتع أعضاؤها بالخبرة والكفاءة المهنية العالية وبالتعاون مع دا
  .المهني في مجموعة طالل أبوغزاله الدولية وذلك ألغراض تسهيل مهمة اإلستفادة منها على نطاق العالم العربي

  
  

   هطالل أبو غزال
  

  رئيس جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 
  
  





 

 التغيرات   ١  

  

ات
ـر
تغي
ال

  

  تغيرات المادة على الجزء األول والثاني
  يل والتطورات الحديثة للدل٢٠٠٨ من إصدار عام 

  المراجع
إال . يحتوي هذا الدليل على مراجع لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

في حال اإلشارة خالفاً لذلك، فإن هذه المراجع تعود إلى معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية 
ووفقاً لذلك، ينبغي على القراء . العمل بها منذ تاريخ اإلعداد للعمليةإلعداد التقارير المالية التي بدأ 

العلم أنه عندما يتم إصدار نسخة منقحة من المعيار الدولي أو معيار التقرير تبعاً لذلك، فينبغي أن 
  .تكون اإلشارة للنسخة الحديثة من ذلك المعيار

  
  ".الدولة أو نطاق السلطة"يل تقرأ الواردة في هذا الدل" الدولة"اإلشارات المرجعية إلى 

  

  العمليات الصادرة من قبل مجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكيد
يحتوي هذا الدليل على المجموعة الكاملة لعمليات التدقيق ورقابة الجودة الخاصة بمجلس المعايير 

تي أعيدت صياغتها لتوضيحها ويتضمن هذا معايير التدقيق الدولية جميعها ال. الدولية للتدقيق والتأكيد
 المعاد صياغته وفهرس المفاهيم ومقدمة، ويبدأ العمل بها جميعاً ١والمعيار الدولي لرقابة الجودة 

  .٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ا من إعتبار
  

لممارسة المعايير الدولية لعمليات  لدليل ٢٠٠٨يحل هذا الدليل محل الجزء الثاني من إصدار عام 
 الدولي للمحاسبين، والذي يضم تسعة تحاد وفقاً لإلد وقواعد أخالقيات المهنةأعمال التدقيق والتأكي

معايير محاسبة دولية معاد صياغتها صادرة من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية في األول 
  .٢٠٠٨من يناير عام 

  

  ين لدليل اإلتحاد الدولي للمحاسب٢٠٠٨التغييرات على الجزء األول من إصدار عام 
ساري المفعول  للدليل الخاص باإلتحاد الدولي للمحاسبين ٢٠٠٨سيبقى الجزء األول من إصدار عام 

يحتوي اإلصدار على عمليات التدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى . ٢٠٠٩خالل عام 
 يناير والخدمات ذات العالقة الصادرة من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية في األول من

كما . ٢٠٠٩ ديسمبر ١٤وستبقى عمليات التدقيق ورقابة الجودة سارية المفعول لغاية . ٢٠٠٨عام 
  . مجلس معايير األخالق الدولية للمحاسبينقواعد السلوك األخالقي الصادرة عنيضم 

  
مراجعة المعلومات " و٢٤١٠ من المعايير الدولية لعمليات المراجعة ١٨ و١٥تم تعديل الفقرات 

األهداف العامة  "٢٠٠وفقاً لمعيار التدقيق الدولي " لمالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأةا
سيبدأ . ٢٠٠٨الصادر في أكتوبر " للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

  .٢٠٠٩ ديسمبر ١٥العمل بالتعديالت إعتباراً من 
  



 التغيرات في المادة وآخر التطورات
 

  ٢  التغيرات

ويمكن الوصول إلى المعيار الدولي لعمليات .  في الملحق التابع لهذا الفصلترد التغيرات المطابقة
 الدولي تحاد لإللكترونيالكتب على الموقع اإل/ بالضغط على قسم المنشورات٢٤١٠المراجعة 
  .org.ifac.www://httpللمحاسبين 

  

  الصغيرةإعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت 
 التدقيق إعتبارات، يتم إدراج ٢٠٠٣بخصوص معايير التدقيق الدولية الصادرة بعد شهر مارس 

وتم سحب اإلرشادات . المتعلقة بالمنشآت الصغيرة في نص معايير التدقيق الدولية تلك عند اللزوم
" شآت الصغيرةلمنا الخاصة في تدقيق عتباراتاإل "١٠٠٥الواردة في البيان الدولي لمهنة التدقيق 

وفقاً لذلك، على . عندما أصبحت عمليات المراجعة لمعايير التدقيق الدولية ذات العالقة سارية المفعول
 إعتباراتالقراء العلم أنه إضافةً إلى اإلرشادات الواردة في معيار التدقيق الدولي، ينبغي اإلشارة إلى 

ر التدقيق الدولية الصادر بعد شهر مارس التدقيق المتعلقة بالمنشآت الصغيرة المدرجة في معايي
٢٠٠٣.  

  

  مشروع التوضيح
متد إ، أعلن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية عن إتمام برنامجه الخاص الذي ٢٠٠٩في مارس 

 شهراً للقيام بمراجعة شاملة لجميع المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لرقابة الجودة ١٨لمدة 
 العظيم، سيتمكن المدققون نجازونتيجةً لهذا اإل). مشروع التوضيح(وذلك لزيادة وضوحها الخاصة به 

 معيار دولي محدث وموضح للتدقيق ومعيار دولي ٣٦في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى 
وقد صممت هذه المعايير لتعزيز فهمها وتنفيذها باإلضافة إلى تسهيل . موضح لرقابة الجودة

تبر المعايير الموضحة، الواردة جميعها في هذا الدليل، ذات فعالية في تدقيق البيانات وتع. ترجمتها
  . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥المالية للفترات التي تبدأ في 

  
 لمركز التوضيح التابع لكترونيللمزيد من المعلومات حول مشروع التوضيح يرجى زيارة الموقع اإل

  .index/center-clarity/org.ifac.web://httpالتأكيد الدولية لمجلس معايير التدقيق و
  

   ومسودات العرض٢٠٠٩ أبريل ٣٠التصريحات النهائية الصادرة بعد 
 ٣٠للمعلومات حول التطورات الحديثة وللحصول على التصريحات النهائية الصادرة بعد تاريخ 

 لمجلس معايير التدقيق لكتروني أو مسودات العرض المعلقة يرجى زيارة الموقع اإل٢٠٠٩أبريل 
  .IAASB/org.ifac.www://http/والتأكيد الدولية 



 التغيرات في المادة وآخر التطورات

 التغيرات  ٣  
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  :مالحظة لمستخدمي هذا الدليل
ة الصادرة من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية تم إدراج المعايير الدولية لعمليات المراجع

المعايير الدولية  إلصدارات ٢٠٠٨ في الجزء األول من إصدار عام ٢٠٠٨في األول من يناير عام 
وسيبقى .  الدولي للمحاسبينتحاد الخاص باإللممارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة

 الدولي للمحاسبين ساري المفعول خالل عام تحاد لدليل اإل٢٠٠٨ام الجزء األول من إصدار ع
٢٠٠٩.  

  
  
  

مراجعة المعلومات الماليـة     "٢٤١٠توافق التعديالت مع المعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم          
األهداف العامة للمدقق    "٢٠٠نتيجة معيار التدقيق الدولي     " المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة     

  ".مستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةال
  

تتضمن اإلجراءات التي يقوم بها المدقق لتعزيز فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها   . ١٥
  :الداخلية، ما يلي

• ... 

أهمية  األمور المتعلقة بالمحاسبة المالية وإعداد التقارير التي قد يكون لها عتباراألخذ بعين اإل •
 . العيوب الكبيرة في الرقابة الداخليةنقاط الضعف الجوهريةمتواصلة ك

• ... 

ستفسارات المطروحة واإلجراءات التحليلية إلهذا الفهم يمكن المدقق من التركيز على ا  . ١٨
وإجراءات المراجعة األخرى المطبقة في مراجعة المعلومات المالية المرحلية وفقاً لهذا المعيار 

ستفسارات إ من تحقيق هذا الفهم، يقوم المدقق عادة بوضع وكجزء. عمليات المراجعةالدولي ل
حول المدقق السابق ومراجعة وثائق المدقق السابق المتعلقة بالتدقيق السنوي السابق أو ألي 

وبفعل ذلك، . فترات مرحلية سابقة في العام الجاري عندما يكون ذلك ممكناً من الناحية العملية
 طبيعة أي أخطاء مصححة أو غير مصححة جمعها المدقق السابق عتبارمدقق بعين اإليأخذ ال

وأي مخاطر هامة بما في ذلك مخاطرة التجاوز اإلداري ألنظمة الرقابة والمحاسبة وأي أمور 
 العيوب نقاط الضعف الجوهريةهامة متعلقة بإعداد التقارير التي قد يكون لها أهمية متواصلة ك

  .رقابة الداخليةالكبيرة في ال
  



 

    ٤  اإلتحاد الدولي للمحاسبين

  معلومات أساسية عن 
   الدولي للمحاسبينتحاداإل

  المنظمة
ومهمته هـي    ،١٩٧٧ الدولي للمحاسبين هو المنظمة العالمية لمهنة المحاسبة وقد تأسس عام            تحاداإل

يات إقتصادخدمة المصلحة العامة وتعزيز مهنة المحاسبة على نطاق عالمي،  والمساهمة في تطوير              
،  وذلك بتحقيق ورفع مستوى اإللتزام بمعايير مهنية عالية الجودة وزيادة التوافق الـدولي               دولية قوية 

لهذه المعايير، والتعبير عن المواضيع ذات المصلحة العامة حيث تكون الخبرة المهنية أكثر األمـور               
  .صلة بذلك

  
ن بقيم النزاهة والشفافية     الدولي للمحاسبين وموظفيه والمتطوعين ملتزمو     تحاد في اإل  الرقابةإن هيئات   
 الدولي للمحاسبين كذلك إلى تعزيز إلتزام المحاسبين المهنيـين بهـذه القـيم              تحاديسعى اإل . والخبرة

  . الدولي للمحاسبينتحادقواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين لإلالمنصوص عليها في 
  

  األنشطة الرئيسية 
  

  خدمة المصلحة العامة
  

دولي للمحاسبين القيادة لمهنة المحاسبة على نطاق عالمي في خدمة المصلحة العامة  التحاديوفر اإل
  -:من خالل

  

 ذات جـودة    وقواعد أخالقيات مهنـة   تطوير ورفع مستوى والمحافظة على معايير مهنية دولية          •
 ؛عالية بشكل دائم

التأكيد واألخالقيات  التشجيع الفعال للتوافق بين المعايير المهنية،  وبشكل خاص معايير التدقيق و            •
 ؛ومعايير التقارير المالية في القطاع العام والخاصالمهنية والتعليم 

 ؛السعي نحو تحقيق التحسينات المستمرة في نوعية التدقيق واإلدارة المالية •
ذوي مـستوى   ) أشخاصاً (إستمرار ب إستقطابرفع مستوى قيم مهنة المحاسبة لجعلها أداة جذب و         •

 ؛رفيع
 ؛ ومتثال إللتزامات العضويةرفع مستوى اإل •

 إقليميـة والهيئـات األخـرى    محاسبية النامية والناشئة بالتعاون مع هيئات  تياقتصادمساعدة اإل  •
 .إلنشاء والمحافظة على مهنة ملتزمة باألداء الجيد وخدمة المصلحة العامة

  
  العالميقتصادالمساهمة في كفاءة اإل

  

  -: العالمي من خالل ما يليقتصادداء الكفؤ لإل الدولي للمحاسبين في األتحاديساهم اإل
  

 ؛  تحسين الثقة في نوعية وموثوقية تقديم التقارير المالية •
 ؛ضمن المنظمة) مالية وغير مالية(  تشجيع توفير معلومات ذات أداء عالي الجودة  •



معلومات أساسية عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين   
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ي مهنة المحاسـبة فـي    رفع مستوى تقديم خدمات ذات جودة عالية من قبل جميع األعضاء ف   •
 ؛ وجميع أنحاء العالم

 من قبل جميع أعضاء مهنـة       بقواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين    تعزيز أهمية اإللتزام     •
المحاسبة، بما في ذلك األعضاء في الصناعة والتجارة والقطاع العام والقطاع غيـر الربحـي     

 .والمجال األكاديمي والممارسة العامة
 

  المهنة الدوليةدة والتحدث باسمتوفير القيا
  

سم المهنة الدولية، حيث أنه يتحدث في قضايا إ الدولي للمحاسبين المتحدث الرسمي بتحاديعتبر اإل
السياسة العامة، خاصة تلك التي تكون فيها الخبرة الفنية للمهنة هي األكثر مالءمة، وفي المسائل 

ويتم تحقيق ذلك بشكل جزئي من خالل الوصول .  الماليةالتنظيمية المتعلقة بالتدقيق وإعداد التقارير
إلى العديد من المنظمات القائمة على أو التي لديها منفعة في أنشطة مهنة المحاسبة الدولية ومن خالل 

  .إصدار مراكز السياسة العامة
  

  العضوية
يع أنحاء العالم،  جممن  دولة١٢٣ زميلة في ومنشأة عضواً ١٥٨ الدولي للمحاسبين من تحاديتألف اإل

وال .  والقطاع العام والتعليم مليون محاسب في الممارسة العامة والصناعة والتجارة٢,٥ تقريباًتمثل 
توجد هيئة محاسبية أخرى في العالم، وإن وجد فقط منظمات مهنية أخرى قليلة، لديها هذا الدعم 

  .حاسبين الدولي للمتحادلقاعدة العريضة الذي يتميز به اإلالدولي ذو ا
  

 من قوة الهيئات األعضاء أيضاً الدولي للمحاسبين قوته من تمثيله الدولي فقط، إنما تحادوال يستمد اإل
وكذلك من  .المختلفة والتي كرست نفسها من أجل تعزيز الجودة والخبرة والنزاهة في مهنة المحاسبة

  .دعم هيئات المحاسبة اإلقليمية
  

  مبادرات هيئات وضع المعايير
 الدولي للمحاسبين الحاجة إلى إطار عالمي موحد لتلبية المطالب الدولية المتزايدة التي تحادك اإلأدر

من القطاع العام مؤسسات من مجتمعات األعمال والتعليم أوتقع على كاهل مهنة المحاسبة سواء  .
نة للمحاسبين وقواعد أخالقيات المهوالعناصر الرئيسية لهذا اإلطار هي معايير التدقيق الدولية 

الدولية للقطاع  الدولي للمحاسبين ومعايير التعليم الدولية ومعايير المحاسبية تحاد الخاصة باإلالمهنيين
  .العام

 

 الدولي للمحاسبين المبينة الحقاً أسلوباً يدعم تطوير معايير تحادتتبع هيئات وضع المعايير التابعة لإل
أسلوب شفاف وكفؤ وفعال، وجميع اللجان التي أنيط بها ذات جودة عالية من أجل المصلحة العامة ب

  .وضع المعايير هذه لها مجموعات إستشارية توفر منظورا للمصلحة العامة وتشمل أعضاء عامين
 

 مجلس معايير التدقيق والتأكيد – الدولي للمحاسبين تحادإن لجان نشاط المصلحة العامة التابعة لإل
المحاسبي الدولية ومجلس المعايير الدولية للسلوك األخالقي للمحاسبين الدولية ومجلس معايير التعليم 

 خاضعة إلشراف مجلس اإلشراف على المصلحة العامة الدولي لمهنة -والهيئة اإلستشارية لإلمتثال 
  ).أنظر أدناه(المحاسبة 



 معلومات أساسية عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين

  ٦  اإلتحاد الدولي للمحاسبين

 تحادبعة لإليتوفر بيان الصالحيات وأسلوب العمل واإلجراءات التشغيلية لمجالس وضع المعايير التا
  .http://www.ifac.org الدولي للمحاسبين تحادالدولي للمحاسبين على الموقع  اإللكتروني لإل

  
 الدولي للمحاسبين بشكل نشط التقارب مع معايير التدقيق الدولية والمعايير األخرى التي تحاديدعم اإل

 الدولي للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة تحادالتابع لإلالمستقل  وضع المعايير مجلسطورها ي
  .الدولية

  

  خدمات التدقيق والتأكيد
والمعـايير الدوليـة لعمليـات       معايير المحاسبة الدولي    معايير التدقيق والتأكيد الدولي    يطور مجلس 

 الدولية لعمليات التأكيد التي     المراجعة التي تتناول تدقيق ومراجعة البيانات المالية التاريخية والمعايير        
تتناول عمليات التأكيد عدا عن تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية،  ويقوم مجلس معـايير                

وتبرز هذه المعايير والبيانـات      .التدقيق والتأكيد الدولية كذلك بتطوير بيانات الممارسة المتعلقة بذلك        
، وتقدم لهم األدوات للتعامل مع       والمحاسبين المهنيين اآلخرين   المبادئ واإلجراءات األساسية للمدققين   

  .مجاالت متخصصةفي المطالب المتزايدة والمتغيرة للتقارير بشأن المعلومات المالية وتوفر اإلرشاد 
 

      
وباإلضافة إلى ذلك يطور مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية معايير رقابة الجودة للشركات وفرق 

  .ات في مجاالت ممارسة التدقيق والتأكيد والخدمات ذات العالقةالعملي
  

  أخالقيات المهنة
التي طورها مجلس قواعد السلوك ) األخالقيات( قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيينتحدد 

هنيين،  الدولي للمحاسبين المتطلبات األخالقية للمحاسبين المتحاداألخالقي الدولية للمحاسبين التابع لإل
وتوفر إطاراً للمفاهيم لجميع المحاسبين المهنيين، وذلك لضمان اإلمتثال للمبادئ الرئيسية الخمسة، 
وهذه المبادئ هي النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية الالزمة، والسرية، والسلوك 

ت لهذه المبادئ الرئيسية، بموجب اإلطار يطلب من جميع المحاسبين المهنيين تحديد التهديدا. المهني
وإذا ما كانت هناك تهديدات، تطبيق وسائل الحماية لضمان عدم التنازل عن هذه المبادئ، وال يمكن 

تنفذ عمليات تدقيق بإستخدام معايير التدقيق  الدولي للمحاسبين أو شركة تحادلهيئة عضو في اإل
  .ردة في القواعدأن تطبق معاييراً أقل تشدداً من المعايير الوا والدولية

 
  محاسبة القطاع العام

 لجنة سابقاً( الدولي للمحاسبين تحاديركز مجلس معايير المحاسبة الدولية  للقطاع العام التابع لإل
على تطوير معايير إعداد تقارير مالية ذات نوعية جيدة إلستخدام منشآت القطاع العام ) القطاع العام

 المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام طوير مجموعة شاملة منفي مختلف أرجاء العالم، وقد قام بت
 وتمثل .وتحديد متطلبات تقديم التقارير المالية من قبل الحكومات ومنظمات القطاع العام األخرى

معايير القطاع العام المحاسبية الدولية أفضل الممارسات الدولية في التقارير المالية من قبل منشآت 
وفي العديد من اإلختصاصات،  سيعزز تطبيق متطلبات معايير القطاع العام المحاسبية . القطاع العام

  .الدولية المسائلة وشفافية التقارير المالية المعدة من الحكومات ووكاالتها
 



معلومات أساسية عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين   
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معايير القواعد كتيب  من ٢٠٠٨وتم تضمين معايير القطاع العام المحاسبية الدولية في طبعة عام 
 على الموقع كما أنها متوفرة الصادر عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين  ع العامالقطاالمحاسبية في 

  . http://www.ifac.org الدولي للمحاسبين وهوتحاد لإل بصيغتها اإلنجليزية واإلسبانيةإللكترونيا
  

  التعليم
لتابعة لم عملت لجنة التعليم اوللعمل من أجل التقدم في برامج تعليم المحاسبة في جميع أنحاء العا

 الدولي للمحاسبين على تطوير معايير التعليم الدولية لتضع بذلك إشارة مرجعية لتعليم أعضاء تحادلإل
متثال لتلك المعايير  الدولي للمحاسبين اإلتحادع من كافة الهيئات األعضاء في اإلويتوق. مهنة المحاسبة

باإلضافة إلى التطوير المهني الحالي التي تتناول عملية التعليم المؤدية إلى التأهيل كمحاسب مهني 
 آخر لمساعدة الهيئات إرشاداًبياناً لممارسة التعليم الدولي وكما تطور اللجنة . المستمر ألعضاء المهنة

  .األعضاء ومعلمي المحاسبة على تطبيق وتحقيق أفضل الممارسات في تعليم المحاسبة
  

 لدليل عمليات ٢٠٠٩ية لممارسة التعليم في إصدار عام تم إدراج معايير التعليم الدولية والبيانات الدول
 لكترونيكما أنها متوافرة أيضاً على الموقع اإل.  الدولي للمحاسبينتحادالتعليم الدولية الخاص باإل

  .http://www.ifac.org الدولي للمحاسبين تحادالخاص باإل
  

  ن في الشركات دعم المحاسبين المهنيي
 الدولي للمحاسبين والهيئات ذات العضوية فيه تحدي تلبية إحتياجات عدد متزايد تحاديواجه كل من اإل

من % ٥٠ويشكل هؤالء المحاسبون اآلن أكثر من  ،األعمال والمصانعمن المحاسبين المستخدمين في 
 الدولي تحادعمال التابعة لإلتقوم لجنة المحاسبون المهنيون في قطاع األعضوية الهيئات األعضاء، 

للمحاسبين بتطوير إرشادات الممارسة الجيدة والموارد األخرى وتيسير تبادل المعرفة بين الهيئات 
وتعالج مجموعة واسعة من القضايا المهنية وتشجع األداء عالي الجودة للمحاسبين . األعضاء لها

امة حول األدوار التي يقوم بها هؤالء األفراد المهنيين في قطاع األعمال ونشر الوعي والفهم بين الع
 التالي لكترونيلمزيد من المعلومات حول عمل اللجنة يرجى زيارة الموقع اإل. في منظماتهم

http://www.ifac.org/paib.  
  

  الممارسات صغيرة ومتوسطة الحجم
يد الدولية أيضاً على تقديم الدعم لعنصر آخر مهم وهو الممارسات ركز مجلس معايير التدقيق والتأك

صغيرة ومتوسطة الحجم والمحاسبين اآلخرين الذين يقدمون خدمات للمنشآت صغيرة ومتوسطة 
، يتم توفير معلومات تحادومن خالل لجنة الممارسات صغيرة ومتوسطة الحجم التابعة لإل. الحجم

المنشآت /ولية من منظور الممارسات صغيرة ومتوسطة الحجممباشرة حول واضعي المعايير الد
صغيرة ومتوسطة الحجم إلى جانب تقديم المساعدة في وضع أجندة العمل لواضعي المعايير الدولية 
وضمان إمكانية تطبيق المعايير التي تم وضعها على منظور الممارسات صغيرة ومتوسطة الحجم 

تقدم اللجنة الدعم الفعلي على هيئة أدلة التنفيذ والموارد كما . والمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم
نترنت المصممة لمساعدة المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم في تطبيق المعايير إلالمعتمدة على ا

. الدولية بشكل فاعل وإدارة الممارسات الخاصة بهم ببراعة والحفاظ على المالءمة مع عمالئهم
 في األنشطة الواسعة كالمنتدى السنوي الخاص بها للممارسات باإلضافة إلى ذلك، تشارك اللجنة

صغيرة ومتوسطة الحجم لضمان مواكبتها للقضايا الناشئة وقدرتها على تلبية متطلبات هيئتها في 



 معلومات أساسية عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين

  ٨  اإلتحاد الدولي للمحاسبين

 التالي لكترونيللمزيد من المعلومات حول عمل اللجنة يرجى زيارة الموقع اإل. الوقت المناسب
http://www.ifac.org/smp.  

  

  البلدان النامية
 الدولي للمحاسبين تطوير مهنة المحاسبة في جميع أرجاء العالم، تحادتدعم لجنة البلدان النامية التابعة لإل

وذلك بتمثيل وتحقيق مصالح البلدان النامية وبتوفير اإلرشادات لتعزيز مهنة المحاسبة على مستوى العالم، 
 إلى  وأعضاء اإلتحاد الدولي للمحاسبينكما تسعى اللجنةتسعى اللجنة كذلك للحصول على المساعدة و

وباإلضافة إلى ذلك، . الحصول على الموارد والمساعدة التنموية من قبل مجتمع المانحين بالنيابة عنهم
مات  حول عمل اللجنة  ولمزيد من المعلو.تعقد اللجنة منتديات سنوية تتناول إحتياجات الدول النامية

  . developingnations/org.ifac.www://httpيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالية 
  

  برنامج اإلمتثال للهيئات األعضاء 
 الدولي تحادين في اإلكجزء من برنامج إمتثال الهيئات األعضاء يطلب من األعضاء واألعضاء المشارك

أن يبينوا كيف بذلوا أفضل جهودهم، ومع مراعاة القوانين ) معظمهم معاهد مهنية وطنية(للمحاسبين 
 الدولي للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة تحادواألنظمة الوطنية، لتنفيذ المعايير الصادرة عن اإل

ات الزميلة هم الواضعون للمعايير الوطنية، حيث أن أعضاء اإلتحاد الدولي للمحاسبين والشركالدولية، 
وهذا البرنامج الذي تشرف عليه الهيئة . فهم ملزمون على بذل ما بوسعهم لدمج المعايير الدولية

والمنشآت  األعضاء محاسبين يسعى كذلك لبيان كيف حدد الدولي للتحاداإلستشارية لإلمتثال التابعة لإل
ان الجودة والتحقيق والبرامج التأديبية ألعضائها كما ورد في بيانات إلتزاماتها فيما يتعلق بضمالزميلة 

وكجزء من برنامج اإللتزام، يتعين على األعضاء   الدولي للمحاسبين،تحادإلتزاماتها الخاص بالعضوية لإل
 تقييم ذاتي يتعلق بمتطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وحيث يتم إستكمالوالشركات الزميلة 

وتعمل بيانات إلتزامات العضوية كأساس لبرنامج . حديد مجاالت للتحسين، وضع خطط عمل لمعالجتهات
اإلمتثال وتوفر مرجعيات واضحة للهيئات األعضاء الحالية والمحتملة لمساعدتها في ضمان أداء عالي 

  .الجودة للمحاسبين المهنيين
  

لمتوافرة على الموقع اإللكتروني لإلتحاد العالمي ال يحتوي هذا الدليل على بيانات إلتزامات العضوية ا
للمزيد من المعلومات حول عمل اللجنة اإلستشارية يرجى زيارة . http://www.ifac.orgللمحاسبين 

  .http://www.ifac.org/complianceprogramالموقع اإللكتروني التالي 
  

  اإلطار التنظيمي
  

 الدولي للمحاسبين على سلسلة مـن       تحاد، وبدعم من واضعي األنظمة الدوليين وافق اإل       ٢٠٠٣في نوفمبر   
 الدولي للمحاسبين تستجيب بشكل مناسب للمصلحة العامة،         تحاداإلصالحات لتعزيز الثقة في أن أنشطة اإل      

  . وضع معايير وممارسات ذات جودة عالية للتدقيق والتأكيدوأن ذلك سيؤدي إلى
  

تنص اإلصالحات على أساليب أكثر شفافية لوضع المعايير، ومدخالت عامة وتنظيمية أكبر في هذه 
األساليب،  ومتابعة تنظيمية وإشراف على المصلحة العامة، كما تضمن اإلصالحات وجود حوار منتظم 

  .مهنة المحاسبة،  ويتم إجراء ذلك من خالل إنشاء عدة هياكل جديدةومستمر بين واضعي األنظمة و
  

، وهو يشرف على أنشطة وضع ٢٠٠٥ فبراير ١ أنشئ في - مجلس اإلشراف على المصلحة العامة
 بما في ذلك - الدولي للمحاسبين في مجاالت التدقيق والتأكيد والسلوك األخالقيتحادالمعايير لإل
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 الدولي للمحاسبين، ويضم تحادكذلك برنامج اإلمتثال للهيئات األعضاء في اإل والتعليم، و-يةستقاللاإل
  . أعضاء تعينهم هيئات وضع أنظمة ومؤسسات دوليةعشرةمجلس اإلشراف على المصلحة العامة 

  
ـ   ـستشمل مجموعة المتابعة واضعي األنظم     – مجموعة المتابعة  ات ذات العالقـة،    ـة الدوليين والمنظم
 إبالغ مجلس اإلشراف على المصلحة العامة فيما يتعلق باألحداث الهامـة فـي البيئـة                ويتمثل دورها في  

  .التنظيمية،  كما أنها ستكون األداة للحوار بين واضعي األنظمة ومهنة المحاسبة الدولية
  

 الـدولي  تحـاد  تشمل هذه المجموعـة رئـيس اإل  –  الدولي للمحاسبين تحاد لإل  المنظمة مجموعة القيادة 
 تحـاد وثالثة أعضاء يتم تحديدهم من مجلـس اإل       ن، ونائب الرئيس، والمدير التنفيذي الرئيسي،       للمحاسبي

، وسـتعمل   لجنة السياسة العاملة الدولية   عينهم  ت أعضاء   وستةمنتدى الشركات،   رئيس  ، و الدولي للمحاسبين 
  .مجموعة القيادة مع مجموعة المتابعة وتتناول مواضيعاً تتعلق بتنظيم المهنة

  
   وعملياته  الدولي للمحاسبينتحاداإلهيكل 
الهيئـة العامـة    تـألف   تو.  وهيئته العامة  مجلس إدارته في كل من     الدولي للمحاسبين    تحاد اإل رقابةتتمثل  

مجموعـة أصـغر     فيتكـون مـن      هإداراتأما مجلس   .  عن كل هيئة   ممثالً من    الدولي للمحاسبين    تحادإلل
هنة المحاسبة العالمية أقسم ممثلو أعضاء المجلس قـسم         وبصفتهم ممثلين لم  .  سياساته  عن وضع  ولةمسؤ

  .الوظيفة على أن يتصرفوا بنزاهة وألجل المصلحة العامة
  

 تحـاد  الدولي للمحاسبين توصيات حول تشكيل المجالس واللجـان فـي اإل           تحادتقدم لجنة الترشيح في اإل    
ويرتكز عمـل اللجنـة   . محاسبين الدولي لل  تحاد والمرشحين لمنصب نائب رئيس اإل     تحادومجلس إدارة اإل  

وتسعى اللجنة إلى موازنـة التمثيـل اإلقليمـي         .  الشخص األنسب للمنصب   إختيارعلى المبدأ الذي مفاده     
  . يةقتصادوالمهني في المجالس واللجان باإلضافة إلى تمثيل البلدان ذات المستويات المختلفة من التنمية اإل

  
مدينة نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية ولديه مكاتـب فـي           يقع مقر اإلتحاد الدولي للمحاسبين في       
ويتكون أعضاؤه من موظفين يعملـون فـي مجـال المحاسـبة            . تورونتو في كندا وملبورن في أستراليا     
  .ومجاالت أخرى من مختلف أنحاء العالم

  

   حقوق الطباعة والترجمة، الدولي للمحاسبينتحادلإل الموقع اإللكتروني
 الدولي للمحاسبين قصارى جهوده لتوفير إرشاداته على نطاق واسع، وذلك بتمكين األفراد تحاديبذل اإل
 وتشجيع http://www.ifac.org جميع المنشورات بدون مقابل من على موقعه على الشبكة  بتحميل

 فيه وهيئات المحاسبة اإلقليمية وواضعي المعايير وواضعي األنظمة  والمنشآت الزميلةاألعضاء
 تحادواآلخرين على إقامة خطوط إتصال من خالل مواقعهم أو طباعة مواد من المنشورات على موقع اإل

سياسة السماح للمنشورات " الدولي للمحاسبين تحادالدولي للمحاسبين على الشبكة، ويلخص بيان سياسة اإل
  .سياسته فيما يتعلق بحقوق التأليف"  الدولي للمحاسبينتحادالصادرة عن اإل

  
 الدولي للمحاسبين أن من المهم أن يتوفر لمعدي ومستخدمي البيانات المالية والمدققين تحاديدرك اإل

 والطالب والمجموعات األخرى المهتمة في البلدان غير نوواضعي األنظمة والمحامين واألكاديميي
بيان السياسة الخاص يوضح الناطقة باللغة اإلنجليزية إمكانية الوصول إلى معاييره  بلغاتهم األصلية، 

باإلتحاد الدولي للمحاسبين، ترجمة المعايير واإلرشادات الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين، السياسة 
  .التي يتبعها فيما يتعلق بترجمة المعايير الخاصة به
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مل على إال أن بيانات السياسة وقاعدة بيانات تشت. ال يحتوي هذا الدليل على بيانات السياسة المذكورة
ترجمات لمنشورات اإلتحاد الدولي للمحاسبين من قبل أطراف ثالثة متوفرين على الموقع اإللكتروني 

  .org.ifac.www://httpلإلتحاد الدولي للمحاسبين 
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    ١٢  المقدمة

  ةـمقدم
التـدقيق   والمراجعـة وعمليـات      تم إصدار هذه المقدمة للمعايير الدولية بشأن رقابة الجـودة            .١

 كمـا  .والخدمات ذات العالقة لتسهيل فهم نطاق وسلطة البيانات التي يصدرها       األخرى  والتأكيد  
 . يةمجلس معاير التدقيق والتأكيد الدول لالمقترحنطاق الصالحيات تم وضعها 

  

إن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية ملتزم بتطوير مجموعة من المعايير الدولية المقبولـة               .٢
ولدعم هذا الهدف يعمل مجلس معايير التدقيق والتأكيـد الدوليـة           ،  بشكل عام على نطاق العالم    

 ، معهم ويقوم بدور قيادي في المشاريع المشتركة        ،  بشكل تعاوني مع واضعي األنظمة الوطنية     
وذلك لزيادة التوافق بين المعايير الوطنية والدولية وتحقيق القبول لمعايير مجلس معايير التدقيق             

 .والتأكيد الدولية
  

  بيانات مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية 
وتحكم بيانات مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية التأكيد والخدمات األخرى ذات العالقة التي              .٣

 التنظيمات المحلية   أووهي بالتالي ال تتجاور القوانين      . م إجراءها بالتوافق مع المعايير الدولية     يت
 عمليات التدقيق بشأن معلومات أخرى فـي دولـة          أوالتي تحكم تدقيق البيانات المالية  السابقة        

 أونين وإذا اختلفـت القـوا  . بعينها يجب اتباعها بالتوافق مع المعايير الوطنيـة لتلـك الدولـة      
 تعارضت مع معايير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدوليـة بـشأن            أوالتنظيمات الوطنية عن    

 أوموضوع محدد، فسوف لن تمتثل آليا عملية التدقيق التي أجريت بـالتوافق مـع القـوانين                 
تثل  المحاسب المهني لن يم    .التنظيمات الوطنية مع بيانات مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية        

 المحاسب المهني بشكل    ما عدا إمتثال   مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية    مع معايير عمليات    
  .كامل لكل ما له عالقة بالعملية

  
  

  السلطة المرتبطة بالمعايير التي أصدرها مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
 

  .لية التاريخيةيجب تطبيق معايير التدقيق الدولية في تدقيق البيانات الما  .٤
 

 . البيانات المالية التاريخيةفي مراجعة يجب تطبيق معايير عمليات المراجعة الدولية  .٥
 
 التـدقيق   يجب تطبيق معايير عمليات التأكيد الدولية في عمليات التأكيـد بخـالف معلومـات              .٦

 . المالية السابقةوالمراجعة
  

 في عمليات الجمع والعمليـات التـي        يجب تطبيق المعايير الدولية بشأن الخدمات ذات العالقة        .٧
 كما تم تحديدها    تجرى لتطبيق اإلجراءات المتفق عليها للمعلومات وخدمات عدم التأكيد األخرى         

 .من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
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معايير عمليـات   معايير التدقيق الدولية ومعايير عمليات المراجعة الدولية و        كل من    إلىويشار   .٨
 الدولية والمعايير الدولية للخدمات ذات العالقة بكونها معايير عمليات مجلـس معـايير              التأكيد

 .التدقيق والتأكيد الدولية
  
يجب تطبيق المعايير الدولية لرقابة الجودة بواسطة مزودي الخدمات المدرجين تحت معـايير              .٩

 .عمليات مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية
  

  ةمعايير التدقيق الدولي
ويـتم  .  من قبل المدقق المـستقل     ١تُصاغ معايير التدقيق الدولية في سياق تدقيق البيانات المالية         .١٠

وترد صالحية معـايير    . تعديلها وفقاً للظروف عند تدقيق المعلومات المالية التاريخية األخرى        
  . ٢٠٠٢التدقيق الدولية في معيار التدقيق الدولي

  

   الجودةلرقابةالمعايير الدولية 
كتب المعايير الدولية لرقابة الجودة ليتم تطبيقها على الشركات فيما يتعلق بجميع خدماتهم التي              تُ .١١

وترد صـالحية   . تقع ضمن معايير العمليات التي يضعها مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية          
  .المعايير الدولية لرقابة الجودة في المقدمة إليهم

  

  المعايير الدولية األخرى
 المبادئ األساسية واإلجـراءات الرئيـسية       ٧-٥المعايير الدولية المحددة في الفقرات      تتضمن   .١٢

 إرشادات ذات عالقة على شكل      إلىباإلضافة  ") ينبغي"المحددة بخط غامق والمصحوبة بكلمة      (
ويتم فهـم وتطبيـق المبـادئ األساسـية         . مواد توضيحية ومواد أخرى، بما في ذلك المالحق       

 في سياق المواد التوضيحية والمواد األخرى التي تقدم إرشـادات حـول             واإلجراءات الرئيسية 
 النص الكامل ألي معيار لفهـم وتطبيـق         عتبارلذلك من الضروري أن يؤخذ بعين اإل      . تطبيقها

  .المبادئ األساسية واإلجراءات الرئيسية
  

 مالئمـة لظـروف     تُطبق المبادئ واإلجراءات األساسية للمعيار في جميع الحاالت حيث تكون          .١٣
، قد يقرر المحاسب المهني ضرورة التخلي عـن أحـد           إستثنائيةومع ذلك، في حاالت     . العملية

وعند نـشوء مثـل هـذه       . اإلجراءات األساسية ذات العالقة لتحقيق الغرض من ذلك اإلجراء        
اء الحالة، فإن المحاسب المهني ملزم بتوثيق كيفية تحقيق اإلجراءات البديلة الغرض من اإلجر            

ويتوقع نشوء حاجة لتخلـي المحاسـب       . واألسباب وراء التخلي، في حال لم يكن ذلك واضحاً        
المهني عن أحد اإلجراءات األساسية ذات العالقة فقط عندما يكون ذلك اإلجراء غير فاعل، في               

  .الظروف الخاصة للعملية
   

                                                           
  .إلى البيانات المالية التي تضم معلومات مالية تاريخية" البيانات المالية"ما لم يرد خالف ذلك، تشير    ١

  

  ".قق المستقل وإجراء عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةاألهداف العامة للمد"، ٢٠٠معيار التدقيق الدولي     ٢
  



   الدولية حول ضبط الجودة والتدقيق والمراجعة والتأكيدلمعاييرامقدمة 
   والخدمات ذات العالقة

 

   ١٤  المقدمة

ويرد شرح عن   . من المعيار  ال يتجزأ    جزءاً من مادة التطبيق،     جزءاًتعتبر الملحقات، التي تعد      .١٤
ستخدامه في نص المعيار ذي العالقة أو في عنوان ومقدمة الملحق           إهدف الملحق والغرض من     

  .نفسه
  

   المهنيحكمال
  .إن طبيعة المعايير الدولية تتطلب من المحاسب المهني ممارسة الحكم المهني في تطبيقهم .١٥

  

  نطباق المعايير الدوليةإ
نطباق المعيار الدولي المحدد في ذلك      إلاذ وأي أوجه قصور محددة      يتم توضيح نطاق وتاريخ نف     .١٦

وما لم يرد خالف ذلك في المعيار الدولي، يسمح للمحاسب المهني تطبيق أحد المعايير            . المعيار
  .الدولية قبل تاريخ النفاذ الوارد فيه

  
عتبـارات  دراج إ يـتم إ  اقتـضاء،   إلوعند ا . ترتبط المعايير الدولية بالعمليات في القطاع العام       .١٧

  :إضافية خاصة بمنشآت القطاع العام في
   أو؛نص المعيار الدولي في حالة معايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لرقابة الجودة  )أ (

  .في منظور القطاع العام الوارد في نهاية المعايير الدولية األخرى  )ب (
  

  السلطة المرتبطة ببيانات الممارسة التي أصدرها 
  التدقيق والتأكيد الدولي مجلس معايير

 

 للمحاسـبين   اإلرشـادات التفـسيرية   تم إصدار بيانات ممارسة عمليات التأكيد الدولية لتوفير          .١٨
يـتم إصـدار     .لدى تطبيق معايير عمليات التأكيد الدولية ولتشجيع الممارسة الجيدة        `المهنيين  

لتأكيـد الدوليـة وبيانـات      بيانات ممارسة عمليات المراجعة الدولية وبيانات ممارسة عمليات ا        
ممارسة الخدمات ذات العالقة الدولية لتؤدي نفس الغرض وهو تطبيق المعايير الدولية لعمليات             
  .المراجعة والمعايير الدولية لعمليات التأكيد والمعايير الدولية للخدمات ذات العالقة على التوالي

  

نات الممارسة القابلة للتطبيق علـى       لبيا إعتبارويجب أن يكون لدى المحاسبين المهنيين وعي و        .١٩
يطبق اإلرشاد   أو عتباريأخذ في اإل  ويجب أن يكون المحاسب المهني الذي ال        . عمليات التدقيق 

المبادئ األساسـية واإلجـراءات     الذي يتضمنه بيان الممارسة المطبق  مستعدا لتوضيح كيف          
 -: للمتطلبات في المعايير التي تناولها بيان الممارسةالجوهرية

  أوالمتطلبات في معايير التدقيق الدولية؛   )أ (
) معايير( بالمبادئ األساسية واإلجراءات الرئيسية الواردة في معيار لتزاملقد تم اإل  )ب (

العمليات األخرى الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية والتي يتناولها بيان 
  .ممارسات التدقيق الدولي



  جودة والتدقيق والمراجعة والتأكيد الدولية حول ضبط اللمعاييرامقدمة 
  والخدمات ذات العالقة 

  المقدمة   ١٥  

 

مة 
مقد
ال

  

  بل مجلس معايير التدقيق أوراق أخرى تم نشرها من ق
  والتأكيد الدولي

  

 الحوار حول مسائل التـدقيق      أو لتشجيع النقاش    ٣نشرهاأوراق المناقشة تم    أوراق أخرى، مثل     .٢٠
 التي تؤثر على مهنة المحاسبة، وتقديم النتـائج          والخدمات ذات العالقة ومراقبة الجودة     والتأكيد

والخـدمات ذات العالقـة    التـدقيق والتأكيـد   هتمام المتعلقة بمسائل إل وصف المسائل ذات ا    أو
وال تؤسس أيـة    . التي تؤثر على مهنة المحاسبة      التي تؤثر على مهنة المحاسبة     ومراقبة الجودة 

 . عمليات التأكيد األخرىأوتباعها لدى إجراء التدقيق إيجب متطلبات 
  
  

 اللغـة
أوراق  أويـان الممارسـة    الذي تمت الموافقة عليه لمسودة العرض والمعيار وب الرسمي النص .٢١

 .تحاد المحاسبين الدولي في اللغة اإلنجليزيةإ هو النص الذي نشره أخرى
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                          
 

سيقوم رئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية بتعيين فريق مراجعة يتكون من أربعة أعضاء من المجلس للنظر فيما إذا    ٣
وقد تؤخذ هذه المسودة . قيق والتأكيد الدوليةكان من الممكن إضافة أي مسودة لديها ميزة كافية إلى إصدارات مجلس معايير التد

وإذا اعتقد فريق المراجعة أن المسودة . من أي مصدر وال يحتاج مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية تفويضها بشكل خاص
 .هتملك ميزة كافية، فسيوصي الفريق مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية بنشر المسودة وإضافتها إلى إصدارات

  
 



 ١٦  قائمة المصطلحات

    ١ المصطلحاتقائمة
 )٢٠٠٩ فبراير(

GLOSSARY OF TERMS AT FEBRUARY 2009 
  

 والبرامج والبيانات جهزةأل مصممة لتقييد الوصول المباشر إلى اإجراءات هي – الرقابة على الوصول أنظمة
ق ديتص"يحاول ". تفويض المستخدم"و" التصديق على المستخدم" الرقابة على الوصول أنظمة تشمل. الطرفية

 بالحاسب اآللي أو تصالإلن يحدد المستخدم من خالل تعريفات فريدة لعلى نحو نموذجي أ" على المستخدم
لتحديد  الوصول أحكاممن " التفويض للمستخدم"، يتألف إحصائيةكلمات سرية أو بطاقات وصول أو بيانات 

ممة بشكل محدد لمنع أو الكشف  مصجراءاتإلوهذه ا. ن يصل اليها كّل مستخدمموارد الحاسوب التي يمكن أ
  -:عن
   والبرامج والبيانات الطرفية مباشرة؛ جهزةالوصول غير المصرح به إلى األ  )أ (
 دخال معامالت غير مصرح بها؛إ  )ب (
 تغييرات غير مصرح بها في بيانات الملفات؛  )ج (
  برامج الحاسب اآللي؛ وإستخدامقيام موظفين غير مفوضين ب  )د (
  . برامج غير مصرح بهاإستخدام)  ه(

  
 يستخدم هذا المصطلح للتعبير .في غياب وسائل دقيقة للقياسلمبلغ نقدي التقدير التقريبي  -تقدير محاسبي* 

.  عن مبالغ أخرى تقتضي التقديرأيضاًعن مبلغ تم قياسه بالقيمة العادلة حيث يوجد شكوك في التقدير وللتعبير 
 المحاسبية التي تشمل القياس بالقيمة العادلة،  فقط إلى التقديرات٢٥٤٠وحيث يتطرق معيار التدقيق الدولي

  ".التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة" مصطلح إستخدامسيتم 
  

 األولية والسجالت المدعمة لها مثل  المحاسبية تشمل بشكل عام سجالت القيود– *السجالت المحاسبية* 
ودفاتر األستاذ العام واألستاذ المساعد الشيكات وسجالت التحويل اإللكتروني لألموال والفواتير والعقود 

والقيود في دفاتر اليومية والتعديالت األخرى على البيانات المالية التي لم تعكس في القيود الرسمية في دفاتر 
اليومية والسجالت مثل أوراق العمل واللوحات الجدولية التي تدعم مخصصات التكلفة والحسابات والمطابقات 

  .واإلفصاحات
  

، يتم تكليف المراجع  متفق عليهاإجراءاتتكليف بأداء العمليات التي فيها ال – متفق عليها إجراءاتف بتكلي
تفاق عليها بين المراجع والمنشأة وأية أطراف ثالثة ذات عالقة إل ذات طبيعة تدقيقية والتي تم اإجراءاتبعمل 

اتهم الخاصة من تقارير المراجع، إستنتاجين وعلى مستلمي التقرير تكو. ومن ثم رفع تقرير بالحقائق المكتشفة
، حيث أن اآلخرين غير جراءاتعلماً بأن التقرير مقصور على تلك األطراف التي وافقت على أداء هذه اإل

  . فهم النتائجيسيئون قد جراءاتسباب اإلالمدركين أل

                                                           
 .يرمز إلى المصطلح المعرف في معايير التدقيق الدولية    *
  .١المعيار الدولي لرقابة الجودة يرمز إلى المصطلح المعرف في     † 
 . القطاع العام في حال التعهدات في القطاع العام، يجب قراءة المعنى في قائمة المصطلحات هذه  بما يتوافق مع ١

  

حيث لم يتم تعريف المصطلحات في إصدارات مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية تجب اإلشارة إلى قائمة المـصطلحات                   
  .التي نشرها مجلس معايير المحاسبة الدولية

 

لقيمة العادلة واإلفـصاحات ذات      ل  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية        " ٥٤٠معيار التدقيق الدولي       ٢
  ".العالقة

  

 



 قائمة المصطلحات

  قائمة المصطلحات  ١٧  

   

ات
طلح

مص
ة ال

ائم
ق

  

قات المعقولة بين البيانات المالية دراسة للعالتحليل تقييم المعلومات المالية من خالل  – التحليلية جراءاتاإل* 
 تحديد التذبذبات المهمة فيبحث التذبذبات والعالقات كل من  التحليلية كذلك جراءاتتشمل اإل. وغير المالية

  .والتي ال تتفق مع المعلومات األخرى ذات العالقة أو تنحرف إلى حد كبير عن المبالغ المتوقعة
  

بتقرير المراجع و، وعلى أسس سنوية، وثيقة تتضمن بياناتها المالية دةًعاالمنشأة  تصدر –التقرير السنوي 
  ". التقرير السنوي" ويشار غالباً إلى هذه الوثيقة على أنها . حولها

   
  . ات في مجموعة مانحراف ال يمثل بشكل واضح األخطاء أو اإلإنحراف خطأ أو - الحالة الشاذة* 
  

، من مالئماً إعداد التقارير المالية المتبع من قبل اإلدارة، وحيثما كان - قإطار إعداد التقارير المالية المطب* 
 لطبيعة المنشأة وهدف البيانات المالية أو وفقاًقبل المسؤولين عن الحوكمة في إعداد البيانات المالية المقبولة 

  .  للقانون أو التنظيموفقاًالمطلوبة 
  

 بمتطلبات لتزاملى إطار إعداد التقارير المالية الذي يتطلب اإلليشير إ" إطار العرض العادل"يستخدم مصطلح 
  :اإلطار و

يقر صراحة أو ضمنا بأنه، ولتحقيق العرض العادل للبيانات المالية، فقد يكون من الضروري لإلدارة   )أ (
  لإلطار؛ أو وفقاًأن تقدم إفصاحات تتجاوز تلك المطلوبة تحديدا 

 بمتطلب اإلطار لتحقيق العرض العادل لتزاملإلدارة عدم اإليقر صراحة بأنه قد يكون من الضروري   )ب (
 .  فقط في الظروف النادرة جداضرورياً لتزامومن المتوقع أن يكون عدم اإل. للبيانات المالية

  
 بمتطلبات اإلطار، لتزامليشير إلى إطار إعداد التقارير المالية التي يقتضي اإل" لتزامإطار اإل"يستخدم مصطلح 

   .أعاله) ب(و) أ(ضم اإلقرارات الواردة في لكنه ال ي
  

 عند مستوى عملية عادةً اليدوية أو اآللية التي تعمل جراءات اإل–  الرقابة المنطبقة في تقنية المعلوماتأنظمة
تجارية، وأساليب الرقابة على التطبيق يمكن أن تكون وقائية أو كاشفة بطبيعتها، وهي مصممة لضمان نزاهة 

 المستخدمة للبدء في جراءات لذلك تتعلق أساليب الرقابة على التطبيق باإلوتبعاًسبية، السجالت المحا
  .المعامالت وتسجيلها ومعالجتها وتقديم التقارير حولها، أو تتعلق ببيانات مالية أخرى

  
انات  المعايير المطبقة من قبل اإلدارة في إعداد البي–) ٨١٠٣الدولي في سياق معيار (المعايير المطبقة* 

  . المالية الملخصة
  

ات ستنتاج قياس جودة أدلة التدقيق، أي مدى أهميتها وموثوقيتها في توفير الدعم لإل–) أدلة التدقيق (المالئمة* 
   .التي يستند إليها رأي المدقق

  

                                                           
  ".الملخصة المالية البيانات حول التقارير إعداد عمليات " ٨١٠ معيار التدقيق الدولي  ٣



 قائمة المصطلحات

   ١٨  قائمة المصطلحات

ذين  لشروط وبنود محددة بين المشتري والبائع الراغبين اللوفقاً معاملة تبرم – المعاملة على أساس تجاري* 
ال تربطهما عالقة ما واللذان يتصرفان بشكل مستقل عن بعضهما البعض ويسعيان لتحقيق مصالحهما على 

   .أفضل وجه
  

 .هي إقرارات من اإلدارة، صريحة أو بشكل آخر، والمضمنة في البيانات الماليـة             – )التوكيدات(التأكيدات  * 
  .كن حدوثهاالمستخدمة من قبل المدقق إلعتبار أنواع األخطاء المم

  
حسب ما هو مـصطلح عليـه       " التقدير"يحلل المخاطر المحددة للتوصل إلى مدى أهميتها، و        – Assessيقدر  

  ).Evaluate كذلك يقيم أنظر( يستخدم فقط فيما يتعلق بالمخاطرة 
  

  ). عالقة المدقق بالمعلومات الماليةأنظر (-  Associationالعالقة  †* 
  

   ) لمعقولةاالتأكيد  أنظر( –التأكيد
 

 إسـتثناء  لرفع درجة ثقة المستخدمين المقصودين ب       مصمماً اًإستنتاجعملية يبدي فيها الممارس      –عملية التأكيد   
الجهة المسؤولة بشأن تقييم أو قياس موضوع مقابل المقاييس، ونتيجة تقييم أو قياس الموضوع هي المعلومات                

، وبموجب اإلطار الدولي لعمليـات التأكيـد        )ت الموضوع  كذلك معلوما  أنظر(التي تنجم عن تطبيق المقاييس      
هناك نوعان من عمليات التأكيد يسمح للممارس إجراءهما وهما عملية التأكيـد المعقولـة وعمليـة التأكيـد                  "

  ".المحدودة
  

مـستوى   إن هدف عملية التأكيد المعقولة هو تقليل مخاطرة عملية التأكيد إلـى              – عملية التأكيد المعقولة  
  . الممارسإستنتاج من التعبير عن إيجابي كأساس لشكل ٤ في ظروف العمليةمقبول

  
مـستوى   إن هدف عملية التأكيد المحدودة هو تقليل مخاطرة عملية التأكيد إلى             – عملية التأكيد المحدودة  

مقبول في ظروف العملية، ولكن حيث تكون تلك المخاطرة أكبر مما هي في عمليـة التأكيـد المعقولـة                   
  . الممارسإستنتاج لشكل سلبي من التعبير عن كأساس

  
 غير مناسب عندما تكون معلومات الموضـوع        اًإستنتاجالمخاطرة بأن يبدي الممارس      –مخاطرة عملية التأكيد    
  .خاطئة بشكل جوهري

  
 التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق المناسبة التي تم الحصول عليها إجراءات سجل –" وثائق التدقيق *

 work أو working papersمصطلحات تستخدم أحياناً مثل (ات التي توصل لها المدقق ستنتاجواإل
papers.(  

 
ات يبني على أساسها رأيه المهني،      إستنتاجلى  إالمعلومات التي يحصل عليها المراجع للتوصل       – التدقيق أدلة* 

                                                           
تشتمل ظروف العملية على شروط التكليف، بما في ذلك ما إذا كانت عملية تأكيد معقولة أو عملية تأكيد محدودة، وخـصائص                       ٤

ر التي سيتم استخدامها، واحتياجات المستخدمين المستهدفين، والخصائص ذات العالقة للطرف المسؤول       موضوع معين، والمعايي  
  .وبيئته، وغيرها من المسائل، مثل األحداث والظروف والممارسات التي قد تنطوي على تأثير هام على العملية
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لمتضمنة للبيانات الماليـة والمعلومـات      مصادر المستندات والسجالت المحاسبية ا    كل من   التدقيق  وتشمل أدلة   
  . ) كفاءة أدلة التدقيق ومالئمة أدلة التدقيقأنظر (المؤيدة من المصادر األخرى

  
مجلد واحد أو أكثر أو وسيلة تخزين أخرى، سواء كانت مادية أم إلكترونية، تحتوي على : ملف تدقيق* 

  .السجالت التي تتألف من وثائق التدقيق لعملية محددة
  

  ) المؤسسةأنظر  ( –مؤسسـة التدقيق  * 
  

  )Opinion رأي أنظر( - الرأي المهني* 
  

المخاطر التي تؤدي إلى قيام المراجع بإبداء رأي غير مناسب عندما تكون البيانات المالية              – التدقيق   مخاطر* 
  .فاإلكتشامخاطرة التدقيق هي دالة مخاطرة األخطاء الجوهرية ومخاطرة . خاطئة بشكل جوهري

  
من نطاق أهمية التدقيق % ١٠٠ من أقل التدقيق على إجراءات تطبيق –)  العيناتأخذ ( عينات التدقيقأخذ* 

اته إستنتاج بهدف توفير أساس منطقي للمدقق لبناء ختيار العينات نفس فرصة اإلأخذبحيث يتاح لكافة وحدات 
  . عليه حول المجموعة بكاملها

  
 المدققة من قبل المدقق ٥ البيانات المالية– )٨١٠ي سياق معيار التدقيق الدولي ف(المالية المدققة  البيانات* 
  .  لمعايير التدقيق الدولية والتي تم استقاء البيانات المالية الملخصة منهاوفقاً

  
ليشير إلى الشخص أو األشخاص الذي يقومون بالتدقيق، وهم بالعادة " المدقق" يستخدم مصطلح – المدقق* 

وحيث يهدف . ي العملية أو األعضاء اآلخرين في فريق العملية، أو الشركة، حسب ما هو مطبقالشريط ف
شريك "معيار التدقيق الدولي صراحة إلى قيام شريك العملية بتلبية متطلب أو مسؤولية ما، فإن مصطلح 

لإلشارة إلى ما يقابلهما " الشركة"و" شريك العملية"ويستخدم مصطلحا ". المدقق" من بدالًهو المستخدم " العملية
   .في القطاع العام حيثما كان هناك صلة

  
ه بإرفاق تقرير بتلك المعلومات،  بالمعلومات المالية عند قيامالمدقق يرتبط –  بالمعلومات الماليةالمدققعالقة 

  .  في مجال مهنيإسمه إستعمالو عند موافقته على أ
  

ة قي مجال آخر غير التدقيق أو المحاسبة، والذي يستخدم  شخص أو مؤسسة يتملكون خبر– خبير التدقيق* 
ويمكن أن . عمله في ذلك المجال من قبل المدقق لمساعدته في الحصول على أدلة التدقيق الكافية والمالئمة

 أو موظف، بما فيهم الموظفون المؤقتون في شركة ٦وهو شريك(يكون خبير التدقيق إما خبير تدقيق داخلي 
  . بير تدقيق خارجيأو خ( التدقيق

  
 مبلغ أو نطاق المبالغ، على التوالي، المأخوذة من أدلة التدقيق -نقطة المقارنة للمدقق أو نطاق المدقق

  .  في رفع تقديرات اإلدارةستخداملإل
  

   ). إلى تقديرات المدققأنظر (–نطاق المدقق 
  

ات أو حاالت تقاعس قد تؤثر مخاطرة ناتجة عن حاالت أو أحداث أو ظروف أو تصرف: مخاطر العمل* 
  بشكل 

                                                           
، تعرف الفقـرة    " للمعايير الدولية للتدقيق    تدقيق وفقاً  ء عملية وإجرااألهداف العامة للمدقق المستقل      "٢٠٠معيار التدقيق الدولي       ٥

 ".البيانات المالية"، مصطلح )و(١٣
  

  . على أنهما يشيران إلى ما يقابلهما في القطاع العام حيث لكن ذاك هاماً" والشركة" الشريك" ينبغي قراءة  ٦
  



 قائمة المصطلحات

   ٢٠  قائمة المصطلحات

ات إستراتيجيتها أو التي تنشأ من وضع أهداف وإستراتيجيسلبي على قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها وتنفيذ 
  .غير مالئمة

  
 المعلومات المقارنة حيث تكون المبالغ واإلفصاحات األخرى من الفترة السابقة -البيانات المالية المقارنة* 

. ارنة مع البيانات المالية للفترة الحالية ولكن، إذا تم تدقيقها، فيتم اإلشارة إليها في رأي المدققمشمولة للمق
ويكون مستوى المعلومات المشمولة في هذه البيانات المالية المقارنة قابلة للمقارنة مع البيانات المالية للفترة 

  . الحالية
  

 المشمولة في البيانات المالية فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من  المبالغ أو اإلفصاحات– المعلومات المقارنة* 
  .  إلطار إعداد التقارير المالية المعمول بهوفقاًالفترات السابقة 

  
 عملية يستخدم فيه خبرات المحاسبة مقابل خبرات التدقيق لجمع وتصنيف وتلخيص – عملية إعداد الحسابات

  . المعلومات المالية
  

 أنظمة الرقابة التي تفترض مؤسسة الخدمة، في تصميم خدمتها، – نشأة المستخدمة التكميليةأنظمة رقابة الم* 
أنها ستطبق من قبل المنشأة المستخدمة والتي يتم تحديدها في وصف نظامها، إذا كانت ضرورية لتحقيق 

  . األهداف
  

  ).اف العامة إطار إعداد التقارير المالية المطبق وإطار األهدأنظر (– لتزامإطار اإل* 
  

 نشاط المنشأة أو مؤسسة األعمال الذي تقوم إدارة المجموعة أو المكون بإعداد المعلومات المالية - المكون* 
  . له التي يجب أن تكون مشمولة في بيانات المجموعة المالية

  
مالية المتعلقة  على طلب فريق عملية المجموعة، بالعمل على المعلومات البناء مدقق، يقوم – مدقق المكون* 

  .  تدقيق المجموعةأجلبالمكون من 
  

  . اإلدارة المسؤولة عن إعداد المعلومات المالية لمكون ما– إدارة المكون* 
  

  . أهمية المكون المحددة من قبل فريق عملية المجموعة– أهمية المكون* 
  

 الحاسوب كوسيلة  المراجعة بإستعمالإجراءاتتطبيقات  تعرف –طرق المراجعة بمساعدة الحاسوب 
  .)بطرق المراجعة بمساعدة الحاسوب( بـأيضاًوتعرف للمراجعة، 

  
 التي تساعد في ضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة، وأنشطة الرقابة هي جراءات السياسات واإل–أنشطة الرقابة 

  .أحد عناصر الرقابة الداخلية
  

 المتعلقة بنظام الرقابة وأفعالهماإلدارة، وإدراكهم الرقابة تشمل الموقف العمومي للمدراء و بيئة –بيئة الرقابة 
  .وتعتبر بيئة الرقابة مكون من الرقابة الداخلية. الداخلية وأهميته في المنشأة

  
  ).Audit riskالتدقيق مخاطر  أنظر( -مخاطر الرقابة * 
  

  ). الرقابةأنظر (–الرقابة في الشركات 
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ث تكون المبالغ واإلفصاحات األخرى للفترة السابقة مشمولة كجزء  المعلومات المقارنة حي– األرقام المقابلة
أساسي من البيانات المالية للفترة الحالية والهدف منها أن تقرأ فقط بما يتصل بالمبالغ واإلفصاحات األخرى 

مبالغ المقابلة ويخضع مستوى التفاصيل المقدمة في ال). يشار إليها بأرقام الفترة الحالية(المتعلقة بالفترة الحالية 
  . واإلفصاحات بشكل أساسي ألهميتها ألرقام الفترة الحالية

  
، مناسباً العالمات المرجعية المستخدمة لتقييم أو قياس الموضوع، ويشمل ذلك حيث يكون ذلك – المقاييس

ك ، ومن الممكن أن تكون هناأقلالعالمات المرجعية للعرض واإلفصاح، والمقاييس قد تكون رسمية بشكل 
 تقييم منسق بشكل معقول أو قياس موضوع أجلمقاييس مختلفة لنفس الموضوع، وتطلب مقاييس مناسبة من 

  .ضمن نطاق الحكم المهني
  

  -: تظهر الخصائص التالية– المقاييس المناسبة
ات تساعد المستخدمين المقصودين في إستنتاج تساهم المقاييس المالئمة في الوصول إلى –المالءمة   ) أ(

  .خاذ القراراتإت
 تكون المقاييس مكتملة بشكل كاف عندما ال يتم حذف العوامل ذات العالقة التي يمكن – اإلكتمال   )ب(

ات في نطاق ظروف العملية، وتشمل المقاييس المكتملة حيث يكون ذلك ستنتاجأن تؤثر على اإل
   . عالمات القياس للعرض واإلفصاحمناسباً

 بشكل معقول للموضوع، بما في ذلك حيث  متسقاًاييس الموثوقة تقييما أو قياساً تتيح المق–الموثوقية   ) ج(
هما في ظروف مماثلة من قبل ممارسين مؤهلين إستخداميكون ذلك مناسباً العرض واإلفصاح عند 

  .بشكل مماثل
  .نحرافات الخالية من اإلستنتاج تساهم المقاييس المحايدة في اإل–الحيادية   ) د(
ات الواضحة والشاملة والتي هي ليست ستنتاج تساهم المقاييس القابلة للفهم في اإل–ة الفهم قابلي  ) هـ(

  .خاضعة لتفسيرات مختلفة
  

 التاريخ الذي يتم فيه إعداد البيانات التي تؤلف البيانات المالية بنا في – تاريخ الموافقة على البيانات المالية
افقة من قبل من يملكون الصالحية على تحمل مسؤولية تلك البيانات ذلك المالحظات ذات العالقة ويتم فيه المو

  .المالية
  

  .  التاريخ الذي يختاره المدقق لتأريخ التقرير–) فيما يتعلق بضبط الجودة (تاريخ التقرير† 
  

 التدقيق  لمعياروفقاً التاريخ الذي يحدده المدقق إلعداد التقرير حول البيانات المالية – تاريخ تقرير المدقق* 
  ۷ ٧٠٠الدولي 

  
  .  تاريخ نهاية آخر فترة تغطيها البيانات المالية– تاريخ البيانات المالية* 
  

                                                           
 ".البيانات المالية وإعداد التقارير حول رأيتكوين  "٧٠٠معيار التدقيق الدولي    ۷
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 التاريخ الذي يتوفر فيه تقرير المدقق والبيانات المالية المدققة لألطراف –تاريخ إصدار البيانات المالية* 
  . الثالثة

  
  :ذا األمر عندما يحدث ه–عدم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية *  

 أو عامال بطريقة يكون فيها غير قادر على منع أو كشف أو  أو مطبقاًيكون نظام الرقابة مصمماً  )أ (
 تصحيح األخطاء في البيانات المالية في الوقت الصحيح؛ أو 

 .ال يتوفر نظام رقابة لمنع أو كشف أو تصحيح األخطاء في البيانات المالية في الوقت الصحيح )ب (
  

 التي يتبعها المدقق للتقليل من مخاطر التدقيق إلى جراءات مخاطر أن ال تكشف اإل– كشفمخاطر ال* 
مستوى متدني مقبول عن األخطاء في البيانات المالية والتي تكون موجودة وقد تكون جوهرية، بما بشكل 

  . فردي أو عند تراكمها مع أخطاء أخرى
  

  ) مكون البيان الماليأنظر (– المكون* 
  

  . مكون أو حساب أو بند في البيان المالي–) ۸ ٨٠٥في سياق معيار التدقيق  (البيان الماليمكون * 
  

 فقرة موجودة في تقرير المدقق تشير إلى موضوع تم عرضه أو اإلفصاح عنه – إبراز فقرة الموضوع* 
 تعتبر أساسية لفهم بشكل مالئم في البيانات المالية والتي، في تقدير المدقق، تتمتع من األهمية بمكان بحيث

  . المستخدم للبيانات المالية
  
ات التي توصل إليها ستنتاج سجل األعمال المنجزة والنتائج التي تم الحصول عليها واإل-وثائق العملية† 

  .ويتم جمع وثائق عملية معينة في ملف للعمليات"). أوراق عمل"تستخدم أحياناً مصطلحات مثل (الممارس 
  

  .بنود المكتوبة للعملية على شكل خطاب ال– خطاب العملية
  

 الشريك أو شخص آخر في الشركة مسؤول عن العملية وأدائها وعن التقرير الذي يصدر – ۹شريك العملية
  .نيابة عن المنشأة، ويكون شريك العملية حيث يطلب ذلك له الصالحية المناسبة من هيئة قانونية أو تنظيمية

  
 عملية مصممة لتوفير تقييم موضوعي في تاريخ التقرير أو بعد ذلك، – مراجعة رقابة جودة العملية† *

وعملية . ات التي توصل إليها أثناء صياغة التقريرستنتاجللتقديرات الهامة التي طرحها فريق العملية واإل
ى، إن مراجعة رقابة جودة العملية مخصصة لعمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة والعمليات األخر

  . وجدت، والتي قررت الشركة وجوب وجود مراجعة رقابة جودة عملية لها
  

                                                           
محددة في أو حسابات أو بنود  عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة ومكونات –" اإلعتبارات الخاصة"، ٨٠٥  معيار التدقيق الدولي ۸

  ".بيان مالي
  

  . ينبغي أن تقرأ على أنها تشير إلى ما يقابلها في القطاع العام" الشركة"و" الشريك"و" شريك العملية " ۹
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 شريك أو شخص آخر في الشركة أو شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب – مراجع رقابة جودة العملية †*
 من فريق العملية، ويتمتعون بخبرة جزءاًأو فريق مؤلف من هؤالء األشخاص الذي ال يعتبر أي منهم 

ات التي ستنتاجاسبة للقيام بتقييم موضوعي للتقديرات الهامة التي طرحها فريق العملية واإلوصالحية من
  . توصل إليها أثناء صياغة التقرير

  
 كافة الشركاء والموظفين الذين يقوم بالعملية وأي أفراد تشركهم الشركة أو شبكة شركات – فريق العملية† *

 من هذا الخبراء الخارجيون الذين تشركهم الشركة أو شبكة ىويستثن.  المتعلقة بالعمليةجراءاتتقوم بأداء اإل
  . ١٠شركات

  
 عنصر في الرقابة الداخلية وهو أسلوب المنشأة في تحديد مخاطر األعمال فيما – عملية تقييم مخاطرة المنشأة

  . ونتائج ذلك تناول هذه المخاطرإجراءاتيتعلق بأهداف إعداد التقارير المالية واتخاذ القرارات بشأن 
 

  -: تعرف األمور البيئية على أنها–األمور البيئية 
المبادرات لمنع أو إلغاء أو معالجة ضرر للبيئة، أو للتعامل مع المحافظة على الموارد القابلة للتجديد   )أ (

أو  أو العقود نظمةمثل هذه المبادرات من الممكن أن تتطلبها القوانين البيئية واأل(وغير القابلة للتجديد 
  ؛)يمكن القيام بها بشكل طوعي

  ؛ البيئيةنظمة القوانين واألإنتهاكعواقب   )ب (
  ؛ وعواقب األضرار البيئية التي تحدث لآلخرين أو الموارد الطبيعية  )ج (
على سبيل المثال (عواقب المسؤولية التي يتم تحملها نيابة عن اآلخرين والتي يفرضها القانون   )د (

  ).لكون سابقونالمسؤولية عن األضرار التي يسببها ما
  

 تقرير األداء البيئي هو تقرير منفصل عن البيانات المالية، تقدم فيه المنشأه لألطراف –تقرير األداء البيئي 
ات المنشأة نحو النواحي البيئية لمنشأة األعمال وسياساتها وأهدافها في إلتزاماألخرى معلومات نوعية حول 

قة بين عمليات منشآتها والمخاطرة البيئية والمعلومات الكمية حول ذلك المجال، ومدى إنجازها في إدارة العال
  .أدائها البيئي

  
 في حاالت معينة، العوامل المتعلقة بتقييم المخاطرة الذاتية لتطوير خطة عملية التدقيق –المخاطرة البيئية 

  .يةالكلية يمكن أن تشمل مخاطرة التحريف المادي للبيانات المالية نتيجة لألمور البيئ
  

  . ، ويشمل ذلك إغفال مبلغ أو اإلفصاح عنههو الخطأ غير المقصود في البيانات المالية الخطأ –الخطأ 
  

  . قابلية تؤثر التقدير المحاسبي واإلفصاحات ذات العالقة بنقص متأصل في دقة القياس-شكوك التقدير* 
  

 إضافية حسبما هو الزم إجراءات ذلك أداء قم بتقويم وتحديد وتحليل القضايا ذات الصلة، بما في  -التقييم 
وعادة ما يستخدم التقويم فقط فيما يتعلق بمجموعة من المسائل، . للتوصل إلى نتيجة محددة حول مسألة معينة

  ). التقييمأيضاً أنظر. (ة اإلدارة للمخاطرإستجاب وفعالية جراءاتبما في ذلك األدلة ونتائج اإل
                                                           

  ".المدقق الخبير" ، تعرف مصطلح )أ (٦، الفقرة "ستفادة من عمل الخبير التابع للمدققإلا " ٦٢٠يار التدقيق الدولي مع ١٠
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 اختالف بين المعلومات المطلوب مصادقتها أو الواردة في سجالت المنشأة  رد يشير إلى– ستثناءاإل* 
  . والمعلومات المقدمة من قبل المنشأة المصادقة

  
يمتلك خبرة عملية في مجال التدقيق ) سواء كان داخليا أو خارجيا بالنسبة للشركة( فرد – المدقق  الخبير* 

  : وفهما جيدا لما يلي
 عمليات التدقيق؛   )أ (

 المطبقة؛  التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية معايير  )ب (

 بيئة األعمال التي تعمل فيها المنشأة؛ و  )ج (

 . مسائل التدقيق وإعداد التقارير المالية المتعلقة بصناعة المنشأة  )د (
  
  ) راجع خبير التدقيق وخبير اإلدارة (– الخبير *
  
  .ل العملي المهارات والمعرفة والتجربة في المجا– الخبرة *
  

 أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كرد خطي مباشر على المدقق من طرف ثالث – المصادقة الخارجية* 
  .، بصورة ورقية أو الكترونية أو غيرها)الطرف المصادق(
  

  ).راجع إطار إعداد التقارير المالية المطبق وإطار األهداف العامة (– إطار العرض العادل* 
  

 إقرار منظم للمعلومات المالية التاريخية، بما فيها المالحظات ذات العالقة، التي تهدف – لماليةالبيانات ا* 
ات االقتصادية لمنشأة ما في مرحلة زمنية معينة أو التغيرات التي طرأت عليها لتزامإلى إيصال المواد أو اإل

 من ملخص للسياسات عادةًظات ذات العالقة وتتألف المالح.  إلطار إعداد التقارير الماليةوفقاًلفترة من الزمن 
 إلى مجموعة متكاملة عادةً" البيانات المالية"ويشير مصطلح . المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى

 لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق، غير أنها يمكن أن وفقاًمن البيانات المالية التي تم تحديدها 
  . إلى بيان مالي منفرد أيضاًتشير 

  
  .  ممارس منفرد أو شراكة أو شركة أو منشاة أخرى للمحاسبين المهنيين– الشركة †* 
  

هو إعداد المعلومات المالية المستقبلية على أساس إفتراضات إلحداث مستقبلية تتوقع اإلدارة  التنبؤ –التنبؤ 
  ).إفتراضات التقدير األفضل(اد المعلومات حصولها، ولتصرفات اإلدارة المتوقع اتخاذها في تاريخ إعد

  
فعل مقصود من قبل فرد واحد أو أكثر من اإلدارة أو المكلفين بالرقابة أو الموظفين أو األطراف : حتيالاإل* 

  . الخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غير قانونيةإستخدامالخارجية، ينطوي على 
  

 أو حتيال الظروف التي تشير إلى وجود محفز أو ضغط الرتكاب اإل األحداث أو– حتيالمخاطر اإل عوامل* 
  . توفير فرصة للقيام به

  
 تشمل األخطاء المقصودة، بما في ذلك عدم ذكر مبالغ أو إفصاحات في البيانات  -يةحتيالالتقارير المالية اإل

  . خداع مستخدمي البيانات الماليةأجلالمالية من 
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 الخاصة بالعديد من التطبيقات وتدعم جراءات السياسات واإل– ى تقنية المعلوماتأساليب الرقابة العامة عل
العمل الفعال ألساليب الرقابة على التطبيق وذلك بالمساعدة في ضمان العمل المناسب المستمر لنظم 

 البيانات المعلومات، وتشمل أساليب الرقابة العامة على تقنية المعلومات بشكل عام الرقابة على عمليات مركز
 وتغييرها وصيانتها وأمن الوصول وامتالك نظم التطبيق وتطويرها نظمةوالشبكة وامتالك برامج األ

  .وصيانتها
  

  . إلطار األهداف العامةوفقاً البيانات المالية التي يتم إعدادها – البيانات المالية لألهداف العامة* 
  

مالية مصمم ليلبي حاجة مجموعة كبيرة من المستخدمين  إطار إلعداد التقارير ال– إطار األهداف العامة* 
  :  وإلتزامويمكن أن يكون إطار إعداد التقارير المالية إطار عرض عادل أو إطار . للمعلومات المالية

 بأنه، لتحقيق العرض العادل للبيانات المالية، فقد يكون من الضروري بالنسبة يقر صراحة أو ضمناً  )أ (
 تتجاوز تلك المطلوبة تحديدا حسب اإلطار؛ ولإلدارة تقديم إفصاحات 

 بمتطلبات اإلطار لتحقيق العرض لتزاميقر صراحة بأنه قد يكون من الضروري إلدارة عدم اإل  )ب (
 .  فقط في الظروف نادرة جداضرورياً لتزامومن المتوقع أن يكون عدم اإل. العادل للبيانات المالية

  
 بمتطلبات لتزاملى إطار إعداد التقارير المالية الذي يقتضي اإللإلشارة إ" لتزامإطار اإل"يستخدم مصطلح 

  .١١أعاله) ب(أو ) أ(اإلطار، لكنه ال يحتوي على اإلقرارات الواردة في 
  

تصف دور الشخص أو األشخاص أو المؤسسة أو المؤسسات التي تتحمل مسؤولية اإلشراف على : الحوكمة* 
  .  المرتبطة بمسائلة المنشأةاتلتزام للمنشأة واإلستراتيجيالتوجه اإل

  
وتحتوي .  كافة العناصر التي تكون معلوماتها المالية مشمولة في البيانات المالية للمجموعة– المجموعة* 

  .  أكثر من عنصر واحدعادةًالمجموعة 
  

  . تدقيق البيانات المالية للمجموعة– تدقيق المجموعة* 
  

  . بيانات المالية للمجموعة رأي التدقيق في ال–  التدقيقمجموعةرأي * 
  

 عن عملية تدقيق المجموعة مسؤوالً الشريك أو شخص آخر في الشركة الذي يكون – شريك عملية التدقيق
وعندما يقوم المدققون . وأدائها وعن تقرير المدقق حول البيانات المالية للمجموعة والصادرة نيابة عن الشركة

شريك العملية المشتركون وفرق العملية التابعين لهم مجتمعين شريط المجتمعون بعمل تدقيق للمجموعة، يشكل 
  . عملية التدقيق وفريق عملية المجموعة

  
 الشركاء، بما فيهم فريق شريك عملية المجموعة، والموظفون الذين يحددون – فريق العملية المجموعة

                                                           
  .)أ(١٣، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١١
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ات ستنتاجاء عملية التوحيد ويقيمون اإل العامة للتدقيق ويتواصلون مع مدققي العناصر ويقوم بأدةستراتيجياإل
  . المستقاة من أدلة التدقيق كأساس لتكوين رأي حول البيانات المالية للمجموعة

  
.  البيانات المالية التي تشمل المعلومات المالية لواحد أو أكثر من العناصر– البيانات المالية للمجموعة* 

 إلى البيانات المالية المدمجة التي تجمع المعلومات المالية اًأيض" البيانات المالية للمجموعة"ويشير مصطلح 
  .المعدة من قبل العناصر التي ليس لها شركة أم ولكنها تخضع للسيطرة المشتركة

  
  . اإلدارة المسؤولة عن إعداد البيانات المالية للمجموعة– إدارة المجموعة* 
  

ة التي صممتها إدارة المجموعة وطبقتها وحافظت  أنظمة الرقاب– أنظمة الرقابة على مستوى المجموعة* 
  . عليها خالل فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة

  
 المعلومات التي تم التعبير عنها بمصطلحات مالية فيما يتعلق بمنشأة معينة، – المعلومات المالية التاريخية* 

 اقتصادية حدث في فترات زمنية سابقة أو والمستقاة بشكل رئيسي من النظام المحاسبي للمنشأة، حول أحداث
  .  ظروف أو حاالت اقتصادية في مراحل زمنية سابقة

  
ويمكن أن .  المعلومات األخرى التي تناقض المعلومات الواردة في البيانات المالية المدققة– تساقعدم اإل* 

لة التدقيق التي تم الحصول ات التدقيق المأخوذة من أدإستنتاج جوهري إلى إلقاء شك حول إتساقيؤدي عدم 
  . عليها سابقا وحول أساس رأي المدقق حول البيانات المالية

  
  -: تشمل١٢اإلستقاللية

 الحالة العقلية التي تتيح تقديم رأي بدون أن تتأثر بالمؤثرات التي تضعف الحكم –إستقاللية التفكير     ) أ(
  . والتشكك المهنيالمهني، وتتيح للفرد أن يتصرف بنزاهة وأن يمارس الموضوعية

 تجنب الحقائق والظروف التي هي من األهمية بحيث أن طرفاً آخر معقوالً –اإلستقاللية ظاهرياً    ) ب(
ومطلعاً وله معرفة بكافة المعلومات ذات العالقة، بما في ذلك أية وسائل حماية مطبقة، سيتوصل 

أو لعضو في فريق التأكيد قد بشكل معقول إلى أن النزاهة أو الموضوعية أو التشكك المهني لشركة 
  .تم التنازل عنها

  
 عنصر في الرقابة الداخلية يشمل نظام إعداد التقارير المالية، –نظام المعلومات الخاص بإعداد التقارير المالية

 والسجالت التي أنشئت للبدء في المعامالت وتسجيلها ومعالجتها وتقديم التقارير حولها جراءاتويتكون من اإل
ات وحقوق المساهمين ذات لتزاموالمحافظة على المسؤولية عن األصول واإل)  اإلحداث والظروفوكذلك(

  .العالقة
  

  ) مخاطر األخطاء الجوهريةأنظر (– المخاطر المتأصلة* 
  

  : عملية تكون فيها– عملية التدقيق األولية* 
  أو ؛ البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة  )أ (
 . فترة السابقة مدققة من قبل مدقق سابقالبيانات المالية لل  )ب (
  

                                                           
  .قواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين لإلتحاد الدولي للمحاسبين كما هي معرفة في ١٢



 قائمة المصطلحات

  قائمة المصطلحات  ٢٧  

   

ات
طلح

مص
ة ال

ائم
ق

  

 من البحث عن معلومات األشخاص المطلعين، المالية وغير المالية، ضمن ستعالم يتألف اإل– ستعالماإل
  .المنشاة أو خارجها

  
 فحص السجالت أو المستندات، سواء الداخلية أو الخارجية، الموجودة على – )كإجراء تدقيق(التفتيش † * 

  . أو بصورة الكترونية أو أي شكل آخر، أو القيام بفحص مادي لألصلشكل اوراق 
  

 المصممة لتقديم أدلة حول جراءات فيما يتعلق بالعمليات المنجزة، اإل– )فيما يتعلق برقابة الجودة(التفتيش 
  . رقابة الجودة الخاصة بالشركةإجراءات فريق العملية بسياسات وإلتزام

  
شخص أو األشخاص أو فئة األشخاص الذين يعد لهم الممارس تقرير التأكيد،  ال– المستخدمون المقصودون

  .والجهة المسؤولة قد تكون أحد المستخدمين المقصودين، ولكن ليس ذلك المستخدم فقط
  

 من البيانات أقلوالتي قد تكون (المعلومات المالية  هي – )الدورية(البيانات أو المعلومات المالية الفصلية 
والمتعلقة بالفترة )  نصف أو ربع سنويةعادةً(الصادرة في تواريخ فصلية ) لكاملة المعرفّة أعالهالمالية ا
  . المالية

  
وتشمل وظائفه، من بين أمور أخرى، .  نشاط تقييم قائم أو مقدم كخدمة للمنشأة– وظيفة التدقيق الداخلي* 

   .فحص وتقييم ومراقبة كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية
  

ويمكن أن ينتمي المدققون .  األفراد الذين يؤدون نشاطات وظيفة التدقيق الداخلي– دققون الداخليونالم* 
  . الداخليون إلى دائرة التدقيق الداخلي أو دائرة مماثلة

  
 عملية صممها وطبقها وحافظ عليها المسؤولون عن الحوكمة واإلدارة والموظفون اآلخرون – الرقابة الداخلية
 معقول حول انجاز أهداف المنشأة فيما يتعلق بموثوقية إعداد التقارير المالية وفاعلية كفاءة لتوفير ضمان
إلى أي من جوانب واحد أو أكثر " أنظمة الرقابة"ويشير مصطلح .  القوانين واللوائح المطبقةلتزامالعمليات واإل

  . من عناصر أنظمة الرقابة الداخلية
  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير – ارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد التق* 
  .المحاسبة الدولية

  
  .  األخرى وحلهاجراءات حول مسائل ناجمة عن اإلستعالم اإل– يحقق

 
 جهزةألا( التي تطبقها المنشأة والبنية التحتية لتقنية المعلومات جراءاتإل السياسات وا–بيئة تقنية المعلومات 

ات إستراتيجيعمال وتحقيق ألوبرامج التطبيق التي تستخدمها لدعم عمليات منشأة ا) الخ...  التشغيل أنظمةو
  .عمالألمنشأة ا
  

  ). عملية التأكيدأنظر (–عملية التأكيد المحدودة 
 

، أو يتم  المنشأة التي أدرجت أسهمها أو ديونها في سوق أوراق مالية معترف به– المنشأة المدرجة† * 
   . سوق أوراق مالية معترف به أو هيئة أخرى معادلة لهاأحكامتسويقها بموجب 

  
 وبالنسبة لبعض. الذي يتحمل مسؤولية تنفيذية عن إجراء عمليات المنشأة) األشخاص( الشخص – اإلدارة
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، تشمل اإلدارة بعض أو كافة المسؤولين عن الحوكمة مثل األعضاء ختصاصالمنشآت في بعض نطاقات اإل
  . التنفيذيين لمجلس الحوكمة أو المدير المالك

  
  . اإلدارة للحياد في إعداد المعلوماتإفتقار – تحيز اإلدارة* 
  

  فرد أو مؤسسة يملكون خبرة في مجال آخر غير المحاسبة أو التدقيق والذين تستخدم– خبير اإلدارة* 
  .المنشأة عملهم في ذلك المجال في مساعدتها على إعداد البيانات المالية

  
 بالبيانات المالية أو اإلفصاح عنها كتقدير عتراف المبلغ الذي تختاره اإلدارة لإل–نقطة مقارنة لإلدارة * 

  محاسبي
  

لغ صغيرة وغير هامة  يشمل سرقة أصول المنشأة، وغالباً ما يرتكبها الموظفون بمبا– األصول إستخدامسوء 
 بطرق يصعب ستخدام المدراء الذين هم أكثر قدرة على إخفاء سوء اإلأيضاًنسبياً، على أن ذلك قد يشمل 

  .هاإكتشاف
  

 اختالف بين المبلغ أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح الوارد في بند ما في البيان المالي – البيان الخاطئ* 
.  إلطار إعداد التقارير المالية المطبقوفقاًاإلفصاح المطلوب للبند ليكون والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو 

  . حتيالويمكن أن تكون البيانات الخاطئة نتيجة لألخطاء أو اإل
  

وعندما يعبر المدقق عن رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية معروضة بصورة عادلة، من كافة النواحي 
 التعديالت على المبالغ أو أيضاً وعادلة، فإن البيانات الخاطئة تشمل الهامة، أو يعطي وجهة نظر صادقة

التصنيفات أو العروض أو اإلفصاحات التي تعتبر ضرورية، بتقدير المدقق، لعرض البيانات المالية بصورة 
  .عادلة، من كافة النواحي الهامة، أو إلعطاء وجهة نظر صادقة وعادلة

  
لومات األخرى غير ذات العالقة بالمسائل الظاهرة في البيانات المالية المدققة  المع– البيان الخاطئ للحقيقة* 

ويقوض البيان الخاطئ الجوهري للحقيقة من موثوقية . والمعروضة أو المصرحة بها بصورة غير صحيحة
  . المستندات المحتوية على البيانات المالية المدققة

  
  . إبراء ذمة من رأي ما رأي مؤهل أو رأي مخالف أو – الرأي المعدل* 
  

 عملية تشمل اإلعتبار والتقييم المستمرين لنظام رقابة الجودة – )فيما يتعلق برقابة الجودة(المتابعة * 
للشركة، بما في ذلك إجراء فحص دوري لعمليات منجزة مختارة مصممة لتمكين الشركة من الحصول على 

  . بفاعليةتأكيد معقول بأن نظام ضبط الجودة الخاص بها يعمل
  

 عملية لتقييم فاعلية أداء الرقابة الداخلية على مدى الوقت، وهي تشمل تقييم –متابعة أساليب الرقابة * 
 التصحيحية الالزمة المعدلة حسب جراءاتتصميم وعمل أنظمة الرقابة في الوقت المناسب واتخاذ اإل
  .رقابة الداخليةالتغيرات في الظروف، ومتابعة أساليب الرقابة هو أحد عناصر ال

  
 طلب لكي يرد الطرف المصادق مباشرة على المدقق فقط في حال مخالفة الطرف – طلب المصادقة السلبية* 

  . المصادق للمعلومات الواردة في الطلب
  

  :  هيكل كبير– الشبكة† * 
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 يهدف إلى التعاون؛ و  )أ (
أو اإلدارة المشتركة لألسهم يهدف بوضوح إلى الربح أو مشاركة التكاليف أو الملكية أو السيطرة   )ب (

 إستخدام العمل المشتركة أو ةإستراتيجي الرقابة المشتركة على الجودة أو إجراءاتأو سياسات و
  . أسماء العالمات المشتركة أو جزء جوهري من الموارد المهنية

  
  .  شركة أو منشاة تنتمي إلى مجموعة شركات– شركة في مجموعة شركات†  * 
  

 أعمال السهو أو األعمال االرتكابية التي قامت بها – )٢٥٠١٣في سياق معيار التدقيق الدولي( لتزامعدم اإل* 
وتشمل هذه األعمال المعامالت . المنشأة، بما بقصد أو بدون قصد، والتي تناقض القوانين أو اللوائح السائدة
وال . وكمة أو اإلدارة أو الموظفينالمبرمة من قبل المنشاة أو باسمها أو نيابة عنها من قبل المسؤولين عن الح

من قبل المسؤولين عن ) غير المتعلق بنشاطات أعمال المنشأة( سوء السلوك الشخصي لتزاميشمل عدم اإل
  . الحوكمة أو اإلدارة أو الموظفين في المنشأة

  
و طلب ة أيجابي إخفاق الطرف المصادق في الرد، أو الرد الكامل، على طلب المصادقة اإل– عدم الرد* 

  .المصادقة العائد دون تسليم
  

ات خاطئة ألي سبب ليس له عالقة بمخاطر إستنتاج مخاطر وصول المدقق إلى –  العيناتأخذمخاطر عدم * 
  .المعاينة

  
المالحظة النظر إلى المعالجة أو األجراء الذي يقوم به آخرون، مثالً مالحظة المراجع  تتضمن – المالحظة

  أداء أنشطة الرقابةالذي يقوم به موظفو المنشأة، أو لعمليات العد في الجرد 
  

 على االفتتاحيةوتعتمد األرصدة . هي أرصدة الحسابات الموجودة في بداية الفترة – االفتتاحيةاألرصدة * 
 الفترات السابقة وتأثير السياسات المحاسبية  وأحداثرصدة الختامية للفترة السابقة وتعكس تأثير معامالتألا

 المسائل المتعلقة باإلفصاح الموجودة في بداية الفترة، مثل أيضاً وهي تشمل . في الفترة السابقةالمطبقة
  . اتلتزامالطوارئ واإل

  
 –) عدا عن البيانات المالية أو تقرير المدقق حولها( المعلومات المالية أو غير المالية - المعلومات األخرى* 

 في الوثيقة المحتوية على البيانات المالية المدققة وتقرير -رف المتضمنة حسب القانون أو الالئحة أو الع
  .المدقق حولها

  
 فقرة متضمنة في تقرير المدقق والتي تشير إلى مسألة غير تلك المسائل المعروضة – فقرة المسألة األخرى* 

تخدمين للتدقيق أو المفصح عنها في البيانات المالية والتي، بتقدير المدقق، تعتبر ذات عالقة بفهم المس
  . ومسؤوليات المدقق وتقرير المدقق

  
 المبلغ النقدي الفعلي الناجم عن حل المعامالت أو األحداث أو الظروف األساسية – التقدير المحاسبي نتائج* 

   .التي تتطرق إليها التقدير المحاسبي
  

  .تطور خطة التدقيق األكثر تفصيالً تحدد نطاق وتوقيت واتجاه التدقيق وتُوجِه –  التدقيق الشاملةةإستراتيجي
                                                           

  ".مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية " ٢٥٠لدولي معيار التدقيق ا ١٣



 قائمة المصطلحات

   ٣٠  قائمة المصطلحات

  . أي فرد له صالحية إلزام الشركة فيما يتعلق بأداء عملية خدمات مهنية–الشريك † * 
  

 من األهمية للبيانات المالية ككل ليقلل إلى أقل المبلغ أو المبالغ التي يضعها المدقق بمستوى – أهمية األداء* 
ع األخطاء غير المصححة وغير المكتشفة ألهمية البيانات المالية مستوى متدني مقبول احتمالية تجاوز مجمو

 من مستوى أو أقل، إن أمكن، إلى المبلغ المبالغ التي يحددها المدقق بمستوى أيضاًوتشير أهمية األداء . ككل
  .مستويات األهمية ألصناف معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات

  
   والطاقم الشركاء– الموظفون* 
  

 مصطلح يستخدم، في سياق األخطاء، لوصف تأثيرات األخطاء على البيانات المالية أو التأثيرات – السائد* 
المحتملة لألخطاء، إن وجدت، على البيانات المالية غير المكتشفة بسبب عدم القدرة على الحصول على أدلة 

  : المالية هي التي تكون ، بتقدير المدققوالتأثيرات السائدة على البيانات. تدقيق كافية ومناسبة
 غير مرتبطة بمكونات أو حسابات أو بنود معنية في البيانات المالية؛   )أ (

 إن كانت مرتبطة، تمثل أو يمكن أن تمثل جزء جوهريا من البيانات المالية؛ أو   )ب (

 .فيما يتعلق باإلفصاحات، أساسية لفهم المستخدمين للبيانات المالية  )ج (
  

اته إستنتاج العينة منها والتي يرغب المدقق باستقاء إختيارامل مجموعة البيانات التي يتم  ك– المجموعة* 
  .حولها

  
 طلب لكي يرد الطرف المصادق مباشرة على المدقق مشيرا إلى ما إذا كان - يجابيطلب المصادقة اإل* 

م بتوفير المعلومات الطرف المصادق موافقا أو غير موافق على المعلومات الواردة في الطلب، أو يقو
  .المطلوبة

  
  . المحاسب مهني في الممارسة العامة– الممارس* 
  

 اإلدارة إلطار إعداد التقارير المالية المقبول في إعداد البيانات المالية إستخدام – الشروط المسبقة للتدقيق* 
 وفقاً التي يجري التدقيق ١٤، المسؤولين عن الحوكمة على األسس والمبادئمالئماًواتفاق اإلدارة، وإن كان 

  .لها
  

 المدقق من شركات تدقيق مختلفة الذي قام بتدقيق البيانات المالية لمنشأة ما في الفترة - المدقق السابق* 
  . السابقة والذي تم استبداله بالمدقق الحالي

  
، المسؤولون عن ئماًمال لها المتعلقة بمسؤوليات اإلدارة، وإن كان وفقاًاألسس والمبادئ التي يجري التدقيق 

، المسؤولون عن الحوكمة وفهموا أنهم مالئماً أقرت اإلدارة وإن كان – الحوكمة الذي يجري فيه التدقيق
  يتحملون 

                                                           
  .١٣، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١٤
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  :وهي المسؤولية عن.  لمعايير التدقيق الدوليةوفقاًالمسؤوليات التالية التي تعتبر أساسية إلجراء التدقيق 
إلطار إعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك العرض العادل لها  وفقاً إعداد البيانات المالية   )أ (

 حيثما كان ذلك مهما؛ 

، المسؤولون عن الحوكمة مهمة مالئماًتعتبر الرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة، وإن كان   )ب (
و الخطأ؛  أحتيالللتمكين من إعداد البيانات المالية الخالية من األخطاء الجوهرية، سواء بسبب اإل

 و

 :تزويد المدقق  )ج (

، المسؤولون عن الحوكمة مالئماًبوسيلة وصول إلى المعلومات التي تدرك اإلدارة، وإن كان  )١(
 صلتها بإعداد البيانات المالية مثل السجالت والوثائق واألمور األخرى؛ 

ين عن ، من المسؤولمالئماًالمعلومات اإلضافية التي قد يطلبها المدقق من اإلدارة، وإن كان  )٢(
 الحوكمة لغرض التدقيق؛ و

وصول غير محدود لألشخاص ضمن المنشأة الذين يقرر المدقق انه من الضروري  )٣(
 . الحصول على أدلة تدقيق منهم

  
لإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية "أعاله لتصبح ) أ(في حالة إطار العرض العادل، قد يتم إعادة عرض 

 إعداد  إلطاروفقاً  وعادالًرأي صحيحاًإعداد البيانات المالية التي تعطي "أو " لمالية إلطار إعداد التقارير اوفقاً
  ". التقارير المالية

  
 لها المتعلقة بمسؤوليات اإلدارة، وإن كان وفقاًاألسس والمبادئ التي يجري التدقيق " يمكن اإلشارة إلى 

  ".سس والمبادئباأل"، المسؤولون عن الحوكمة الذي يجري فيه التدقيقمالئماً
  

 . هم األشخاص األعضاء في اإلتحاد الدولي للمحاسبين–١٥المحاسب المهني
  

كل شريك أو شخص يحتل مركزاً مشابهاً لمركز الشريك، وكل  –١٦ المحاسب المهني في الممارسة العامة
قيق أو على سبيل المثال تد(موظف في ممارسة تقدم خدمات مهنية لعميل بغض النظر عن تصنيف عملهم 

 مسؤوليات إدارية، ويستخدم هذا والمحاسبون المهنيون في الممارسة العامة الذين لهم) ضريبة أو إستشارة
  .المصطلح كذلك لإلشارة إلى شركة محاسبين مهنيين في الممارسة العامة

  
ر أخالقيات ضمن السياق الوارد في معايي/  تطبيق التدريب والمعرفة والخبرة ذات العالقة–التقدير المهني 

   .مهنية التدقيق والمحاسبة، في اتخاذ القرارات المطلعة حول التصرفات المالئمة في ظروف عملية التدقيق
  

                                                           
  .قواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين لإلتحاد الدولي للمحاسبينكما هم معرفون في  ١٥
  .لإلتحاد الدولي للمحاسبينقواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين كما هم معرفون في   ١٦
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 موقف يشمل ذهنا يطرح األسئلة ويكون متنبها للظروف التي يمكن أن تشير البيانات –التشكيك المهني * 
  .لحساس لألدلة والتقييم احتيالالخاطئة المحتملة بسبب األخطاء أو اإل

  
  .   معايير التدقيق الدولية والمتطلبات األخالقية ذات العالقة-المعايير المهنية * 
  

 لمجلس معايير التدقيق وفقاً معايير العملية ١۷)١في سياق المعايير الدولية رقابة الجودة(ايير المهنية مع† * 
لية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وخدمات والتأكيد الدولية كما هي معرفة في مقدمة إلى المعايير الدو
   .التأكيد والخدمات ذات العالقة والمتطلبات األخالقية ذات الصلة

  
  -:هو إعداد المعلومات المالية المستقبلية على األسس التالية اإلسقاط –اإلسقاط 

ضرورة، مثل بعض نية إلحداث مستقبلية ولتصرفات اإلدارة والتي ال يتوقع حدوثها بال ظإفتراضات  )أ (
 و أ ؛المشاريع في مراحل تأسيسها األولى أو التي تدرس إجراء تغيير جوهري على طبيعة نشاطها

  .ات الظنيةإلفتراضمزيج من إفتراضات التقدير األفضل وا  )ب (
  

ت المالية المستقبلية هي المعلومات المالية المستندة على إفتراضا المعلومات –المعلومات المالية المستقبلية 
توقع و أالمعلومات المالية المستقبلية أما على شكل تنبؤ و. ألحداث قد تحدث في المستقبل وافعال محتملة للمنشأة

  ).  التنبؤ واإلسقاطأنظر(أو مزيج من االثنين 
  

يمية قلإلى الحكومات الوطنية، والحكومات األ" القطاع العام"مصطلح  يشير – )مؤسسات الدولة(القطاع العام 
وكاالت، (، والمنشآت الحكومية التابعة )مثالً مدينة، بلدة(، والحكومات المحلية )يمأقل والية، مقاطعة، مثالً(

  )مجالس، مفوضات، مؤسسات
  

اٍل ولكن  مستوى ع– )، بما في ذلك عمليات التدقيق ورقابة الجودةفي نطاق عملية تدقيق(التأكيد المعقول * 
  .ليس مطلقاً من التأكيد

  
  ). عملية التأكيدأنظر (– كيد المعقولعملية التأ

  
  . تتكون من فحص الدقة الحسابية للمستندات أو السجالت– إعادة الحساب

  
  : هو طرف يكون إما–الطرف ذو العالقة * 

 طرف ذو عالقة كما هو محدد في إطار إعداد التقارير المالية المطبق؛ أو   )أ (

مطبق أي متطلبات دنيا أو ال يحدد أي متطلبات عندما ال يحدد في إطار إعداد التقارير المالية ال  )ب (
 :للطرف ذو العالقة

شخص أو منشأة أخرى لها سيطرة أو تأثير جوهري، بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل  )١(
 واحد أو أكثر من الوسطاء، على المنشاة معدة التقارير؛ 

يها بشكل مباشر أو منشاة أخرى تخضع لسيطرة المنشأة معدة التقارير أو لها تأثير جوهري عل )٢(
  أو ؛غير مباشر من خالل واحد أو أكثر من الوسطاء

                                                           
 وعمليات التأكيد ،لبيانات الماليةل تدقيق ومراجعة تؤدي عملياترقابة الجودة للشركات التي "، ١المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١۷

  "األخرى والخدمات األخرى ذات العالقة
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 :إمتالكهامنشاة أخرى تخضع للسيطرة المشتركة مع المنشاة معدة التقارير من خالل  )٣(

  ؛ملكية سيطرة مشتركة  )أ (

  ؛  مالكين ممن هم أقارب  )ب (

  إدارة رئيسية مشتركة   )ج (
  

) يميةقلالحكومة المحلية أو الوطنية أو األأي (لكن ال تعتبر المنشآت الخاضعة لسيطرة الدولة 
ذات عالقة اال إذا شاركت في معامالت هامة أو تشاركت في الموارد إلى حد كبير مع منشأة 

  . آخر
  

  .  الحساباتوإعداد متفق عليها، إجراءاتطالع، وإلالخدمات ذات العالقة ا تتضمن –الخدمات ذات العالقة 
  

 المتطلبات األخالقية التي يخضع لها فريق العملية ومراجعو رقابة – لعالقةالمتطلبات األخالقية ذات ا† * 
من قواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين القانونين التابعة ) ب(و) أ( األجزاء عادةًجودة العملية والتي تشمل 

  .لالتحاد الدولية للمحاسبين القانونيين إلى جانب المتطلبات الوطنية التي تعتبر أكثر صرامة
  

 أو أنظمة الرقابة التي تم أداؤها في األصل كجزء من جراءات التنفيذ المستقل للمدقق لإل– إعادة األداء
  . أساليب الرقابة الداخلية

  
 ٤٠٢١۸يشار إليها في معيار التدقيق الدولي (تقرير حول وصف وتصميم أنظمة الرقابة كمؤسسة خدمات* 

  :من تقرير يتألف –) ١باسم التقرير من النوع 
وصف أعدته إدارة مؤسسة الخدمات لنظامها وأهداف الرقابة لديها وأنظمة الرقابة ذات العالقة التي   )أ (

 تم تصميمها وتطبيقها كما في تاريخ محدد؛ و

تقرير من مدقق الخدمة يهدف إلى إيصال تأكيد معقول يشمل رأي مدقق الخدمة حول وصف نظام   )ب (
مة الرقابة ذات العالقة واستدامة تصميم أنظمة الرقابة مؤسسة الخدمة وأهداف الرقابة لديها وأنظ

 . لتحقيق أهداف الرقابة المحددة
  

يشار إليها في معيار  (تقرير حول الوصف والتصميم والفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة في مؤسسة خدمات* 
  : تقرير يتألف من–) ٢ باسم التقرير من النوع ٤٠٢التدقيق الدولي 

ارة مؤسسة الخدمات لنظامها وأهداف الرقابة لديها وأنظمة الرقابة ذات العالقة وصف أعدته إد  )أ (
وتصميمها وتطبيقها كما في تاريخ محدد أو خالل فترة محددة، وفي بعض الحاالت، فاعليتها 

 التشغيلية خالل فترة محددة؛ و

 تقرير من مدقق الخدمة يهدف إلى إيصال تأكيد معقول يشمل  )ب (

ل وصف نظام مؤسسة الخدمة وأهداف الرقابة لديها وأنظمة الرقابة ذات رأي مدقق الخدمة حو )١(

                                                           
 ". مؤسسة خدماتستعملت بالمنشآت التيإعتبارات التدقيق المتعلقة "، ٤٠٢معيار التدقيق الدولي  ١۸



 قائمة المصطلحات

   ٣٤  قائمة المصطلحات

العالقة واستدامة تصميم أنظمة الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة المحددة والفاعلية التشغيلية ألنظمة 
 الرقابة؛ و

 .  التي أجراها مدقق الخدمة على أنظمة الرقابة والنتائج التي توصل إليهاختباراتوصف لإل )٢(
  

  -:الذي) أو األشخاص(الشخص  –طرف المسؤول ال
  في عملية إعداد تقارير مباشرة مسؤول عن الموضوع؛ أو    ) أ (
 عن مسؤوالًوقد يكون ) التأكيد(يد مسؤول عن معلومات الموضوع كفي عملية أساسها التأ  )ب(

  .الموضوع
  

  ).هة المستخدمةالج(الطرف المسؤول قد يكون أو ال يكون الطرف الذي يستخدم الممارس 
  

ات التي توصل إليها ستنتاج تقييم جودة العمل المؤدى واإل–) فيما يتعلق بضبط الجودة(المراجعة 
  .اآلخرون

  
 ال جراءاتطالع على البيانات المالية هو تمكين المراجع، استناداً إلإلهدف التكليف با ن إ–طالع إلالتكليف با

نتباه المراجع، إلتدقيق، من بيان فيما إذا كان هناك أي شئ قد آثار دلة التي تتطلبها عملية اتوفر كافة األ
 إلطار وفقاًوالذي يسبب اعتقاد المراجع بأن البيانات المالية لم يتم إعدادها، من كافة الجوانب الجوهرية، 

  .محدد للتقارير المالية
  

راجعة، وهي بشكل رئيسي  التي تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف عملية مجراءاتاإل – المراجعة إجراءات
  . تحليلية تطبق على البيانات الماليةإجراءاتاستفسارات من موظفي المنشأة و

  
 التدقيق التي يتم إجراؤها للحصول على فهم للمنشاة وبيئتها، بما فيها إجراءات –  تقييم المخاطرإجراءات* 

 أو حتيالطئة الجوهرية سواء التي تنتج عن اإلأنظمة الرقابة الداخلية فيها، لتحديد وتقييم مخاطر البيانات الخا
  . الخطأ على مستوى البيانات المالية واإلثبات

  
 مخاطر عرض البيانات المالية بصورة خاطئة بشكل جوهري قبل – مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية* 

  :وهي تتألف من عنصرين كما هو وارد أدناه على مستوى اإلثبات. التدقيق
 إمكانية حدوث خطأ في اإلثبات حول صنف من المعامالت أو رصيد حساب –أصلة المخاطر المت  )أ (

أو إفصاح والذي يمكن أن يكون خطأ جوهريا، إما بشكل فردي أو عند تجميعه مع البيانات الخاطئة 
 . األخرى، قبل دراسة أي أنظمة رقابة ذات عالقة

ة الرقابة الداخلية في المنشأة في   مخاطر أن ال تمنع أو تكشف أو تصحح أنظم-مخاطر الرقابة   )ب (
الوقت المحدد بيان خاطئ يمكن أن يقع في اإلثبات حول صنف من المعامالت أو رصيد حساب أو 
إفصاح والذي يمكن أن يكون جوهريا، إما بشكل فردي أو عند تجميعه مع البيانات الخاطئة 

 .األخرى
  

  ) عينات التدقيقأنظر (–  العيناتأخذ* 



 قائمة المصطلحات

  قائمة المصطلحات  ٣٥  
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ات فيما لو تم ستنتاجات المدقق المبنية على عينة ما عن اإلإستنتاج مخاطر أن تختلف – لعينات اأخذمخاطر 
 العينات إلى نوعين من أخذويمكن أن تؤدي مخاطر .  التدقيقإجراءاتإخضاع المجموعة كلها لنفس 

  :ات الخاطئةستنتاجاإل
أو في حالة . ية مما هي عليه فعلياً أنظمة الرقابة، أن تكون أنظمة الرقابة أكثر فاعلإختبارفي حالة   )أ (

ويهتم المدقق بشكل .  التفاصيل، عدم وجود أخطاء جوهرية بالرغم من وجودها في الواقعإختبار
ات الخاطئة ألنها تؤثر على فاعلية التدقيق ومن المرجح أن تؤدي ستنتاجأساسي بهذا النوع من اإل
 . إلى رأي تدقيق غير مالئم

أو في حالة .  فاعلية مما هي عليه فعلياأقللرقابة، أن تكون أنظمة الرقابة  أنظمة اإختبارفي حالة   )ب (
يؤثر هذا النوع من .  التفاصيل، وجود أخطاء جوهرية بالرغم من عدم وجودها في الواقعإختبار

ات الخاطئة على كفاءة التدقيق كما أنها من المحتمل أن تؤدي إلى تأدية أعمال إضافية ستنتاجاإل
 .  ات األولية غير صحيحةستنتاجإلإلثبات أن ا

  
  . البنود الفردية التي تكون المجموعة–  العيناتأخذوحدة * 

  
.  إجراءات المراجعة التي تعتبر ضرورية في ظروف معينة لتحقيق هدف المراجعة-نطاق المراجعة  

  
نظمة الرقابة في  على طلب مؤسسة الخدمة، بتوفير تقرير تأكيد حول أبناء مدقق يقوم، – مدقق الخدمة* 

  .مؤسسة الخدمة
  

تقوم بتوفير خدمات للمنشآت ) أو قطاع في مؤسسة طرف ثالث( مؤسسة طرف ثالث – مؤسسة الخدمة* 
  .المستخدمة التي تشكل جزء من أنظمة معلومات تلك المنشآت ذات العالقة بإعداد التقارير المالية

  
ممتها وطبقتها وحافظت عليها مؤسسة الخدمة لتزويد  التي صجراءات السياسات واإل– نظام مؤسسة الخدمة* 

  .المنشآت المستخدمة بالخدمات التي يغطيها تقرير مدقق الخدمة
  

 األهمية النسبية لمسألة مأخوذة ضمن السياق، ويتم الحكم على أهمية المسألة من قبل الممارس في –األهمية
، على سبيل المثال، اإلحتمال المعقول بأن تغير أو السياق الذي يتم إعتبارها فيه، ومن الممكن أن يشمل ذلك

تؤثر على قرارات المستخدمين المقصودين لتقرير الممارس، أو كمثال آخر حيث يكون السياق حكم بشأن ما 
إذا سيتم إعداد تقرير إلى المكلفين بالحاكمية، وما إذا كان سيتم إعتبار األهمية في سياق العوامل الكمية 

  .لمقدار والطبيعة واألثر على الموضوع والمصالح التي يعبر عنها المستخدمون أو المستلمونوالنوعية مثل ا
  

يكون له أهمية مالية منفردة بالنسبة للمجموعة، أو ) ١( مكون يحدده فريق عملية المجموعة – العنصر الهام* 
ء هامة في البيانات يكون من غير المرجح، بسبب طبيعته أو ظروفه الخاصة، أن يشمل مخاطر أخطا) ٢(

  .المالية للمجموعة
  



 قائمة المصطلحات

   ٣٦  قائمة المصطلحات

 عيب أو مجموعة عيوب في نظام الرقابة الداخلي والذي يتمتع، – العيب الهام في نظام الرقابة الداخلي* 
  .حسب تقدير المدقق المهني، بأهمية كافية ليسترعي اهتمام المسؤولين عن الحوكمة

  
 تحديدها وتقييمها والتي تحتاج بتقدير المدقق، اعتبارات  مخاطر األخطاء الجوهرية التي تم– المخاطر الهامة
  .تدقيق خاصة

  
  :  خصائص نوعية مثلعادةً منشاة تمتلك – حجماً أصغرمنشأة 

 أفراد مستقلين، إما شخص طبيعي أو عادةً(تركيز الملكية واإلدارة في يد عدد قليل من األفراد   )أ (
 ؛ و)خصائص النوعية ذات العالقةشركة أخرى تملك المنشأة شريطة أن يظهر المالك ال

 : واحد أو أكثر مما يلي  )ب (

 معامالت مباشرة أو غير معقدة؛  )١(

 مسك دفاتر على مستوى بسيط؛  )٢(

 مجاالت قليلة لألعمال وعدد قليل من المنتجات ضمن مجاالت األعمال؛  )٣(

 عدد قليل من أنظمة الرقابة الداخلية؛  )٤(

  من أنظمة الرقابة؛ أو مستويات قليلة لإلدارة تتحمل مسؤولية نطاق واسع )٥(

 . عدد قليل من الموظفين الذين يقوم عدد كبير منهم بأداء الكثير من المهام )٦(
  

 وال تمتلك حجماً صغرهذه الخصائص النوعية ليست شاملة وليست مقتصرة على المنشآت األ
  . هذه الخصائص بالضرورةحجماً صغرالمنشآت األ

  
  . إلطار األغراض الخاصةوفقاًنات المالية المعدة  البيا– البيانات المالية ألغراض خاصة* 
  

 إطار إعداد تقارير مالية مصمم ليلبي حاجات المعلومات المالية لمستخدمين – إطار األغراض الخاصة* 
  . ١۹إلتزامويمكن أن يكون إطار إعداد التقارير المالية عبارة عن إطار عرض عادل أو إطار . معينين

  
  .والشركاء اآلخرون بما فيهم أي خبراء تستخدمهم الشركة المهنيون – الطاقم† * 
  

  : طريقة ألخذ العينات لها الخصائص التالية– حصائية العينات اإلأخذ* 
  عشوائي لبنود العينة؛ وإختيار  )أ (

 . لتقييم نتائج العينة، بما في ذلك قياس مخاطر العينةحتماالت نظرية اإلإستخدام )ب (
  

  .إحصائية عينات غير أخذطريقة ) ب(و) أ(ال تتمتع بالخصائص  العينات التي أخذوتعتبر طريقة 
  

 العينات أخذ عملية تقسيم مجموعة ما إلى مجموعات فرعية كل منها تعتبر مجموعة من وحدات – الطبقية* 
   ).غالبا قيمة نقدية(لها خصائص متماثلة 

  
لتي يجمع بشأنها الممارس هي معلومات الموضوع ا. نتيجة تقييم أو قياس موضوع –معلومات الموضوع 

  أدلة 
                                                           

  ).أ (١٣، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١۹
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  قائمة المصطلحات  ٣٧  

   

ات
طلح

مص
ة ال

ائم
ق

  

  . في تقرير تأكيدإستنتاجكافية ومناسبة لتوفير أساس معقول للتعبير عن 
  

 األحداث التي تقع بين تاريخ البيانات المالية وتاريخ تقرير المدقق، والحقائق التي تصبح - األحداث الالحقة* 
  . معروفة للمدقق بعد تاريخ التقرير الذي يصدره

  
 مؤسسة خدمات تستخدمها مؤسسة خدمات أخرى للقيام ببعض الخدمات المقدمة –  خدمات فرعيةمؤسسة* 

  .للمنشآت المستخدمة التي تشكل جزء من أنظمة معلومات تلك المنشآت ذات العالقة بإعداد التقارير المالية
  

وتتألف . ات تدقيق مصممة لكشف األخطاء الجوهرية على مستوى اإلثبإجراءات –  جوهريةإجراءات* 
  :  الجوهرية منجراءاتاإل

 ؛ و)ألصناف المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات( التفاصيل إختبارات  )أ (

 .  التحليلية الجوهريةجراءاتاإل  )ب (
  

وتتأثر كمية أدلة التدقيق المطلوبة بتقييم المدقق لمخاطر .  قياس كمية أدلة التدقيق– )أدلة التدقيق(كفاية 
  .  وكذلك بجودة أدلة التدقيقاألخطاء الجوهرية

  
  )راجع معايير (المعايير المناسبة

  
 فرد من خارج الشركة يتمتع بالمؤهالت والكفاءات للعمل – شخص خارجي مؤهل بصورة مالئمة† * 

في هيئة محاسبية مهنية يمكن ) ذو خبرة مناسبة(كشريك في العملية، مثل شريك منشأة أخرى أو موظف 
ليات التدقيق والمراجعة للمعلومات المالية التاريخية أو عمليات خدمات التأكيد أو الخدمات ألعضائها القيام بعم

  . األخرى أو مؤسسة تقدم خدمات مراقبة الجودة ذات العالقة
  

 المعلومات المالية التاريخية المأخوذة من – )٨١٠في سياق معيار التدقيق الدولي(البيانات المالية الملخصة * 
 من البيانات المالية مع توفير عرض منظم متسق مع العرض أقلمالية المتضمنة على تفاصيل البيانات ال

ات المنشاة االقتصادية في مرحلة زمنية معينة أو التغيرات فيها إلتزامالوارد في البيانات المالية لموارد أو 
فة لوصف المعلومات  المختلفة مصطلحات مختلختصاصويمكن أن تستخدم نطاقات اإل. ٢٠لفترة من الزمن
  . المالية التاريخية

  
 المعلومات المقدمة مع البيانات المالية التي ال يتطلبها إطار إعداد التقارير المالية المطبق –المعلومات الملحقة 

   .حات إضافيةأيضاً إما في جداول ملحقة أو كعادةًالمستخدم إلعداد التقارير المالية، وتعرض 
  

  . على بعض أو كافة البنود في المجموعةءاتجرا تطبيق اإل– الفحص
  

 تدقيق مصممة لتقييم الفاعلية التشغيلية ألنظمة التحكم في منع أو كسف إجراءات –  أنظمة الرقابةإختبارات* 
   .أو تصحيح األخطاء الجوهرية على مستوى اإلثبات

                                                           
 ).و (١٣، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢٠



 قائمة المصطلحات

   ٣٨  قائمة المصطلحات

المسؤولون عن اإلشراف على ) ، أمناء الشركةمثالً( األشخاص أو المؤسسات –المسؤولون عن الحوكمة * 
ويشمل هذا اإلشراف على عملية إعداد . ات المرتبطة بمسائلة المنشأةلتزام للمنشأة واإلستراتيجيالتوجه اإل

، فإن المسؤولين عن الحوكمة يمكن ختصاصوبالنسبة لعض المنشآت في بعض نطاقات اإل. التقارير المالية
نفيذيين لمجلس الحوكمة في منشاة في القطاع العام أو الخاص أو أن يشملوا موظفي اإلدارة مثل األعضاء الت

  ٢١.المدير المالك
  

 مبلغ نقدي يحدده المدقق وسعى للحصول على مستوى مالئم من التأكيد بالنسبة له –البيان الخاطئ المحتمل * 
  . ةبأن المبلغ النقدي المحدد من قبل المدقق لن يتجاوز البيان الخاطئ الفعلي في المجموع

  
 الرقابة الداخلية المذكورة والمحددة من قبل إجراءات عن نحراف معدل اإل– نحرافإجمالي معدل اإل* 

 الفعلي في نحرافالمدقق والتي يسعى المدقق للحصول على مستوى مالئم من التأكيد بالنسبة لها بأن معدل اإل
  .  الذي حدده المدققنحرافالمجموعة ال يتجاوز معدل اإل

  
مستقبلية ليست تحت السيطرة المباشرة  التأكد هو أمر تعتمد نتيجته على أعمال أو أحداث عدم –أكد عدم الت

   .للمنشأة، ولكنها قد تؤثر على البيانات المالية
  

 البيانات الخاطئة التي قام المدقق بتجميعها خالل التدقيق والتي لم يتم –البيانات الخاطئة غير المصححة * 
  .تصحيحها

  
 الرأي الذي عبر عنه المدقق عندما استنتج أن البيانات المالية قد تم إعدادها، من كافة –ي غير المعدل الرأ* 

   ٢٢. إلطار إعداد التقارير المالية المطبقوفقاًالنواحي الجوهرية، 
  

  .  المدقق الذي يقوم بتدقيق مؤسسة خدمات والتي يتم تدقيق بياناتها المالية–المدقق المستخدم * 
  

 يتضمن تتبع بضعة معامالت من خالل نظام إعداد التقارير – Through Test– Walk المتابعة تبارإخ
  .ةالمالي

  
.  بيان خطي تقدمه اإلدارة إلى المدقق ليؤكد مسائل معينة أو يدعم أدلة التدقيق األخرى–اإلقرار الخطي * 

   .ات الخاص بها أو السجالت والدفاتر المساندةوال يشمل اإلقرار الخطي في هذا السياق البيانات المالية واإلثب
  
  

  

                                                           
  ). أولئك المكلفين بالرقابة مع اإلتصال "٢٦٠ من معيار التدقيق الدولي ٨أ-١لمناقشة تنوع هياكل الحوكمة، ارجع إلى الفقرات أ  ٢١

 

، مع العبارات المستخدمة للتعبير عن هذا الرأي في حالة إطار العرض ٣٦-٣٥، الفقرات ٧٠٠الدولي يتعامل معيار التدقيق   ٢٢
  . العادل وإطار االلتزام على التوالي
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مراجعـة  ات تدقيق و   عمليتؤديرقابة الجودة للشركات التي      "١يجب قراءة المعيار الدولي لرقابة الجودة
 ٢٠٠في سياق معيار التـدقيق الـدولي        " للبيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة       

 ".قاً لمعايير التدقيق الدولية للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفالعامة األهداف"



  رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية 
 وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

 ١المعيار الدولي لرقابة الجودة    ٤٣  

ودة
الج

بة 
رقا

  

  المقدمة
  معيار النطاق 
يتناول هذا المعيار مسؤوليات الشركة المتعلقة بنظام رقابة الجودة لديها على عمليـات              .١

ويجب . تدقيق ومراجعة البيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة         
 .ي سياق المتطلبات القانونية ذات العالقةقراءة هذا المعيار ف

 
لقد وضعت البيانات األخرى الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية معايير             .٢

موظفي الشركة المتعلقة بإجراءات رقابـة الجـودة        وإرشادات إضافية حول مسؤوليات     
الً إجراءات رقابـة     مث ٢٢٠١ويتناول معيار التدقيق الدولي     . ألنواع محددة من العمليات   

 .الجودة لعمليات تدقيق البيانات المالية
  

 ١١فـي الفقـرة      المبينيتكون نظام رقابة الجودة من سياسات مصممة لتحقيق الهدف           .٣
 . لهذه السياساتمتثالاإل  ومراقبةواإلجراءات الالزمة لتطبيق

  
  معيارالسلطة 
فيما يتعلق بعمليـات تـدقيق      شركات المحاسبين المهنيين    ينطبق هذا المعيار على كافة       .٤

وسـتعتمد  . ومراجعة البيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة        
هـذا   ل متثالإلمن أجل ا  طبيعة ونطاق السياسات واإلجراءات التي تضعها شركة فردية         

 المعيار على عوامل مختلفة مثل حجم الشركة وخصائصها التشغيلية وما إذا كانت جزءاً            
 .من مجموعة شركات أم ال

 
يحتوي هذا المعيار على هدف الشركة من التقيد بهذا المعيار، والمتطلبـات المـصممة               .٥

يحتوي هذا المعيـار    وباإلضافة إلى ذلك،    . المبين الهدف    ذلك لتمكين الشركة من تحقيق   
 التطبيق والمادة التوضيحية األخـرى كمـا هـي          على شكل على إرشادات ذات عالقة     

، لهذا المعيار ، ومادة تمهيدية توفر سياقاً يتعلق بفهم مناسب         ٨حقاً في الفقرة    موضحة ال 
 .إلى جانب التعريفات

  
مـساعدة  ويقـصد بـه     ضمنه متطلبات هذا المعيار     يوفر الهدف السياق الذي وضعت       .٦

 :الشركة فيما يلي
 ؛ وإنجازهااألمور التي تحتاج الشركة إلى فهم  •
إلى القيام بأمور أخرى أم ال من أجل تحقيـق          ة  بحاجالشركة   تحديد ما إذا كانت    •

 .الهدف
  

 ".ينبغي"يعبر عن المتطلبات الواردة في هذا المعيار باستخدام كلمة  .٧
 

عندما تقتضي الضرورة، يوفر التطبيق والمادة التوضيحية األخرى تفسيراً للمتطلبـات            .٨
 :وعلى وجه الخصوص، قد. واإلرشادات من أجل تنفيذها

                                                 
  ."رقابة الجودة لعملية تدقيق البيانات المالية"، ٢٢٠معيار التدقيق الدولي  ١



  رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية 
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    ٤٤  ١المعيار الدولي لرقابة الجودة 

كثر دقة ما الذي يعنيه متطلب معين أو مـا الـذي يهـدف إلـى          بشكل أ  انيفسر •
 تغطيته؛ و

 قد تكون مالئمـة فـي الظـروف       سياسات وإجراءات    أمثلة على    يشتمالن على  •
 .القائمة

  
وحيث أن هذه اإلرشادات بحد ذاتها ال تفرض متطلباً، إال أنها مرتبطة بالتطبيق المالئم              

 التوضيحية األخرى معلومـات خلفيـة حـول         ر التطبيق والمادة  فكما قد يو  . للمتطلبات
وحيث يكون مناسـباً، يتـضمن التطبيـق والمـادة          . المسائل التي يتناولها هذا المعيار    

 إضافية تخص مؤسسات تدقيق القطاع العام أو الشركات         إعتباراتالتوضيحية األخرى   
ومع ذلك،  .  اإلضافية في تطبيق متطلبات هذا المعيار      عتباراتوتساعد هذه اإل  . الصغيرة

طلبات هـذا المعيـار   مسؤولية الشركة فيما يتعلق بتطبيق متفإنها ال تحصر أو تحد من     
 . لهامتثالواإل

  
التي تحملها مـصطلحات    ، وصفاً للمعاني    "التعريفات"يتضمن هذا المعيار، تحت عنوان       .٩

ويتم توفير هذه المصطلحات من أجـل المـساعدة فـي           . معينة ألغراض هذا المعيار   
أن تطغى على التعريفات     والتفسير المتسقين لهذا المعيار، وليس القصد منها هو          التطبيق

. نظـام أو غيـر ذلـك       بموجب قانون أو     سواءوضعها ألغراض أخرى،    التي قد يتم    
 بالمعايير الدولية الصادرة عن مجلس معايير التدقيق    المتعلقة قائمة المصطلحات    وتشتمل

 تحاد المنشورة من قبل اإل للتدقيق ورقابة الجودة  ةر الدولي دليل المعايي والتأكيد الدولية في    
توصـيفات   كما تتضمن    . على المصطلحات المعرفة في هذا المعيار      الدولي للمحاسبين 

دة على التفسير والترجمـة بـشكل       موجودة في هذا المعيار للمساع    لمصطلحات أخرى   
 .موحد ومتسق

  

 تاريخ النفاذ
 ديـسمبر  ١٥ة رقابة الجودة طبقاً لهذا المعيار بحلول        ينبغي أن تتم المصادقة على أنظم      .١٠

٢٠٠٩. 
  

 الهدف
 بتأكيـد   ا من أجل تزويـده     به لتزامواإلإن هدف الشركة هو إيجاد نظام لرقابة الجودة          .١١

 :معقول فيما يخص
 المهنيـة والمتطلبـات القانونيـة والتنظيميـة         للمعايير الشركة وموظفيها    إمتثال  ) أ(

 المعمول بها؛
 .ر الصادرة عن الشركة أو شركاء العملية مالئمة في الظروفأن تكون التقاري  ) ب(

  

  التعريفات
 :يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه .١٢

 .الممارس لوضعه على التقرير التاريخ الذي يختاره –تاريخ إصدار التقرير   ) أ(



  رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية 
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 ١المعيار الدولي لرقابة الجودة    ٤٥  

ودة
الج

بة 
رقا

  

يهـا   سجل العمل المـؤدى والنتـائج التـي تـم الحـصول عل             –وثائق العملية     ) ب(
وتستخدم أحيانـاً مـصطلحات مثـل       ( التي توصل إليها الممارس      اتستنتاجواإل

 ").أوراق العمل"
 الشريك أو شخص آخر في الشركة مسؤول عن العملية وأدائها           – ٢شريك العملية   ) ج(

وعن التقرير الذي يتم إصداره بالنيابة عن الشركة، وهو الشخص الذي يحـصل             
الضرورة، من جهة مهنيـة أو قانونيـة أو         على السلطة المناسبة، عندما تقتضي      

 . تنظيمية
 عملية مصممة لتوفير تقييم موضوعي في تـاريخ         –مراجعة رقابة جودة العملية       ) د(

 فريـق   التـي أصـدرها    الهامة   دار التقرير أو قبل ذلك التاريخ حول األحكام       إص
 ويتم إجراء عمليـة   .  التي توصل إليها لدى صياغة التقرير      اتستنتاجالعملية واإل 

مراجعة رقابة جودة العملية على عمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة           
وتلك العمليات األخرى، إن وجدت، التي قررت الشركة بأنها تحتاج إلى مراجعة            

 .رقابة الجودةل
أو شـخص    شريك أو شخص آخر في الـشركة         –مراجع رقابة جودة العملية      )   ه( 

ن هؤالء األشخاص، حيث أن أياً منهم ال يشكل         خارجي مؤهل أو فريق مكون م     
إلجـراء تقيـيم    جزءاً من فريق العملية، يتمتع بخبرة وسلطة كافيـة ومناسـبة            

 التي توصـل    اتستنتاج الهامة التي اتخذها فريق العملية واإل      ألحكامل موضوعي
  . صياغة التقريرلدىإليها 

 العمليـة وأي أفـراد       الذين يـؤدون   وكادر العمل  كافة الشركاء    –فريق العملية     ) و(
. اإلجراءات في العملية  تُشركهم الشركة أو شركة ضمن المجموعة الذين يؤدون         

ويستثنى من ذلك الخبراء الخارجيين الذين تشركهم الـشركة أو شـركة ضـمن              
 .المجموعة

 .محاسبين مهنيينأو شراكة أو شركة أو منشأة أخرى ل  وحيد ممارس–الشركة   ) ز(
مليات المنجزة، هو عبارة عن إجراءات مصممة لتوفير         فيما يتعلق بالع   –الفحص    ) ح(

سياسات وإجراءات رقابـة الجـودة الخاصـة         ل العمليات فرق   إمتثالدليل على   
 . بالشركة

 منشأة يتم تسعير أو إدراج أسهمها أو أوراقها المالية أو دينها في             –منشأة مدرجة     ) ط(
الخاصـة  سوق بورصة معترف به أو يتم عرضها في السوق بموجب األنظمـة             

 .بسوق بورصة معترف به أو جهة أخرى مكافئة
 وتقييم مستمرين لنظام رقابـة الجـودة فـي         إعتبار عملية تتكون من     – المراقبة    ) ي(

الشركة، بما في ذلك إجراء فحص دوري لمجموعـة مختـارة مـن العمليـات               
أن نظام رقابة الجـودة  ممة لتزويد الشركة بتأكيد معقول على    مص ، وهي المنجزة

  .ديها يعمل بفعاليةل

                                                 
ون ذلـك   قطاع العام حيث يك   أنها تشير إلى المناصب المكافئة لها في ال       على  " الشركة"و  " الشريك"و  " العمليةشريك  "جب قراءة     ٢

  .مرتبطاً
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  . معينة شركة أو منشأة تنتمي إلى مجموعة–شركة ضمن المجموعة   ) ك(
 :كبير هيكل –مجموعة ال  ) ل(

 يهدف إلى التعاون؛ و )١(
يهدف بوضوح إلى تحقيق الـربح أو مـشاركة التكـاليف أو الملكيـة               )٢(

المشتركة لألسهم، أو الرقابـة أو اإلدارة، أو الـسياسات واإلجـراءات            
لجودة أو إستراتيجية عمل مشتركة، أو استخدام اسـم         المشتركة لرقابة ا  

 .تجاري مشترك، أو جزء هام من الموارد المهنية

 . عملية خدمات مهنيةتلزم الشركة فيما يخص أداء أي فرد يتمتع بسلطة –شريك   ) م(

 . الشركاء وكادر العمل–الموظفين   ) ن(

قيق والتأكيـد   التد معايير العمليات الصادرة عن مجلس معايير        –المعايير المهنية     ) س(
مقدمة إلى المعايير الدولية لرقابة الجـودة وعمليـات         ال مبينة في    الدولية، كما هي  

 الصادرة عن   التدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة       
 ذات  متطلبات السلوك األخالقي  إلى جانب   مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية،      

 .العالقة

 في سياق هذا المعيار، هو عبارة عن مستوى عاٍل وليس مطلقاً            –معقول  التأكيد ال   ) ع(
 .من التأكيد

 التـي   الـسلوك األخالقـي   متطلبات   – ذات العالقة    السلوك األخالقي متطلبات   ) ف( 
يخضع لها فريق العملية ومراجع رقابة جودة العملية، والتي تتكون عـادة مـن              

 الـصادرة عـن     للمحاسبين المهنيين  السلوك األخالقي    قواعدالجزأين أو ب من     
  . الدولي للمحاسبين إلى جانب المتطلبات الوطنية األكثر تقييداًتحاداإل

الشركاء، بما في ذلك أي خبـراء       المهنيون، بخالف   األشخاص   –كادر العمل   )  ص( 
  . الشركةتعينهم

 هو فرد من خارج الـشركة يتمتـع         –شخص خارجي مؤهل بالشكل المناسب      )   ق( 
 للعمل كشريك عملية، على سبيل المثال شـريك فـي شـركة             والقدراتكفاءة  بال

يعمل إما في هيئة محاسبة مهنية قد يجري        ) يملك خبرة مناسبة  (أخرى أو موظف    
أعضاؤها عمليات تدقيق ومراجعة للمعلومات المالية التاريخية أو عمليات تأكيـد           

ابـة جـودة ذات     أخرى أو خدمات ذات عالقة، أو في مؤسسة توفر خدمات رق          
  .عالقة

  

    المتطلبات  
  لهامتثالواإل تطبيق المتطلبات ذات العالقة

 وضع نظام لرقابة الجودة فـي الـشركة         ينبغي أن يملك موظفو الشركة المسؤولين عن       .١٣
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 والمـادة التوضـيحية     التطبيـق فهماً لنص هذا المعيار كامالً، بما في ذلك           به لتزامواإل
 . وتطبيق متطلباته بالشكل المالئملهدف منهااألخرى وذلك في سبيل فهم 

 

في هذا المعيـار، إال فـي حـال كـان           وارد   متطلب   متثالالشركة اإل ينبغي أن تمتثل     .١٤
 بالخدمات المقدمة فيما يتعلق بعمليـات        ظل ظروف الشركة، غير مرتبط     المتطلب، في 

. العالقـة تدقيق ومراجعة البيانات المالية وعمليات التأكيد األخـرى والخـدمات ذات            
 )١الفقرة أ: المرجع(

  
. إن المتطلبات مصممة بطريقة تمكّن الشركة من تحقيق الهدف المبين في هذا المعيـار              .١٥

. وبالتالي، من المتوقع أن يوفر التطبيق المالئم للمتطلبات أساساً كافياً لتحقيـق الهـدف             
 فينبغي أن   ،تلف على نطاق واسع وال يمكن توقعها جميعاً       ومع ذلك، بما أن الظروف تخ     

 مـن   تتطلـب  ما إذا كانت هناك مسائل أو ظروف معينـة           عتبارتأخذ الشركة بعين اإل   
الشركة وضع سياسات وإجراءات إلى جانب تلك السياسات واإلجراءات التي يقتـضيها            

 .هذا المعيار من أجل تحقيق الهدف المحدد
  

  رقابة الجودةعناصر نظام 
 تتنـاول    سياسات وإجراءات   يتضمن ابة الجودة نظام لرق الشركة وتلتزم ب   ينبغي أن تضع   .١٦

 :كل من العناصر التالية
 .مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة في الشركة  ) أ(
 . ذات العالقةالسلوك األخالقيمتطلبات   ) ب(
 . العالقات مع العمالء وعمليات محددةإستمرار وقبول  ) ج(
 .الموارد البشرية  ) د(
  .أداء العملية)   ه( 
  .المراقبة)   و( 

 

: المرجـع . ( إلى موظفي الـشركة    وتبلغها سياساتها وإجراءاتها    أن توثق الشركة  ينبغي   .١٧
 )٣أ-٢الفقرتان أ

  

  الشركةداخلمسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة 
 وجود ثقافة داخلية تقر بأن      تعزيزلسياسات وإجراءات مصممة    ة   الشرك ينبغي أن تضع   .١٨

 مثـل هـذه الـسياسات       تقتـضي وينبغي أن   .  في أداء العمليات   أساسيالجودة عنصر   
 أو، في حال كـان  ) من المنصب   يكافئه أو من (من المدير التنفيذي للشركة     واإلجراءات  

تحمل المسؤولية المطلقـة    ) يكافئهأو ما   (في الشركة   للشركاء   اإلداري   مناسباً، المجلس 
 )٥أ-٤الفقرتان أ: المرجع. (نظام رقابة الجودة في الشركةفيما يخص 

 

 أي شخص أو أشخاص توكـل       يملك الشركة سياسات وإجراءات بحيث      ينبغي أن تضع   .١٩
إليه المسؤولية التشغيلية لنظام رقابة الجودة في الشركة من قبـل المـدير التنفيـذي أو                

والسلطة الالزمة لتحمل تلك    مناسبة  الكافية و ال والمقدرةخبرة  اللشركاء  اإلداري ل مجلس  ال
 )٦الفقرة أ: المرجع. (المسؤولية
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   ذات العالقةالسلوك األخالقي متطلبات
 إمتثالل حول    الشركة سياسات وإجراءات مصممة لتزودها بتأكيد معقو       ينبغي أن تضع   .٢٠

 -٧الفقـرات أ  : المرجـع . ( ذات العالقة  السلوك األخالقي متطلبات  الشركة وموظفيها ل  
 )١٠أ

  
 ستقالليةاإل

ول حول قيـام     سياسات وإجراءات مصممة لتزودها بتأكيد معق      ينبغي أن تضع الشركة    .٢١
الشركة وموظفيها، وحيث يكون ممكناً، األشخاص اآلخـرين الخاضـعين لمتطلبـات            

 حيـث   سـتقاللية بالتقيـد باإل  ) بما في ذلك موظفي شركة ضمن المجموعة       (ستقالليةاإل
وتمكّن هذه السياسات واإلجراءات    .  ذات العالقة ذلك   ت السلوك األخالقي  تقتضي متطلبا 

 )١٠الفقرة أ: المرجع: (يالشركة من القيام بما يل
موظفيها، وحيـث يكـون ممكنـاً، إلـى          إلى   ستقالليةاإلبالغ عن متطلبات اإل     ) أ(

 األشخاص اآلخرين الخاضعين لهذه المتطلبات؛ و
 إتخـاذ ، و ستقالليةعلى اإل وف والعالقات التي تخلق تهديدات      تحديد وتقييم الظر    ) ب(

 مقبول من إلى مستوى االحد منه أو اإلجراء المناسب للتخلص من هذه التهديدات  
 مـن   نـسحاب  مناسـباً، اإل   كانفي حال   ، أو،   خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية   

 . القانون أو النظام المعمول به ممكناً بموجبنسحابالعملية، حيث يكون اإل
   

 : هذه السياسات واإلجراءات ما يليينبغي أن تقتضي .٢٢
ات العالقة حـول عمليـات   أن يقوم شركاء العملية بتزويد الشركة بالمعلومات ذ       ) أ(

العمالء، بما في ذلك نطاق الخدمات، من أجل تمكين الشركة من تقيـيم األثـر               
 ؛ستقالليةالكلي، إن وجد، على متطلبات اإل

أن يقوم الموظفون بإشعار الشركة فوراً بالظروف والعالقات التي تشكل تهديـداً       ) ب(
  اإلجراء المناسب؛ وإتخاذ حتى يتم ستقالليةعلى اإل

  :حتىلموظفين المناسبين وإبالغها إلى ا المعلومات ذات العالقة جمع  ) ج(
ـ تستطيع الشركة وموظفيها أن يحددوا بـسهولة مـا إذا كـانوا ي             )١(  ونحقق

 ؛ستقاللية اإلمتطلبات
 ؛ و وتقوم بتحديثهاستقالليةتستطيع الشركة الحفاظ على سجالتها المتعلقة باإل )٢(
تعلق بالتهديـدات المحـددة      اإلجراء المناسب فيما ي    إتخاذتستطيع الشركة    )٣(

 .مستوى مقبولعند  ال تصل والتي ستقالليةعلى اإل
  

أنها علـى علـم   ت وإجراءات تزودها بتأكيد معقول على      سياسا ينبغي ان تضع الشركة    .٢٣
 اإلجراء المناسـب لمعالجـة هـذه        إتخاذ، وتمكنها من    ستقالليةبالمخالفات لمتطلبات اإل  
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: المرجـع : ( واإلجراءات على متطلبات من أجل      السياسات وينبغي أن تشتمل  . الحاالت
 )١٠الفقرة أ

  بها؛يعلمونأن يقوم الموظفون بإشعار الشركة فوراً بالمخالفات التي   ) أ(

 فـوراً عـن المخالفـات المحـددة لهـذه الـسياسات             بالغأن تقوم الشركة باإل     ) ب(
 :واإلجراءات إلى

 وشريك العملية الذي يحتاج، مع الشركة، إلى معالجة المخالفة؛  )١(
الموظفين اآلخرين ذوي العالقة في الـشركة و، حيـث يكـون ممكنـاً،               )٢(

 الـذي   سـتقاللية المجموعة وأولئك األشخاص الخاضعين لمتطلبـات اإل      
  اإلجراء المناسب؛ وإتخاذيحتاجون إلى 

 الفوري إلى الشركة، إذا اقتضت الضرورة، من قبـل شـريك العمليـة              بالغاإل  ) ج(
فيمـا يخـص    ) ٢)(ب(٢٣الفقرة الفرعيـة    واألفراد اآلخرين المشار إليهم في      

اإلجراءات المتخذة لحّل المسألة، حتى تتمكن الشركة من تحديد ما إذا كان عليها             
 . إجراء آخر أم الإتخاذ

 

 متثـال اإلحـول     مرة في السنة على األقـل       على تأكيد خطي   ينبغي أن تحصل الشركة    .٢٤
 تقتـضي ة موظفي الشركة الذين     كافقبل   من   ستقالليةسياساتها وإجراءاتها المتعلقة باإل   ل

 )١١أ-١٠الفقرتان أ: المرجع (. أن يكونوا مستقلينمتطلبات السلوك األخالقي
 

 )١٠الفقرة أ: المرجع: (سياسات وإجراءاتينبغي أن تضع الشركة  .٢٥

إجراءات وقائية من أجل الحـد      تحديد الحاجة إلى تطبيق     ل الالزمة معاييرتحدد ال   ) أ(
قبول عند استخدام نفس كبار الموظفين في عملية         إلى مستوى م   التآلفتهديد  من  

 تأكيد لفترة طويلة من الزمن؛ و

تقتضي في عمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة إعادة توزيع شريك             ) ب(
العملية واألفراد المسؤولين عن مراجعة رقابة جودة العملية، وحيث يكون ممكناً، 

عادة التوزيع، وذلك بعد فترة محـددة       األشخاص اآلخرين الخاضعين لمتطلبات إ    
 )١٧ أ-١٢الفقرات أ: المرجع. (وفقاً لمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة

     
   العالقات مع العمالء وعمليات محددة إستمرار وقبول

 العالقـات مـع العمـالء       إستمرارقبول و ينبغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات ل       .٢٦
أنها سـتنفذ أو ستـستمر فـي        ها بتأكيد معقول على     ممة لتزويد وعمليات محددة، مص  

 : الشركةفقط عندما تكونعالقات وعمليات 

قدرات، بما في ذلك الوقت والموارد للقيـام بهـا؛          مؤهلة ألداء العملية وتمتلك ال      ) أ(
 )٢٣، أ١٨الفقرتان أ: المرجع(

 متطلبات السلوك األخالقي؛ و لمتثالقادرة على اإل  ) ب(
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معلومـات قـد تقودهـا إلـى        هة العميل وال تملك      نزا عتبارإلقد أخذت بعين ا     ) ج(
  )٢٣ و أ٢٠أ-١٩الفقرات أ: المرجع. ( بأن العميل يفتقر إلى النزاهةستنتاجاإل

 

 : هذه السياسات واإلجراءات ما يليينبغي أن تقتضي .٢٧

 في الظروف قبل قبول     حسبما تراه ضرورياً  المعلومات  أن تحصل الشركة على          ) أ(
عندما تقرر ما إذا كانت ستستمر في عملية قائمة         ، و مع عميل جديد  عملية معينة   

 .حالي قبول عملية جديدة مع عميل عتباروعندما تأخذ بعين اإل

في المصالح لدى قبول عملية معينة من عميـل          محتمل   تعارضفي حال تحديد      ) ب(
 . الشركة ما إذا كان من المالئم قبول العملية أم التقررينبغي أن ، حاليجديد أو 

لعالقة مـع    ا إستمرار الشركة قرار قبول أو      إتخاذديد قضايا معينة و   في حال تح    ) ج(
 . القضاياحّل الشركة كيفية فينبغي أن توثقالعميل أو عملية محددة، 

 

عالقـة مـع     عملية معينة وال   إستمراراءات حول    سياسات وإجر  ينبغي أن تضع الشركة    .٢٨
كانت ستؤدي إلى   مات  تتناول فيها الظروف التي تحصل فيها الشركة على معلو        العميل،  
وتتـضمن هـذه    . المعلومات كانت متوفرة في وقت أقـرب      هذه  لعملية لو أن    ل رفضها

 : ما يليإعتبارالسياسات واإلجراءات 

المسؤوليات المهنية والقانونية التي تنطبق على الظروف، بما في ذلك ما إذا كان               ) أ(
 وا قام نلذيهناك متطلب يقتضي من الشركة اإلبالغ إلى الشخص أو األشخاص ا          

  إلى السلطات التنظيمية؛ و في بعض الحاالت أو،بالتعيين

: المرجـع  (. من العملية أو من العملية والعالقة مع العميـل         نسحابإحتمالية اإل   ) ب(
 )٢٣ أ-٢٢الفقرتان أ

  
 الموارد البشرية

أنهـا  ءات مصممة لتزودها بتأكيد معقول علـى         سياسات وإجرا  ينبغي أن تضع الشركة    .٢٩
 بالمبـادئ  لتـزام لذين يتمتعون بالكفاءة والقـدرات واإل ظفين اكافياً من المو  تمتلك عدداً   

 :األخالقية الالزمة من أجل

 أداء العمليات وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ و  ) أ(

 الظروفظل  تمكين الشركة أو شركاء العملية من إصدار التقارير المناسبة في             ) ب(
 )٢٩أ-٢٤الفقرات أ: المرجع. (ةالقائم

  
 تعيين فرق العمليات

أن وإلى شريك عمليـة معـين       فيما يخص كل عملية     ينبغي أن توكل الشركة مسؤولية       .٣٠
 :تضع سياسات وإجراءات تقتضي ما يلي
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 عن هوية ودور شريك العملية إلى األعضاء الرئيسيين في إدارة العميل            بالغاإل  ) أ(
 والمكلفين بالرقابة؛

 داء الدور؛ ولكفاءة والقدرات والسلطة المناسبين ألك العملية ا شريإمتالك  ) ب(

: المرجـع  (. إلى ذلك الشريك   وإبالغهاتحديد مسؤوليات شريك العملية بوضوح        ) ج(
  )٣٠الفقرة أ

 

 سياسات وإجراءات لتعيين مـوظفين مناسـبين يتمتعـون          ينبغي أن تضع الشركة   كما   .٣١
 : الالزمة من أجل والقدراتبالكفاءة

 ات وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ وأداء العملي  ) أ(

  الظـروف   ظـل  تمكين الشركة أو شركاء العملية من إصدار تقارير مناسبة في           ) ب(
 )٣١الفقرة أ: المرجع. (القائمة

  
 العملياتأداء 

 أن سياسات وإجراءات مصممة لتزودها بتأكيد معقـول علـى           ينبغي أن تضع الشركة    .٣٢
 ية والتنظيمية المعمول بهـا وأن      وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانون      مؤداة عملياتال

 وينبغي أن تتضمن    . القائمة تقارير مناسبة في الظروف   يصدر  الشركة أو شريك العملية     
 :هذه السياسات واإلجراءات ما يلي

 -٣٢الفقرتان أ: المرجع(المسائل المتعلقة بتعزيز االتساق في جودة أداء العملية؛   ) أ(
 )٣٣أ

 )٣٤الفقرة أ: المرجع(مسؤوليات اإلشراف؛ و   ) ب(

  )٣٥الفقرة أ: المرجع. (مسؤوليات المراجعة  ) ج(
 

ينبغي تحديد سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بمسؤولية المراجعـة علـى أسـاس              .٣٣
 .مراجعة عمل أعضاء الفريق األقل خبرة من قبل أعضاء فريق العملية األكثر خبرة

  
 التشاور

 :حولت مصممة لتزودها بتأكيد معقول  سياسات وإجراءانبغي أن تضع الشركةي .٣٤

  المسائل الصعبة أو المثيرة للجدل؛ ة حولمناسبإجراء مشاورة   )أ (

 تمكن الشركة من إجراء مشاورة مناسبة؛ كافية مواردتوفر   )ب (

 عليهـا   تفاق الناتجة عنها واإل   اتستنتاج واإل المشاوراتطبيعة ونطاق هذه    توثيق    )ج (
  ل الشخص الذي يسعى إلى الحصول على مشورة والشخص المستشار؛ ومن قب
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: المرجـع . (المـشاورات  هـذه    خاللالتي يتم التوصل إليها      اتستنتاجتطبيق اإل   )د (
  )٤٠أ-٣٦الفقرات أ

     

 مراجعة رقابة جودة العملية
 سياسات وإجراءات تقتضي، فيما يخص العمليـات المناسـبة،          ينبغي أن تضع الشركة    .٣٥

يصدرها  الهامة التي    لألحكام توفر تقييماً موضوعياً     رقابة جودة العملية  لعة  إجراء مراج 
 وينبغي علـى  .  التي يتم التوصل إليها لدى صياغة التقرير       اتستنتاجفريق العملية واإل  

 : أنهذه السياسات واإلجراءات
لكافة عمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت      رقابة جودة   تقتضي إجراء مراجعة      ) أ(

 رجة؛المد
 تقييم كافة عمليـات التـدقيق والمراجعـة األخـرى           ينبغيتحدد المعايير التي      ) ب(

للمعلومات المالية التاريخية وعمليات التأكيد األخرى والخـدمات ذات العالقـة           
 أساسها من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي إجراء مراجعة رقابة جودة للعملية            على  
  وأم ال؛

ة جودة لكافة العمليات، إن وجـدت، التـي تحقـق           تقتضي إجراء مراجعة رقاب     ) ج(
  ).ب(٣٥ وفقاً للفقرة الفرعية الموضوعةالمعايير 

 

 سياسات وإجراءات تحدد طبيعة وتوقيت ونطاق مراجعة رقابة         ينبغي أن تضع الشركة    .٣٦
 وضع تـاريخ    وينبغي أن تقتضي هذه السياسات واإلجراءات عدم      . الجودة لعملية معينة  

-٤٢الفقرتان أ : المرجع(.  مراجعة رقابة جودة العملية    إستكمالتى  على تقرير العملية ح   
 )٤٣أ

 
 مراجعة رقابة جودة العملية     تقتضي اشتمال  سياسات وإجراءات    ينبغي أن تضع الشركة    .٣٧

 :على ما يلي
 مناقشة المسائل الهامة مع شريك العملية؛  ) أ(
 رح؛ مراجعة البيانات المالية أو معلومات الموضوع األخرى والتقرير المقت  ) ب(
 فريـق العمليـة     أصـدرها  الهامة التـي     باألحكاممراجعة وثائق مختارة تتعلق       ) ج(

  التي توصل إليها؛ واتستنتاجواإل
 ما إذا كان    إعتبار التي تم التوصل إليها لدى صياغة التقرير و        اتستنتاجتقييم اإل   ) د(

 )٤٤الفقرة أ: المرجع. (التقرير المقترح  مناسباً أم ال
 

 ينبغي أن تـضع الـشركة     يق البيانات المالية للمنشآت المدرجة،      فيما يتعلق بعمليات تدق    .٣٨
ألمـور   ا إعتبـار  رقابة جودة العملية على       مراجعة اشتمالسياسات وإجراءات تقتضي    

 :التالية أيضاً

  الشركة فيما يتعلق بعملية محددة؛ستقالليةتقييم فريق العملية إل  ) أ(
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لتي تنطوي على اختالف     مناسبة فيما يخص المسائل ا     مشاوراتما إذا تم إجراء       ) ب(
 الناشئة  اتستنتاجفي الرأي أو غيرها من المسائل الصعبة أو المثيرة للجدل، واإل          

 ؛ والمشاوراتمن هذه 

 باألحكام تعكس العمل المؤدى فيما يتعلق       للمراجعةما إذا كانت الوثائق المختارة        ) ج(
  )٤٦أ-٤٥ أالفقرتان: المرجع. ( التي تم التوصل إليهااتستنتاجالهامة وتدعم اإل

   
  رقابة جودة العملياتمراجعيأهلية معايير 

رقابة جودة العمليات ل ن سياسات وإجراءات تتناول تعيين مراجعيينبغي أن تضع الشركة .٣٩
 :وتحدد أهليتهم من خالل

؛ و  الالزمتينالمؤهالت الفنية المطلوبة ألداء الدور، بما في ذلك الخبرة والسلطة             ) أ(
 )٤٧الفقرة أ: المرجع(

علق بالعمليـة دون     فيما يت   مراجع رقابة الجودة   إستشارةتتم  ي يمكن أن    الذ الحد  ) ب(
 )٤٨الفقرة أ: المرجع. (موضوعيتهإضعاف 

 

افظ على موضـوعية مراجـع       سياسات وإجراءات مصممة لتح    ينبغي أن تضع الشركة    .٤٠
 )٥١أ-٤٩الفقرات أ: المرجع. (رقابة الجودة

 

  مراجع رقابـة الجـودة     إستبدالى   سياسات وإجراءات تنص عل    ينبغي أن تضع الشركة    .٤١
 .قد تضعف قدرة المراجع على أداء مراجعة موضوعيةعندما 

  
  اتمراجعة رقابة جودة العمليالخاصة بوثائق ال

 مراجعـة رقابـة     توثيق عملية  سياسات وإجراءات فيما يخص      ينبغي أن تضع الشركة    .٤٢
 :وثائق حول ما يليتقتضي  الجودة

سياسات الشركة فيما يخص مراجعـة رقابـة        أداء اإلجراءات المطلوبة بموجب       ) أ(
 جودة العملية؛

 مراجعة رقابة جودة العملية في تاريخ إصدار التقريـر أو قبـل ذلـك               إستكمال  ) ب(
 التاريخ؛ و

 األحكاميعتقد أن   تجعله   قد   غير مبتوب فيها  عدم إطالع المراجع على أية مسائل         ) ج(
  . إليها غير مالئمة التي توصلاتستنتاج فريق العملية واإلأصدرهاالهامة التي 

  
  في الرأياالختالف

 في الرأي التـي  ختالفاتاإل سياسات وإجراءات لتناول ومعالجة      ينبغي أن تضع الشركة    .٤٣
 وأولئك األشخاص الذي يتم التشاور معهم، وحيث يكون ممكنـاً،           تنشأ بين فريق العملية   

. جـودة العمليـة    في الرأي التي تنشأ بين شريك العملية ومراجع رقابة           ختالفاتتلك اإل 
 )٥٣أ-٥٢الفقرتان أ: المرجع(
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 : مثل هذه السياسات واإلجراءات ما يليينبغي أن تقتضي .٤٤

  التي تم التوصل إليها؛ واتستنتاجتوثيق وتطبيق اإل  ) أ(

  .لتقرير حتى يتم البتّ في المسألةعدم وضع تاريخ على ا  ) ب(
 

  وثائق العمليات
  تجميع ملفات العملية النهائية من نتهاءاإل

 تجميـع    مـن  نتهاءباإل سياسات وإجراءات لتقوم فرق العمليات       أن تضع الشركة  ينبغي   .٤٥
 من صـياغة التقريـر بـصورته        نتهاءفي الوقت المحدد بعد اإل    ملفات العملية النهائية    

 )٥٥أ-٥٤الفقرتان أ: المرجع. (النهائية
  

 إسترجاعهاإمكانية السرية والحفظ المأمون والنزاهة وإمكانية الوصول إلى وثائق العملية و

 سياسات وإجراءات مصممة للحفاظ على سرية والحفظ المأمون         ينبغي أن تضع الشركة    .٤٦
 .إسترجاعهاإليها و وإمكانية الوصول  وثائق العمليةونزاهة

  
  بوثائق العمليةحتفاظاإل

 بوثائق العملية لفترة مـن الـزمن        حتفاظ سياسات وإجراءات لإل   ينبغي أن تضع الشركة    .٤٧
الفقرات : المرجع. (ات الشركة أو وفقاً لما يقتضيه القانون أو النظام        تكفي لتحقيق احتياج  

 )٦٣أ– ٦٠أ
  

  المراقبة
 مراقبة سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة برقابة الجودة

لتزودها بتأكيد معقول على أن السياسات       عملية مراقبة مصممة     ينبغي أن تضع الشركة    .٤٨
ويتعين علـى   . اسبة ومالئمة وتعمل بفعالية   واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة من     

 :هذه العملية أن

ابة الجودة في الشركة بما في ذلك        وتقييم مستمرين لنظام رق    إعتبارتشتمل على     ) أ(
عملية منجزة واحدة على األقل لكـل شـريك         على أساس دوري ل    فحص   إجراء
 ؛عملية

خـرين  تقتضي توكيل مسؤولية عملية المراقبة لشريك أو شركاء أو أشـخاص آ             ) ب(
 يملكون خبرة وسلطة كافية ومناسبة في الشركة لتحمل تلك المسؤولية؛ و

 أولئك األشخاص الذين يؤدون العملية أو مراجعـة رقابـة           عدم إشراك تقتضي    ) ج(
 )٦٨ أ-٦٤الفقرات أ: المرجع. ( في فحص العملياتجودة العملية
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  ومعالجة حاالت القصور المحددةإبالغتقييم و

تأثير حاالت القصور التي تمت مالحظتها نتيجة لعملية المراقبـة           كةينبغي أن تقيم الشر    .٤٩
 : ما إذا كانت هذه الحاالت إماوتحدد

لجودة في الـشركة غيـر كـاف        أمثلة ال تدل بالضرورة على أن نظام رقابة ا          ) أ(
 للمعايير المهنيـة والمتطلبـات القانونيـة        هاإمتثالحول  بتأكيد معقول   لتزويدها  

التقارير الصادرة عـن الـشركة أو شـركاء         على أن   ها و مول ب والتنظيمية المع 
 ؛ أو القائمةفي الظروفغير مناسبة العملية 

التي خرى  األهامة  حاالت القصور ال   متكررة أو أو  نظام  المتعلقة ب حاالت قصور     ) ب(
 . إجراء تصحيحي فوريإتخاذتقتضي 

 
ن اآلخرين عـن     شركاء العملية ذوي العالقة والموظفين المناسبي      ينبغي أن تبلغ الشركة    .٥٠

حاالت القصور التي تمت مالحظتها نتيجة لعملية المراقبة والتوصيات المتعلقة باإلجراء           
 )٦٩الفقرة أ: المرجع. (المناسب اإلصالحي

 
المناسبة لحاالت القـصور   اإلصالحية التوصيات المتعلقة باإلجراءات ينبغي أن تتضمن   .٥١

 :ي أو أكثر مما يلاً إجراء واحدالتي تمت مالحظتها
 مناسب فيما يتعلق بعملية فردية أو عضو من الموظفين؛ إجراء إصالحي إتخاذ  ) أ(
  عن النتائج إلى األشخاص المسؤولين عن التدريب والتطوير المهني؛بالغاإل  ) ب(
  إجراء تغييرات على سياسات وإجراءات رقابة الجودة؛ و  ) ج(
اإلجراءات في   األشخاص الذين ال يمتثلون للسياسات و      بحق إجراء تأديبي    إتخاذ)   د( 

  .الشركة، وخاصة أولئك األشخاص الذين يقومون بذلك بشكل متكرر
  

 سياسات وإجراءات لتناول الحاالت التي تدل فيها نتائج إجراءات ينبغي أن تضع الشركة .٥٢
أداء المراقبة على أن التقرير قد يكون غير مناسب أو على إهمال اإلجـراءات أثنـاء                

 اإلجـراء اإلضـافي     ما  الشركة واإلجراءات أن تحدد  وتقتضي هذه السياسات    . العملية
 للمعايير المهنية ذات العالقة والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول         متثالالمناسب لإل 

 . قانونية أم الإستشارةعلى  ما إذا تحصل عتباروتأخذ بعين اإلبها 
 

بة نظام رقابـة    مراق  نتائج اإلبالغ عن ب  مرة في السنة على األقل     الشركة ينبغي أن تقوم   .٥٣
بما شركاء العملية أو األشخاص المناسبين اآلخرين في الشركة،         الجودة الخاص بها إلى     

وينبغي . اإلداري للشركاء مجلس  في ذلك المدير التنفيذي، أو في حال كان مناسباً، إلى ال          
 إجـراء فـوري     إتخاذن الشركة وهؤالء األشخاص من      أن يكون هذا التبليغ كافياً ليمكّ     

وينبغـي أن   . ألدوارهم ومـسؤولياتهم المحـددة    ومناسب حيث تقتضي الضرورة وفقاً      
 : المعلومات التي يتم إبالغها ما يليتتضمن

 .وصفاً إلجراءات المراقبة المؤداة  ) أ(

 . التي تم التوصل إليها من إجراءات المراقبةاتستنتاجاإل  ) ب(
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ام أو المتكررة   حيث يكون ذلك ذو عالقة، وصفاً لحاالت القصور المتعلقة بالنظ           ) ج(
 ووصفاً لإلجراءات المتخذة لمعالجة أو تعديل       أو حاالت القصور الهامة األخرى    

 .حاالت القصور هذه
  

تعمل بعض الشركات كجزء من مجموعة وقد تطبق من أجل االتساق بعض إجـراءات               .٥٤
وعندما تعمل الشركات ضـمن مجموعـة       .  على أساس المجموعة    الخاصة بها  المراقبة

 وتعتمدلهذا المعيار    متثالسياسات وإجراءات مراقبة مشتركة مصممة لإل     معينة بموجب   
 :على نظام مراقبة كهذا، فينبغي أن تقتضي سياسات وإجراءات الشركة ما يلي

عمليـة  لكلـي   أن تبلغ المجموعة على أساس سنوي على األقل عن النطـاق ال             ) أ(
 لمجموعة؛ وشركات األفراد المناسبين ضمن  إلى انتائجها ومداها والمراقبة

الجودة إلى   حاالت قصور محددة في نظام رقابة        ةأن تبلغ المجموعة فوراً عن أي       ) ب(
 المجموعة حتى   ضمن الشركة أو الشركات ذات العالقة       األفراد المناسبين داخل  

   اإلجراء الالزم،إتخاذيتم 
  

 يستطيع شركاء العملية في شركات المجموعة االعتماد على نتائج عمليـة            حتىوذلك  
  . الشركات أو المجموعة بغير ذلكما لم توصي المجموعة، داخلمراقبة المطبقة ال

  
   الشكاوى واإلداعاءات

 سياسات وإجراءات مصممة لتزودها بتأكيد معقول علـى أنهـا           ينبغي أن تضع الشركة    .٥٥
 :تتعامل بالشكل المالئم مع كل مما يلي

يمتثـل للمعـايير    الشكاوى واإلدعاءات بأن العمل المؤدى من قبل الـشركة ال             ) أ(
 المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ و

 . لنظام رقابة الجودة في الشركةمتثالاإلداعاءات بعدم اإل  ) ب(
  

مـن  كي يثير    الشركة قنوات محددة بوضوح ل     ينبغي أن تنشأ  وكجزء من هذه العملية،     
 دون الخوف مـن      أية مساور قلق بطريقة تمكنهم من التصرف       موظفو الشركة خاللها  

  )٧٠الفقرة أ: المرجع. (نتقاماإل
 

 أثناء التحقيق في الشكاوى واإلدعاءات في تصميم أو عمل  تحديد حاالت قصورفي حال .٥٦
 لنظام رقابة الجودة    متثالسياسات وإجراءات رقابة الجودة الخاصة بالشركة أو عدم اإل        

كما جراءات المناسبة  الشركة اإل  ينبغي أن تتخذ  في الشركة من قبل شخص أو أشخاص،        
 )٧٢ أ-٧١الفقرتان أ: المرجع. (٥١ في الفقرة هو مبين

  
 وثائق نظام رقابة الجودة

وفر دليالً على عمـل   وثائق مناسبة تتتطلب سياسات وإجراءات    ينبغي أن تضع الشركة    .٥٧
 )٧٥ أ-٧٣الفقرات أ: المرجع. (اصر نظام رقابة الجودة لديهاكل عنصر من عن
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 بالوثائق لفترة من الـزمن      حتفاظ سياسات وإجراءات تقتضي اإل    ركةينبغي أن تضع الش    .٥٨

 الشركة لنظام رقابـة     إمتثالتكفي للسماح ألولئك الذين يؤدون إجراءات المراقبة بتقييم         
 . معيننظام بها لفترة أطول إذا اقتضى ذلك قانون أو حتفاظالجودة، أو اإل

  
ـ    سياسات وإجراءات ت   ينبغي أن تضع الشركة    .٥٩ ق الـشكاوى واإلدعـاءات     قتـضي توثي

 . لهاستجابةوإجراءات اإل
  

***  
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
   لهامتثالتطبيق المتطلبات ذات العالقة واإل

  

  )١٤الفقرة : المرجع ( خاصة بالشركات الصغيرةإعتبارات
 لمثـال  سـبيل ا   عالقة، علـى  الذات  متطلبات غير   ال ب لتزامال يدعو هذا المعيار إلى اإل         . ١أ

 وتعتبـر  . فيها ممارس وحيـد دون كـادر عمـل    في الظروف التي يعمل    بها لتزاماإل
المتطلبات الواردة في هذا المعيار مثل تلك المتعلقة بسياسات وإجراءات تعيين موظفين            

أنظـر  (مسؤوليات المراجعـة    وتفويض  ) ٣١أنظر الفقرة   (مناسبين في فريق العملية     
ن نتائج عملية المراقبة إلى شركاء العملية في الـشركة           السنوي ع  بالغاإلو) ٣٣الفقرة  

  .غير ذات عالقة في غياب كادر العمل) ٥٣أنظر الفقرة (
  

  )١٧الفقرة : المرجع( عناصر نظام رقابة الجودة
 عن سياسات وإجراءات رقابة الجودة إلى موظفي الـشركة          اإلبالغ نبشكل عام، يتضم  .     ٢أ

 الجودة واألهداف المصممة ليتم تحقيقهـا، والرسـالة   لسياسات وإجراءات رقابة وصفاً  
 متثالاإلمن المتوقع منه والتي تتلخص في تحمل كل فرد مسؤولية شخصية عن الجودة      

ويؤكد تشجيع موظفي الشركة على اإلبالغ عن وجهـات         . لهذه السياسات واإلجراءات  
 أهمية الحصول   علىرقابة الجودة   ب  المتعلقة مسائلالنظرهم أو مساور قلقهم فيما يخص       

  .لشركةعلى تغذية راجعة حول نظام رقابة الجودة في ا
  

   خاصة بالشركات الصغيرةإعتبارات
قد يكون توثيق السياسات واإلجراءات واإلبالغ عنها في الـشركات الـصغيرة أقـل                   . ٣أ

  .رسمية وشموالً منه في الشركات الكبيرة
  

  الشركة داخلالمتعلقة بالجودة مسؤوليات القيادة 
   للجودةثقافة داخليةتعزيز وجود 

تؤثر القيادة في الشركة واألمثلة التي تضعها على الثقافة الداخليـة للـشركة بـشكل                .     ٤أ
 األفعـال التعزيز على وجود ثقافة داخلية موجهة نحو الجودة علـى            ويعتمد  . ملحوظ

 في الـشركة التـي      من كافة مستويات اإلدارة   والرسائل الواضحة والمتسقة والمتكررة     
والمتطلـب الـذي    تسلط الضوء على سياسات وإجراءات رقابة الجودة في الـشركة           

  :يقتضي
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 ؛ والمعمول بهاأداء عمل يمتثل للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية   ) أ(

 . القائمةمناسبة في الظروفإصدار تقارير   ) ب(
  

 فة تعترف بعمل عـالي الجـودة      ثقا والرسائل تشجع على وجود      األفعالوإن مثل هذه    
، أن تقتصر علـى    والرسائل من خالل، دون      األفعالوقد يتم اإلبالغ عن هذه      . وتقدره

 الحوار الرسمي أو غير الرسمي أو بيانات المهمة أو أوندوات التدريب أو االجتماعات  
تدريب كما قد يتم دمجها في الوثائق الداخلية ومواد ال        . المذكرات اإلعالمية النشرات أو   

الخاصة بالشركة وفي إجراءات تقييم الشريك وكادر العمل بحيث تدعم وتعزز وجهـة             
  .نظر الشركة فيما يتعلق بأهمية الجودة وكيفية تحقيقها عملياً

  
 وجود ثقافة داخلية قائمة على الجودة هو تعزيزإن األمر الذي يحظى بأهمية خاصة في      . ٥أ

األكثـر  تيجية عمل الشركة تخضع للمتطلـب       ااستر أن   إلى إدراك حاجة قيادة الشركة    
ويتضمن . ليات التي تؤديها  الذي يقتضي من الشركة تحقيق الجودة في كافة العم         أهمية

  : على وجود هذه الثقافة الداخلية ما يليالتعزيز
بما في ذلك نظم    (وضع سياسات وإجراءات تتناول تقييم أداء وتعويض وتشجيع           ) أ(

نحـو  األكثر أهميـة     الشركة   إلتزامي سبيل توضيح    موظفي الشركة ف  ) التحفيز
 تحقيق الجودة؛

 التجارية على جودة العمل عتباراتتفويض مسؤوليات اإلدارة بحيث ال تطغى اإل  ) ب(
 المؤدى؛ و

  .عم سياسات وإجراءات رقابة الجودة كافية لتطوير وتوثيق ودمواردتوفير   ) ج(
  

  )١٩الفقرة : المرجع (ص بالشركةتعيين المسؤولية التشغيلية لنظام رقابة الجودة الخا
 الشخص أو األشخاص المسؤولين عن نظام       الكافيتين والمناسبتين تمكّن الخبرة والقدرة    .      ٦أ

رقابة الجودة في الشركة من تحديد وفهم القضايا المتعلقـة برقابـة الجـودة ووضـع                
وتمكن السلطة الالزمة الشخص أو األشخاص من تطبيـق       . سياسات وإجراءات مالئمة  
  .هذه السياسات واإلجراءات

  
  متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة

  )٢٠الفقرة : المرجع (لبات السلوك األخالقي ذات العالقة لمتطمتثالاإل
 الدولي للمحاسبين المبادئ األساسية للسلوك األخالقي المهني والتي      تحاد اإل قواعد     تحدد       . ٧أ

  :تتضمن ما يلي
 النزاهة؛   ) أ(

 الموضوعية؛  ) ب(
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 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة؛   ) ج(

  السرية؛ و)    د( 
  .السلوك المهني)   ه( 

  
إطـار العمـل    الدولي للمحاسبين كيفيـة تطبيـق     تحاد اإل قواعديوضح الجزء ب من          . ٨أ

 قد تكون مالئمـة  رض أمثلة على إجراءات وقائية   كما يع  .التصوري في حاالت محددة   
 للمبادئ األساسية وأمثلة على حاالت ال تكون فيها         متثال التهديدات على اإل   لتعامل مع ل

  . التهديداتلتعامل معة لاإلجراءات الوقائية متوفر
  

  :يتم تعزيز المبادئ األساسية بشكل خاص من خالل.      ٩أ
 قيادة الشركة؛ •
 التعليم والتدريب؛ •
 المراقبة؛ و •
 .متثالعملية للتعامل مع عدم اإل •

  
  )٢٥-٢٠الفقرات : المرجع" (شركة ضمن المجموعة"و " مجموعة"و " شركة"تعريف 
فـي متطلبـات    " شركة ضمن المجموعـة   "و  " مجموعة "و" شركة"قد يختلف تعريف    .    ١٠أ

. يق الدولي هذا   في معيار التدق   تلك التعريفات الواردة  السلوك األخالقي ذات العالقة عن      
  :كما يلي" الشركة "٣ الدولي للمحاسبينتحاد اإلقواعد تعرف فعلى سبيل المثال،

 محاسبين مهنيين؛ممارس وحيد أو شراكة أو شركة  )١(
 وسـائل  هؤالء األطراف من خـالل الملكيـة أو اإلدارة أو            ىمنشأة تسيطر عل   )٢(

 أخرى؛ و
خـالل الملكيـة أو اإلدارة أو       منشأة مسيطر عليها من قبل هؤالء األطراف من          )٣(

 . أخرىوسائل
  

و " مجموعة" الدولي للمحاسبين إرشادات فيما يتعلق بمصطلحي     تحاد اإل قواعدكما توفر   
  ".شركة ضمن المجموعة"

  
، تنطبق التعريفات المستخدمة في متطلبـات       ٢٥-٢٠لمتطلبات الفقرات    متثالولدى اإل 

هـذه  السلوك األخالقي ذات العالقة إلى الحد الذي تكـون فيـه ضـرورية لتفـسير                
  .المتطلبات

  

  )٢٤الفقرة : المرجع (ة الخطيالمصادقة
ولـدى الحـصول علـى      . تتخذ المصادقة الخطية شكل نسخة ورقية أو الكترونية           قد      .١١أ

، متثـال  إجراء مناسب فيما يخص المعلومات التي تشير إلى عدم اإل          إتخاذ و لمصادقةا
  . وتجعل القضية متوفرة وواضحة للموظفينستقالليةها باإلإلتزامتبين الشركة أهمية 

  

                                                 
  .ك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبينقواعد السلو  ٣
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    ٦٠  ١المعيار الدولي لرقابة الجودة 

  )٢٥الفقرة : المرجع (تآلفتهديد ال
 نفس  نتيجة الستخدام  الذي قد ينشأ     التآلف الدولي للمحاسبين تهديد     تحاد اإل قواعدتناقش     . ١٢أ

واإلجراءات الوقائية التي   فترة طويلة من الزمن     معينة ل كبار الموظفين في عملية تأكيد      
  .قد تكون مالئمة للتعامل مع هذه التهديدات

  
  : مسائل مثلالتآلفقد يتضمن تحديد معايير مناسبة للتعامل مع تهديد  .   ١٣أ

 على مسألة مصلحة عامة؛ وفيه طبيعة العملية، بما في ذلك الحد الذي تنطوي  •
 .طول مدة خدمة كبار الموظفين في العملية •

  
إجـراء  وتتضمن األمثلة على اإلجراءات الوقائية إعادة توزيـع كبـار المـوظفين أو        

  .مراجعة لرقابة جودة العملية
  

 مرتبط بشكل خاص في سـياق       تآلف الدولي للمحاسبين بأن تهديد ال     تحاد اإل قواعدتقر      .١٤أ
عمليات ب ما يتعلق  في القواعدوتقتضي  . ليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة     عم

 بعد فترة محددة مسبقاً ال تزيد عـادة         ٤شريك التدقيق الرئيسي  التدقيق هذه إعادة توزيع     
وقـد تحـدد المتطلبـات      . عن سبع سنوات، وتنص على معايير وإرشادات ذات صلة        

  .رالوطنية فترات إعادة توزيع أقص
  

   خاصة بمؤسسات تدقيق القطاع العامإعتبارات
ومع ذلك، قد   .  مدققي القطاع العام   ستقالليةتوفر التدابير القانونية إجراءات وقائية إل     قد  .    ١٥أ

 قائمة بصرف النظر عن أية تدابير قانونيـة مـصممة           ستقالليةتبقى التهديدات على اإل   
 لدى وضـع الـسياسات      عتبار بعين اإل  عاموبالتالي، قد يأخذ مدقق القطاع ال     . لحمايتها

أمر تكليف القطاع العام ويتعامل مع       ٢٥ -٢٠واإلجراءات المطلوبة بموجب الفقرات     
  . في ذلك السياقستقالليةأية تهديدات على اإل

  
.  غير شائعة في القطاع العام   ١٤ و أ  ٢٥إن المنشآت المدرجة المشار إليها في الفقرتين        .    ١٦أ

تعقيدها  ذات أهمية بسبب حجمها أو        منشآت أخرى في القطاع العام     جدتوومع ذلك، قد    
مجموعة واسـعة مـن أصـحاب       تملك نتيجة لذلك    أو جوانب المصلحة العامة، والتي      

وبالتالي، قد توجد حاالت تقرر فيها شركة معينـة، بنـاء علـى سياسـات               . المصلحة
ة ألغـراض إجـراءات     هاموإجراءات رقابة الجودة لديها، أن منشأة في القطاع العام          

  .موسعةرقابة جودة 
  

 ضـمن    التعيينات ومدة خدمـة المـدقق       وضع قد ينص التشريع في القطاع العام على      .    ١٧أ
 بـصرامة   متثـال ونتيجة لذلك، قد يكون من غير الممكن اإل       . مسؤولية شريك العملية  

ذلـك، فيمـا    ومع  . لمتطلبات إعادة توزيع شريك العملية المتبعة في المنشآت المدرجة        
 فـإن ،  ١٦يتعلق بمنشآت القطاع العام التي تعتبر هامة، وفقاً لما هو مذكور في الفقرة أ             

                                                 
  .قواعد اإلتحاد الدولي للمحاسبين، التعريفات ٤
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إلعـادة   متثـال وضع مؤسسات تدقيق القطاع العام لسياسات وإجراءات تشجع على اإل        
  .توزيع مسؤولية شريك العملية قد يصب في المصلحة العامة

  
  ات محددة العالقات مع العمالء وعمليإستمرارقبول و

  ))أ(٢٦الفقرة : المرجع (الكفاءة والقدرات والموارد
والموارد من أجـل تنفيـذ        ما إذا كانت الشركة تتمتع بالكفاءة والقدرات       إعتبارينطوي  .    ١٨أ

لعمليـة   على مراجعـة المتطلبـات الخاصـة با        حاليعملية جديدة من عميل جديد أو       
 على كافة المستويات ذات العالقـة،       اليينالحالبيانات المتعلقة بالشريك وكادر العمل      و

  :وبما في ذلك ما إذا
 معرفة بالقطاعات أو المواضيع ذات العالقة؛  يملكونكان موظفو الشركة •

خبرة فيما يخص المتطلبات التنظيمية أو متطلبـات        كان موظفو الشركة يملكون      •
 مة بفعالية؛اإلبالغ ذات العالقة أو القدرة على اكتساب المهارات والمعرفة الالز

كانت الشركة تمتلك عدداً كافياً من الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والمقدرات            •
 الالزمة؛

 كان الخبراء متوفرين، إذا اقتضت الحاجة؛ •

كان األفراد الذين يحققون المعايير ومتطلبات األهلية ألداء مراجعة رقابة جودة            •
 العملية متوفرين، حيث يكون ذلك ممكناً؛ و

 . الموعد النهائي لإلبالغفي العملية إستكمالالشركة قادرة على كانت  •
  

  ))ج(٢٦الفقرة : المرجع (نزاهة العميل
ها على سبيل المثال مـا      إعتبارفيما يتعلق بنزاهة العميل، تتضمن المسائل التي ينبغي         .    ١٩أ

  :يلي
فـي  رقابة  ن بال دارة الرئيسية وأولئك المكلفي   هوية وسمعة المالكين الرئيسيين واإل     •

 . العميلشركة

 . الخاص بهطبيعة عمليات العميل، بما في ذلك ممارسات العمل •

ن يـسيين واإلدارة الرئيـسية والمكلفـي      المعلومات المتعلقة بموقف المالكين الرئ     •
 لمعـايير المحاسـبة   الصارمبالرقابة في شركة العميل اتجاه مسائل مثل التفسير  

 .وبيئة الرقابة الداخلية

بالحفاظ على الرسوم المفروضـة علـى       صارم   العميل مهتماً بشكل     ما إذا كان   •
 .الشركة متدنية قدر اإلمكان

 .نطاق العمللمؤشرات على وجود تحديد غير مالئم ال •

 أو أنـشطة    ميل قد يكون متورطاً في عملية غسيل أموال       مؤشرات على أن الع   ال •
 .إجرامية أخرى
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 .ين الشركة السابقةعدم إعادة تعيودواعي التعيين المقترح للشركة  •

 . وسمعتهم في قطاع األعمال األطراف ذوي العالقةهوية •
  

 فيما يتعلق بنزاهة عميل معين      شركة معينة نطاق المعرفة التي ستملكها      عموماً سيزداد
  . العالقة المستمرة مع ذلك العميلمن خالل

  
  : ما يليمسائل حول هذه القد تتضمن مصادر المعلومات التي تحصل عليها الشركة.    ٢٠أ

المراسالت مع مزودي خدمات المحاسبة المهنية الحاليين أو السابقين للعميل وفقاً      •
ثالثـة  الطـراف   األ والنقاشـات مـع      قي ذات العالقة،  بات السلوك األخال  لمتطل
 .خرىاأل

 أصـحاب    من قبل موظفي الشركة اآلخرين أو أطراف ثالثة مثـل          ستفساراتاإل •
 . والنظراء في القطاعالمصارف والمستشار القانوني

 .البحوث الخلفية عن قواعد البيانات ذات العالقة •
  

  ))أ(٢٧الفقرة : المرجع ( العالقة مع العميلإستمرار
 المسائل الهامة التي نشأت     إعتبار عميل معين مر العالقة مع    تيتضمن تحديد ما إذا ستس       . ٢١أ

فعلى سبيل المثال، قـد     .  العالقة ستمرارلوالتها إل خالل العمليات الحالية أو السابقة ومد     
  . يبدأ العميل بتوسيع عملياته التجارية في منطقة ال تملك الشركة فيها الخبرة الالزمة

  
  )٢٨الفقرة : المرجع (نسحاباإل

 من عملية معينـة أو مـن العمليـة          نسحابتتناول السياسات واإلجراءات المتعلقة باإل    .   ٢٢أ
  :تضمن ما يليوالعالقة مع العميل معاً قضايا ت

إجراء نقاش مع المستوى المناسب من اإلدارة وأولئك المكلفـين بالرقابـة فـي               •
شركة العميل حول اإلجراء المناسب الذي قد تتخذه الشركة بناء على الحقـائق             

 .والظروف ذات العالقة

 فيتم إجراء نقاش مع المـستوى       ، مناسب نسحاب اإل بأنفي حال قررت الشركة      •
 مـن   نـسحاب ة وأولئك المكلفين بالرقابة في الشركة حول اإل       المناسب من اإلدار  

 من العملية والعالقة مع العميل معاً واألسـباب وراء هـذا            نسحابالعملية أو اإل  
 .نسحاباإل

أو تنظيمي يقتضي من الشركة      ما إذا كان هنالك متطلب مهني أو قانوني          إعتبار •
 مـن   نـسحاب لية أو اإل   من العم  نسحاب أو اإلبالغ عن اإل     أي إجراء  إتخاذعدم  

 إلـى الـسلطات     نسحابالعملية والعالقة مع العميل إلى جانب األسباب وراء اإل        
 .التنظيمية
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 .اتستنتاج وأساس اإلاتستنتاج واإلوالمشاوراتتوثيق المسائل الهامة  •
  

  )٢٨-٢٦الفقرات : المرجع ( خاصة بمؤسسات تدقيق القطاع العامإعتبارات
وبالتالي، قد تكـون    . قين في القطاع العام وفقاً لإلجراءات التشريعية      قد يتم تعيين المدق       .٢٣أ

 العالقات مع العمالء والعمليات     إستمرار المتعلقة بقبول و   عتباراتبعض المتطلبات واإل  
ومع ذلك،  .  غير ذات صلة   ٢٢أ-١٨ و أ  ٢٨-٢٦المحددة كما هو موضح في الفقرات       

ن معلومات قيمة لمدققي القطاع العام      قد يوفر وضع السياسات واإلجراءات كما هو مبي       
  .لدى أداء تقييمات المخاطر وتنفيذ مسؤوليات إعداد التقارير

  
  )٢٩الفقرة : المرجع( الموارد البشرية

 بسياسات وإجراءات الـشركة المتعلقـة بـالموارد         المرتبطةتتضمن قضايا الموظفين       . ٢٤أ
  :البشرية ما يلي

 .التوظيف •

 .تقييم األداء •

 . بما في ذلك الوقت المستغرق ألداء المهامالقدرات، •

 .الكفاءة •

 .التطور الوظيفي •

 .الترقية •

 .التعويض •

 .تقدير احتياجات الموظفين •
  

 يملكـون   على اختيار أفراد نزهاء   تساعد عمليات وإجراءات التوظيف الفعالة الشركة       
 المناسـبة    ويتمتعون بالصفات  القدرات الالزمة ألداء العمل   المقدرة على تنمية الكفاءة و    
  .التي تمكنهم من األداء بكفاءة

  
  :طرق متنوعة، بما في ذلك ما يليبيمكن تنمية الكفاءة .    ٢٥أ

 .التعليم المهني •

 .، بما في ذلك التدريبالتطور المهني المستمر •

 .الخبرة العملية •

 مثل األعضاء اآلخرين فـي فريـق        أيدي كادر عمل أكثر خبرة،    التدرب على    •
 .العملية

 . أن يكونوا مستقلينيتعين عليهم للموظفين الذين ستقالليةفي مجال اإلالتعليم  •
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تعتمد الكفاءة المستمرة لموظفي الشركة إلى حد هام على وجود مستوى مالئـم مـن                  . ٢٦أ
وتؤكـد  . على مستوى المعرفة والقدرات لـديهم      لكي يحافظوا    التطور المهني المستمر  

اجة إلى التدريب المـستمر لكافـة مـستويات         السياسات واإلجراءات الفعالة على الح    
الالزمة لتمكين الموظفين من    الموظفين في الشركة، وتوفر موارد التدريب والمساعدة        

  .المطلوبة والحفاظ عليها الكفاءة والقدرات تنمية
  

 فنية الموارد العند عدم توفرقد تستخدم الشركة شخصاً خارجياً مؤهالً بالشكل المناسب .    ٢٧أ
  .دريبية الداخلية مثالًوالت

  
 والتقدير الالزمـين لتنميـة      عتراف تقييم األداء والتعويض والترقية اإل      إجراءات وليت .   ٢٨أ

وتتضمن الخطوات التي قـد     . مبادئ السلوك األخالقي   ب لتزاماإلالكفاءة والحفاظ عليها و   
وك األخالقي ما   مبادئ السل  ب لتزاماءة والحفاظ عليها واإل   تتخذها الشركة لدى تطوير الكف    

  :يلي
 إعالم الموظفين بتوقعات الشركة المتعلقة باألداء ومبادئ السلوك األخالقي؛ •

 والتقديم المشورة لهم في     م والتطوير الوظيفي  ألداء والتقد  ل تزويد الموظفين بتقييم   •
 ؛ وهذا الصدد

مساعدة الموظفين على فهم أن االرتقاء إلى مناصب ذات مسؤولية أكبر يعتمد،              •
ين أمور أخرى، على جودة األداء والتقيد بمبادئ السلوك األخالقـي، وأن            من ب 

 . إجراء تأديبيإتخاذ لسياسات وإجراءات الشركة قد ينتج عنه متثالعدم اإل
  

   خاصة بالشركات الصغيرةإعتبارات
وقد توظـف   . سيؤثر حجم وظروف الشركة على هيكل عملية تقييم األداء في الشركة              .٢٩أ

  .أقل رسمية في تقييم أداء موظفيهاصغيرة على وجه الخصوص طرقاً الشركات ال
  

  تعيين فرق العمليات
  )٣٠الفقرة : المرجع (ء العملياتشركا
قد تشتمل السياسات واإلجراءات على نظم لمراقبة حجم العمل وتوفر شركاء العمليـة             .    ٣٠أ

  .طالع بمسؤولياتهممن أجل تمكين هؤالء األفراد من الحصول على الوقت الكافي لالض
  

  )٣١الفقرة : المرجع (فرق العمليات
 توفر  إعتباروتحديد مستوى اإلشراف المطلوب      العملياتيتضمن تعيين الشركة لفرق     .    ٣١أ

  :األمور التالية في فريق العملية
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مـن خـالل    الفهم والخبرة العملية في عمليات تتصف بطبيعة وتعقيد ممـاثلين            •
 ؛التدريب والمشاركة

  المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛فهم •

والخبرة الفنية، بما في ذلك المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ذات           المعرفة   •
 العالقة؛

 المعرفة في مجال القطاعات ذات العالقة التي يعمل فيها العميل؛ •

 القدرة على تطبيق حكم مهني؛ و •

 .رقابة الجودة في الشركةفهم سياسات وإجراءات  •
  

  العملياتأداء 
  ))أ(٣٢الفقرة : المرجع (الثبات في جودة أداء العملية

ويتم .     تعزز الشركة الثبات في الجودة لدى أداء العملية من خالل سياساتها وإجراءاتها               .٣٢أ
ا تحقيق ذلك عادة من خالل األدلة الخطية أو االلكترونية أو أدوات البرمجيات أو غيره             

 متخصصة بموضـوع   موادمن أشكال التوثيق الموحد، ومواد إرشادية حول القطاع أو  
  :وقد تتضمن المسائل التي يتم تناولها ما يلي. معين

 .كيفية إعالم فريق العملية بالعملية من أجل الحصول على فهم ألهداف عملهم •

 . لمعايير العملية ذات العالقةمتثالالعمليات المطبقة لإل •

 .إلشراف على العملية وتدريب وتمرين كادر العملعمليات ا •

 التقريـر   وشـكل  أصـدرت  الهامة التي    واألحكامطرق مراجعة العمل المؤدى      •
 .الصادر

 .التوثيق المناسب للعمل المؤدى وتوقيت ونطاق المراجعة •

 .العمليات المتبعة للحفاظ على حداثة كافة السياسات واإلجراءات •
  

التدريب أعضاء فريق العملية األقل خبرة على فهم أهداف العمل          يساعد عمل الفريق و   .    ٣٣أ
  .الموكل إليهم بوضوح

  
  ))ب(٣٢الفقرة : المرجع (اإلشراف
  :يتضمن اإلشراف على العملية األمور التالية   . ٣٤أ

 متابعة تقدم العملية؛ •

النظر في كفاءة وقدرات أعضاء فريق العملية المختلفين، وما إذا كانوا يملكـون              •
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يفهمون التعليمات وما إذا يتم تنفيذ العمل لوقت الكافي لتنفيذ عملهم وما إذا كانوا ا
 وفقاً للمنهجية المخطط لها ألداء العملية؛

تناول المسائل الهامة الناشئة أثناء العملية والنظر في أهميتها وتعديل المنهجيـة             •
 المخطط لها بالشكل المالئم؛ و

التشاور أو الدراسة من قبل أعضاء أكثر خبـرة         تحديد المسائل التي تحتاج إلى       •
 .في فريق العملية وذلك أثناء أداء العملية

  
  ))ج(٣٢الفقرة : المرجع (المراجعة

  : ما إذاإعتبارتتألف المراجعة من .     ٣٥أ
تم إنجاز العمل وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمـول            •

 بها؛ 

 ل هامة من أجل النظر فيها مرة أخرى؛تمت إثارة مسائ •

  الناتجة عنها؛اتستنتاجتم إجراء مشاورات مناسبة وتوثيق وتطبيق اإل •

 كانت هناك حاجة إلى مراجعة طبيعة وتوقيت ونطاق العمل المؤدى؛ •

 ما إذا تـم توثيقـه      التي تم التوصل إليها و     اتستنتاجكان العمل المؤدى يدعم اإل     •
 بالشكل المناسب؛

 لة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لدعم التقرير؛ وكانت األد •

 .تم تحقيق أهداف إجراءات العملية •
  

  )٣٤الفقرة : المرجع (التشاور
 المستوى المهني المناسب مع األفراد الذي يعملـون         عند  يتضمن التشاور إجراء نقاش        . ٣٦أ

  .داخل أو خارج الشركة والذين يملكون الخبرة المتخصصة
  

.   يستخدم التشاور مصادر البحث المناسبة والخبرة الجماعية والخبرة الفنية في الشركة            .  ٣٧أ
ويـساعد التقـدير   . ساعد التشاور على تعزيز الجودة ويحسن تطبيق الحكم المهنـي  يو

المناسب للتشاور في سياسات وإجراءات الشركة على تعزيز ثقافة تدرك بأن التـشاور             
  .على التشاور في المسائل الصعبة أو المثيرة للجدلهو مصدر قوة ويشجع الموظفين 

  
يمكن تحقيق التشاور الفعال حول المسائل الفنية أو األخالقية الهامة أو غيرهـا مـن               .    ٣٨أ

  :المسائل داخل الشركة، أو حيث يكون ممكناً، خارج الشركة، عندما

التـي  عالقـة   تم التشاور معهم بكافة الحقائق ذات ال      ييتم تزويد األشخاص الذين      •
  من تقديم نصيحة مدروسة؛ وستمكنهم
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تم التشاور معهم المعرفة واألسبقية في العمل والخبـرة         ييملك األشخاص الذين     •
  المناسبة،

  
  . الناتجة عن هذه المشاورات بالشكل المناسباتستنتاجوعندما يتم توثيق وتطبيق اإل

  
المهنيين اآلخرين التي تنطوي على     تساهم الوثائق الخاصة بالمشاورات مع األشخاص       .    ٣٩أ

 ومفصلة بشكل كاف في الحـصول       مكتملةمسائل صعبة أو مثيرة للجدل والتي تكون        
  :على فهم حول

 القضية التي تم التشاور حولها؛ و •
 الذي بنيت عليه هذه     ساساأل، و ة متخذ ات قرار ةنتائج المشاورات، بما في ذلك أي      •

 .القرارات وكيف تم تطبيقها
  

   خاصة بالشركات الصغيرةإعتبارات
قد تنتفع شركة تحتاج إلى الحصول على مشورة من الخارج مثالً، أو شركة ال تملـك                .    ٤٠أ

  :المصادر الداخلية المناسبة، من الخدمات االستشارية المقدمة من قبل
 الشركات األخرى؛ •
 الجهات المهنية والتنظيمية؛ أو •
 .الجودة ذات العالقةالمؤسسات التجارية التي تقدم خدمات رقابة  •

  
وقبل التعاقد للحصول على هذه الخدمات، يساعد النظر في كفـاءة وقـدرات المـزود           
الخارجي الشركة في تحديد ما إذا كان المزود الخارجي مؤهالً بالشكل المناسب لـذلك              

  .الغرض
  

  مراجعة رقابة جودة العمليات
  ))ب(٣٥الفقرة : المرجع (العملياتمعايير مراجعة رقابة جودة 

قد تتضمن معايير تحديد العمليات، بخالف عمليات تدقيق البيانات الماليـة للمنـشآت               .  ٤١أ
  :ستخضع لمراجعة رقابة جودة ما يليالمدرجة، التي 

طبيعة العملية، بما في ذلك الحد الذي تنطوي فيه مسألة معينة علـى مـصلحة                •
 .عامة

معينـة أو مجموعـة مـن       تحديد الظروف الغير عادية أو المخاطر في عملية          •
 .العمليات

 .ما إذا تقتضي القوانين واألنظمة إجراء مراجعة لرقابة جودة العملية •
  

  )٣٧-٣٦الفقرتان : المرجع (طبيعة وتوقيت ونطاق مراجعة رقابة جودة العملية
.  مراجعة رقابة جودة العملية مننتهاءيتم اإلال يتم وضع تاريخ على تقرير العملية حتى   . ٤٢أ

  .ع ذلك، قد تستكمل وثائق مراجعة رقابة جودة العملية بعد تاريخ إصدار التقريروم
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إن إجراء مراجعة رقابة جودة العملية في الوقت المحدد في مراحـل مناسـبة أثنـاء                .    ٤٣أ
العملية يسمح بمعالجة المسائل الهامة فوراً بشكل يحقق رضا مراجع رقابة الجودة في             

  . قبل ذلك التاريختاريخ إصدار التقرير أو
  

تعقيد العمليـة   مراجعة رقابة جودة العملية، من بين أمور أخرى، على          قد يعتمد نطاق    .    ٤٤أ
.  مدرجة أم ال ومخاطرة أن يكون التقرير غير مالئم في الظروف           المنشأةوما إذا كانت    

  .وال يحد أداء مراجعة رقابة جودة للعملية من مسؤوليات شريك العملية
  

  )٣٨الفقرة : المرجع(رقابة جودة العملية لمنشأة مدرجة مراجعة 
تتضمن المسائل األخرى ذات العالقة بتقييم األحكام التي يصدرها فريق العملية والتي                .٤٥أ

ها في مراجعة رقابة جودة عملية تدقيق البيانات المالية لمنشأة مدرجة مـا             إعتباريمكن  
  :يلي

 . لهذه المخاطرستجابةملية وإجراءات اإلالمخاطر الهامة المحددة أثناء الع •

 .األحكام الصادرة، وخاصة فيما يتعلق باألهمية النسبية والمخاطر الهامة •

 .أهمية ووضع األخطاء المصححة وغير المصححة المحددة أثناء العملية •

 حيث يكون ممكناً،    ،المسائل التي ينبغي إبالغها إلى اإلدارة والمكلفين بالرقابة و         •
 . التنظيميةالجهاتاف اآلخرين مثل إلى األطر

  
كما قد تنطبق هذه المسائل األخرى، باالعتماد على الظروف، على مراجعـات رقابـة    

 عمليـات مراجعـة   جودة عمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت األخرى إلى جانـب           
  .البيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

  
   بمؤسسات تدقيق القطاع العام خاصةإعتبارات
، قد تكون   ١٦رغم عدم اإلشارة إليها كمنشآت مدرجة، وفقاً لما هو موضح في الفقرة أ            .    ٤٦أ

بعض منشآت القطاع العام هامة بما فيه الكفاية لتبرر إجراء مراجعة رقابة جودة لعملية 
  .معينة

  
  معايير أهلية مراجعي رقابة جودة العمليات

  ))أ(٣٩الفقرة : المرجع(والخبرة والسلطة الكافية والمناسبة الخبرة الفنية 
. تعتمد ماهية الخبرة الفنية والخبرة والسلطة الكافية والمناسبة على ظـروف العمليـة            .    ٤٧أ

لبيانـات الماليـة الخاصـة      ل مراجع رقابة جودة عملية تدقيق ا      فعلى سبيل المثال، يمي   
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لخبرة والسلطة الكافية والمناسبة ليعمل كشريك      بمنشأة مدرجة إلى كونه شخصاً يتمتع با      
  .  تدقيق في عمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة

  
  ))ب(٣٩الفقرة : المرجع(التشاور مع مراجع رقابة جودة العملية 

قد يستشير شريك العملية مراجع رقابة الجودة أثناء العملية لكي يحدد مثالً أن حكمـاً               .    ٤٨أ
وتجنب مثـل   .  صادر عن شريك العملية سيكون مقبوالً لدى مراجع رقابة الجودة          معيناً

 في الرأي في مرحلة متأخرة من العملية وال ينبغـي أن            إختالفاتهذه المشورة تحديد    
وعندما تصبح طبيعة ونطاق . أهلية مراجع رقابة الجودة فيما يتعلق بأداء الدورتضعف 

وعية المراجع ما لم تولى عناية من قبل كل من          المشاروات هامة، قد يتم إضعاف موض     
وحيث يكـون ذلـك غيـر       . موضوعيتهالمراجع من أجل الحفاظ على      فريق العملية و  

 بالشكل المناسب ممكن، قد يتم تعيين شخص آخر من الشركة أو شخص خارجي مؤهل
ليقوم بدور مراجع رقابة الجودة أو الشخص الذي سيتم التشاور معـه فيمـا يخـص                

  .يةالعمل
  

  )٤٠الفقرة : المرجع(موضوعية مراجع رقابة جودة العملية 
سياسات وإجراءات مصممة للمحافظـة علـى موضـوعية          يتعين على الشركة وضع   .    ٤٩أ

  :وبالتالي، تنص هذه السياسات واإلجراءات. مراجع رقابة جودة العملية
 شريك العملية؛حيث يكون ممكناً، بأن ال يتم اختيار مراجع رقابة الجودة من قبل  •

 أال يشارك مراجع رقابة الجودة في العملية بطريقة أخرى أثناء فترة المراجعة؛ •

  وأال يتخذ مراجع رقابة الجودة قرارات بدالً من فريق العملية؛ •

 . أخرى قد تهدد موضوعيتهعتباراتأال يخضع مراجع رقابة الجودة إل •
  

   خاصة بالشركات الصغيرةإعتبارات
ون من الممكن، في حالة الشركات التي تملك عدداً قليالً مـن الـشركاء، أن               قد ال يك     . ٥٠أ

وقـد يـتم التعاقـد مـع      . يشارك شريك العملية في اختيار مراجع رقابة جودة العملية        
أشخاص خارجيين مؤهلين بالشكل المناسب حيث قد يحدد الممارسـون الوحيـدون أو             

وبدالً من ذلك، قـد     . قابة الجودة الشركات الصغيرة وجود عمليات تتطلب مراجعات لر      
يرغب بعض الممارسين الوحيدين أو الشركات الصغيرة باستخدام الشركات األخـرى           

وعندما تتعاقد الشركة مع أشخاص خارجيين مؤهلين       . جودةاللتسهيل مراجعات رقابة    
 واإلرشادات الـواردة    ٤١-٣٩بالشكل المناسب، تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرات        

  .٤٨أ-٤٧ ألفقرتينافي 
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   خاصة بمؤسسات تدقيق القطاع العامإعتبارات
مثل المدقق العام أو شـخص      (في القطاع العام، قد يعمل مدقق معين بموجب القانون           .   ٥١أ

في دور مكافئ لـدور     ) آخر مؤهل بالشكل المناسب يتم تعيينه بالنيابة عن المدقق العام         
وفـي هـذه    . عن عمليات تدقيق القطاع العام    شريك العملية مع تحمل مسؤولية كاملة       

الظروف، وحيث يكون ممكناً، يتضمن اختيار مراجع لرقابة جودة العمليات النظر في            
 وقدرة مراجع رقابة الجودة علـى       الخاضعة للتدقيق  عن المنشأة    ستقالليةالحاجة إلى اإل  

  .توفير تقييم موضوعي
  
  )٤٣الفقرة : المرجع ( في الرأيختالفاتاإل

 في الرأي في مرحلة مبكرة، وتـوفر        ختالفاتتشجع اإلجراءات الفعالة على تحديد اإل     .    ٥٢أ
، وتقتضي  ها بعد ذلك  إتخاذإرشادات واضحة فيما يتعلق بالخطوات المتتالية التي ينبغي         

  . التي تم التوصل إليهااتستنتاج وتطبيق اإلختالفاتتقديم وثائق تتعلق بحّل هذه اإل
  

 التشاور مع ممارس أو شركة أخـرى أو         ختالفاتاإلجراءات لحل هذه اإل   قد تتضمن   .    ٥٣أ
  .جهة مهنية أو تنظيمية

  
  وثائق العملية

  )٤٥الفقرة : المرجع( ملفات العملية النهائية  من جمعنتهاءاإل
 الملفـات النهائيـة      من جمـع   نتهاءلإل    قد ينص القانون أو النظام على الحدود الزمنية             .٥٤أ

وعندما ال ينص القانون أو النظام على مثل هذه الحـدود           . من العمليات ألنواع محددة   
 نتهـاء اإل أن تحدد الشركة حدوداً زمنية تعكس الحاجة إلى          ٤٥الزمنية، تقتضي الفقرة    

وفي حالة إجراء عملية تـدقيق مـثالً، ال         .  الملفات النهائية في الوقت المحدد     من جمع 
  .عد تاريخ إصدار تقرير المدقق يوماً ب٦٠يتجاوز الحد الزمني عموماً 

  
منشأة لعند إصدار تقريرين مختلفين أو أكثر فيما يتعلق بمعلومات حول الموضوع ذاته .    ٥٥أ

معينة، تتناول سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بالحدود الزمنية لتجميـع الملفـات            
كـذلك عنـدما    الحـال   يكون  وقد  . عملية منفصلة  خاص ب  النهائية كل تقرير كما لو أنه     

 ألغـراض توحيـد     مالية لعنصر معين  المعلومات  التصدر الشركة تقرير المدقق حول      
حول نفس المعلومات المالية    تقريراً للمدقق    في تاريخ الحق     وعندما تصدر المجموعة،  

  .ألغراض قانونية
  

: المرجع (عهاإسترجا وإمكانية   وثائق العملية إلى  السرية والحفظ المأمون والنزاهة وإمكانية الوصول       
  )٤٦الفقرة 
اً على موظفي الشركة يقتـضي      إلتزام متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة       ضتفر.    ٥٦أ

مراعاة سرية المعلومات الواردة في وثائق العملية في جميع األوقات، إال في حال منح              
 سلطة خاصة للعميل لإلفصاح عن المعلومات أو في حال وجود واجب قانوني أو مهني    
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ات إضافية على مـوظفي     إلتزامقوانين وأنظمة محددة    وقد تفرض   . يقتضي القيام بذلك  
الشركة تقتضي منهم الحفاظ على سرية العميل وخاصة عندما يتعلق األمر بمعلومـات             

  .ذات طبيعة شخصية
  

  باستخدام وسـيلة    مكتوبة ية أم الكترونية أم   ورقكانت وثائق العملية على شكل نسخة        سواء.    ٥٧أ
 فـي  إسترجاعها نزاهة البيانات المعنية أو إمكانية الوصول إليها أو          قد يتم إضعاف  أخرى،  

 أو في حال ضياعها      تغيير أو اإلضافة إلى أو حذف الوثائق دون علم الشركة           إمكانية حال
قد تتضمن أنظمة الرقابة التي تـصممها وتطبقهـا الـشركة     وبالتالي،  . أو تلفها بشكل دائم   

  :المصرح به أو ضياع وثائق العملية تلك األنظمة التيغير  لتجنب التغيير
 تمكّن من تحديد متى ومن الذي قام بإنشاء أو تغيير أو تنقيح وثائق العملية؛ •
تحمي نزاهة المعلومات في كافة مراحل العملية، خاصة عندما تـتم مـشاركة              •

 نقلها إلـى أطـراف آخـرين عبـر شـبكة          يتم  المعلومات في فريق العملية أو      
 ؛نترنتاإل

 على وثائق العملية؛ وتمنع إجراء تغييرات غير مصرح بها  •
تسمح بالوصول إلى وثائق العملية من قبل فريق العملية واألطـراف اآلخـرين              •

المصرح لهم حسبما تقتضي الضرورة من أجل االضطالع بمسؤولياتهم بالشكل          
 .المالئم

  
الحفـظ  سرية و ها الشركة للمحافظة على     ا وتطبق قد تتضمن أنظمة الرقابة التي تصممه     .    ٥٨أ

 األمـور   إسـترجاعها  وإمكانيـة     إلى وثائق العملية   نزاهة وإمكانية الوصول  المأمون و 
  :التالية

 إلى وثـائق    استخدام كلمة سر بين أعضاء فريق العملية من أجل تقييد الوصول           •
 .لمستخدمين المصرح لهمالعملية االلكترونية با

 .لوثائق االلكترونية في مراحل مناسبة أثناء العمليةلبرامج روتينية احتياطية  •
إجراءات لتوزيع وثائق العملية بالشكل المالئم على أعضاء الفريق فـي بدايـة              •

 .العملية، ومعالجتها أثناء العملية وترتيبها في نهاية العملية
إجراءات لتقييد الوصول إلى النسخ الورقية من وثائق العملية وتمكين التوزيـع             •

 .خزين السري المناسبين لهاوالت
  
 لـدمجها فـي    األصلية من الوثائق      الكتروني للنسخ  مسحعمل  ألسباب عملية، قد يتم        . ٥٩أ

المصممة للحفاظ على    قد تتضمن إجراءات الشركة   وفي هذه الحاالت،    . ملفات العملية 
 العملية  فريق أن يقوم    إسترجاعها إليها وإمكانية     وإمكانية الوصول   وثائق العملية  نزاهة
  :بما يلي

عمل نسخ باستخدام الماسحة الضوئية تعكس كامل محتوى النسخة األصلية مـن        •
 الوثائق، بما في ذلك التواقيع اليدوية واإلشارات المرجعية والحواشي؛

فهرسة والمصادقة  الدمج النسخ الممسوحة ضوئياً في ملفات العملية، بما في ذلك            •
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  تقتضي الضرورة؛ وعلى النسخ الممسوحة ضوئياً حسبما

 . استرجاع وطباعة النسخ الممسوحة ضوئياً حسبما تقتضي الضرورة منتمكينال •
  

  )٤٧الفقرة : المرجع( بوثائق العملية حتفاظاإل
  بها حسب  حتفاظ بوثائق العملية وفترة اإل    حتفاظإل    ستتباين احتياجات الشركة المتعلقة با        .٦٠أ

إذا كانت الوثائق الزمة لتوفير سجل بالمسائل        ما   ة العملية وظروف الشركة، مثل    طبيع
 بالوثـائق   حتفـاظ كما قد تعتمد فترة اإل    . ذات األهمية المستمرة في العمليات المستقبلية     

 إحتفـاظ على عوامل أخرى، مثل ما إذا ينص القانون أو النظام المحلي على فتـرات               
 مقبولة عمومـاً    حتفاظإمحددة ألنواع معينة من العمليات، أو ما إذا كانت هناك فترات            
  .في المنطقة في غياب المتطلبات القانونية أو التنظيمية الخاصة

  
 بالوثائق عـادة أقـل مـن    حتفاظفي الحالة الخاصة لعمليات التدقيق، قد تكون فترة اإل .    ٦١أ

اً من تاريخ إصدار تقرير المدقق، أو، في حال بدء الفترة الحقـاً،             إعتبارخمس سنوات   
  .اً من تاريخ إصدار تقرير مجموعة من المدققينعتبارإفإنها تكون 

  
 بوثائق العملية تلك اإلجراءات التـي       حتفاظتتضمن اإلجراءات التي تتبناها الشركة لإل     .    ٦٢أ

  : بالوثائق، من أجل مثالًحتفاظ أثناء فترة اإل٤٧تمكّن من تحقيق متطلبات الفقرة 

 بها، وخاصة   حتفاظأثناء فترة اإل  تمكين استرجاع أو الوصول إلى وثائق العملية         •
في حالة الوثائق االلكترونية بما أنه قد يتم تحديث أو تغيير التقنية المعنيـة مـع           

 مرور الوقت؛

توفير، حيث تقتضي الضرورة، سجل بالتغييرات التي تم إجراؤها على وثـائق             •
  ملفات العملية؛ وإستكمالالعملية بعد 

هم من الوصول إلى وثائق معينة وتنقيحها       تمكين األطراف الخارجيين المصرح ل     •
 .ألغراض رقابة الجودة أو أغراض أخرى

  ملكية وثائق العملية
وقد . للشركة وثائق العمليات    تعود ملكية ما لم ينص القانون أو النظام على غير ذلك،          .    ٦٣أ

  على تقديرها، بتوفير أجزاء أو مقتطفات مـن الوثـائق للعمـالء،             تقوم الشركة، بناء 
شريطة أال يقلل هذا اإلفصاح من شأن صحة العمل المؤدى أو، فـي حالـة عمليـات                 

  . الشركة أو موظفيهاإستقالليةمن التأكيد، 
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  المراقبة
  )٤٨الفقرة : المرجع (مراقبة سياسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة

توفير تقييم لمـا     لسياسات وإجراءات رقابة الجودة هو       متثال   إن الغرض من مراقبة اإل       .٦٤أ
  :يلي
  بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛لتزاماإل •

  مصمماً بالشكل المناسب ومطبقاً بفعالية؛ ونظام رقابة الجودةإذا كان ما  •

ما إذا كانت سياسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة مطبقة بالشكل المناسب      •
صادرة عن الشركة أو شـركاء العمليـة مناسـبة فـي            بحيث تكون التقارير ال   

 .الظروف
  
  : والتقييم المستمرين لنظام رقابة الجودة مسائل مثل المسائل التاليةعتباريتضمن اإل.    ٦٥أ

  :تحليل ما يلي •
o           التطورات الجديدة في المعايير المهنية والمتطلبات القانونيـة والتنظيميـة

رات فـي سياسـات وإجـراءات       المعمول بها، وكيف تنعكس هذه التطو     
 الشركة حيث يكون ذلك مناسباً؛

o ؛ستقاللية للسياسات واإلجراءات المتعلقة باإلمتثال على اإلمصادقة خطية 
o التطور المهني المستمر، بما في ذلك التدريب؛ و 

o العالقات مع العمالء وعمليات محددةإستمرارالقرارات المتعلقة بقبول و . 

هـا والتحـسينات التـي ينبغـي        إتخاذية التي ينبغي    تحديد اإلجراءات التصحيح   •
إجراؤها على النظام، بما في ذلك توفير تغذية راجعة حول سياسات وإجراءات            

 .الشركة المتعلقة بالتعليم والتدريب

 نقاط الضعف المحددة في النظام أو مستوى        عنإبالغ موظفي الشركة المناسبين      •
 . لهمتثالفهم النظام أو اإل

 قبل موظفي الشركة المناسبين لكي يتم إجراء التعـديالت الالزمـة            المتابعة من  •
 .فوراً على سياسات وإجراءات رقابة الجودة

 

دورة الفحص على سبيل المثال دورة تستغرق       ب  المتعلقة جراءاتاإلسياسات و القد تحدد   .    ٦٦أ
مليات وتعتمد طريقة تنظيم دورة الفحص، بما في ذلك توقيت اختيار الع          . ثالث سنوات 

  :المختلفة، على عدة عوامل، منها
 .حجم الشركة •

 .عدد المكاتب وموقعها الجغرافي •
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 .نتائج إجراءات المراقبة السابقة •
مثـل مـا إذا كانـت       (مدى السلطة التي يتمتع بها كل من الموظفين والمكاتب           •

المكاتب المختلفة مخولة إلجراء فحوصات خاصة بها أو مـا إذا كـان رئـيس               
 ).شخص الوحيد المخول للقيام بذلك هو الالمكتب

 .طبيعة وتعقيد ممارسة وتنظيم الشركة •
 .المخاطر المرتبطة بعمالء الشركة والعمليات المحددة •
    

 يتم اختيار بعـضها دون      د    تنطوي عملية الفحص على اختيار عمليات مختلفة، حيث ق            .٦٧أ
 عتبار الشركة بعين اإل   ولدى تحديد نطاق الفحص، قد تأخذ     . إشعار فريق العملية مسبقاً   

ومع ذلك، ال يعمل برنامج الفحص      .  برنامج فحص خارجي مستقل    اتإستنتاجنطاق أو   
  . الخاص بالشركةةهذا كبديل عن برنامج المراقبة الداخلي

  

   خاصة بالشركات الصغيرةإعتبارات
فـراد  أدائها مـن قبـل أ      الشركات الصغيرة إلى      حالة  في المراقبةإجراءات   قد تحتاج .    ٦٨أ

، أو أفراد قد  في الشركةرقابة الجودة سياسات وإجراءاتعن تصميم وتطبيق مسؤولين 
 التي تملك عـدداً   وقد تختار الشركة    . في أداء مراجعة رقابة جودة العمليات     يشاركون  

محدوداً من األشخاص توظيف شخص مؤهل بالشكل المناسب أو شركة أخرى لتنفيـذ             
قد تحدد الشركة   وبدالً من ذلك،    .  المراقبة األخرى  إجراءات فحص العمليات وإجراءات   

مؤسسات مناسبة أخرى من أجل تـسهيل القيـام         ترتيبات معينة لمشاركة المصادر مع      
  .بأنشطة المراقبة

  

  )٥٠الفقرة : المرجع (حاالت القصور في اإلبالغ
 ذوي  اإلبالغ عن حاالت قصور محددة إلى أفراد بخالف شـركاء العمليـة           ال يحتاج   .    ٦٩أ

 المعنية، رغم وجود حاالت قد يكون       الخاصةلعمليات  االحتواء على تحديد ل   العالقة إلى   
ضطالع بمسؤوليات األفراد بخالف شركاء العمليـة       إل ضرورياً من أجل ا    التحديدهذا  

  .بالشكل المناسب
  

  الشكاوى واإلدعاءات
  )٥٥الفقرة : المرجع(مصدر الشكاوى واإلدعاءات 

التي ال تتضمن تلك الشكاوى واإلدعاءات الغير جديرة        (شكاوى واإلدعاءات   قد تنشأ ال  .    ٧٠أ
وقد يتم تقديمها من قبل مـوظفي الـشركة أو          .  من داخل أو خارج الشركة     )باالهتمام

وقد يتم استالمها من قبل أعضاء فريق العملية أو         . العمالء أو األطراف الثالثة األخرى    
  .موظفي الشركة اآلخرين

  
  )٥٦الفقرة : المرجع(اءات التحقيق سياسات وإجر

قد تتضمن السياسات واإلجراءات المحددة فيمـا يتعلـق بـالتحقيق فـي الـشكاوى               .    ٧١أ
  : بما يليف على التحقيق الشريك المشرتصفيأن واإلدعاءات 
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  الخبرة الكافية والمناسبة؛أن يمتلك •

 أن يتمتع بسلطة داخل الشركة؛ و •

 .أخرىال يشارك بالعملية بأي طريقة  •
  

قد يقوم الشريك المشرف على التحقيق بإشـراك مستـشار قـانوني عنـدما تقتـضي         
  .الضرورة

  
   خاصة بالشركات الصغيرةإعتبارات
دداً قليالً مـن الـشركاء، أال       الممكن، في حالة الشركات التي تملك ع       يكون من ال  قد     . ٧٢أ

ذه الشركات الصغيرة   وقد تستخدم ه  . يشارك الشريك المشرف على التحقيق في العملية      
والممارسون الوحيدون الخدمات التي يقدمها شخص مؤهل بالشكل المناسب أو شـركة            

  .أخرى من أجل تنفيذ التحقيق في الشكاوى واإلدعاءات
  

  )٥٧الفقرة : المرجع (وثائق نظام رقابة الجودة
ام رقابـة       يعد شكل ومحتوى الوثائق التي تؤكد على تشغيل كل عنصر من عناصر نظ                .٧٣أ

  :الجودة مسألة حكم ويعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك العوامل التالية
 .حجم الشركة وعدد المكاتب •

 .طبيعة وتعقيد ممارسة وتنظيم الشركة •
  

على سبيل المثال، قد تستخدم الشركات الكبيرة قواعد بيانات الكترونية لتوثيق مـسائل             
  .الرقابيةمات األداء ونتائج إجراءات الفحص  وتقييستقاللية على اإلالمصادقاتمثل 

  
  :تشتمل الوثائق المناسبة المتعلقة بالمراقبة على سبيل المثال.    ٧٤أ

العمليات المنجزة التـي     بما في ذلك اإلجراء المتعلق باختيار        ،إجراءات المراقبة  •
 .سيتم فحصها

 :سجل تقييم لما يلي •

o ؛المعمول بهاقانونية والتنظيمية  بالمعايير المهنية والمتطلبات اللتزاماإل 

o ًبالشكل المناسب ومطبقاً بفعالية؛ وما إذا كان نظام رقابة الجودة مصمما  

o             ما إذا كانت سياسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة مطبقة بالـشكل
المناسبة بحيث تكون التقارير الصادرة عن الشركة أو شـركاء العمليـة            

 . القائمةمناسبة في الظروف

حاالت القصور التي تمت مالحظتها وتقييم تأثيرها واألساس الذي تم بناء           حديد  ت •
 .افي ضرورياً أم ال وما هو هذا اإلجراء إجراء إضإتخاذعليه تحديد ما إذا كان 
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   خاصة بالشركات الصغيرةإعتبارات
قابـة  قد تستخدم الشركات الصغيرة أساليباً غير رسمية بشكل أكبر في وثائق نظـم ر                . ٧٥أ

  . الجودة الخاصة بها مثل المالحظات اليدوية وقوائم المراجعة والنماذج
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  ٢٠٠معيار التدقيق الدولي 
  

   للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق العامةاألهداف 
  وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

  

  ديسمبر ١٥التي تبدأ في لتدقيق البيانات المالية للفترات للفترات ساري المفعول (
  ) أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ 
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  المقدمة
  

  نطاق معيار التدقيق الدولي
اء عملية تدقيق للبيانـات الماليـة       يتناول هذا المعيار المسؤوليات الكلية للمدقق المستقل عند إجر         .١

 ص األهـداف الكليـة للمـدقق المـستقل،        ويبين على وجه الخصو   . وفقاً لمعايير التدقيق الدولية   
كما . ويوضح طبيعة ونطاق عملية تدقيق مصممة لتمكين المدقق المستقل من تحقيق هذه األهداف

ويتـضمن متطلبـات تحـدد      يوضح هذا المعيار نطاق وسلطة وهيكل معايير التدقيق الدوليـة           
 لتـزام المسؤوليات العامة للمدقق المستقل المعمول بها في كافة عمليات التدقيق، بما في ذلك اإل             

 ".بالمدقق"ويشار إلى المدقق المستقل هنا فيما بعد .  لمعايير التدقيق الدوليةمتثالالذي يقتضي اإل
 

وسيتم تبنيها  . نات المالية من قبل مدقق ما     تمت كتابة معايير التدقيق الدولية في سياق تدقيق البيا         .٢
حسبما تقتضي الضرورة في الظروف عندما يتم تطبيقها على عمليات تدقيق المعلومات الماليـة              

وال تتناول معايير التدقيق الدولية مسؤوليات المدقق التي قد يـنص عليهـا             . التاريخية األخرى 
قد تختلـف   ف. كتتاب العام مثالً   المالية لإل  اقتشريع أو نظام أو غير ذلك فيما يتعلق بعرض األور         

وبالتالي، بينما قـد يجـد المـدقق        . هذه المسؤوليات عن تلك المحددة في معايير التدقيق الدولية        
 المـدقق بـأن     لية في مثل هذه الظروف، إال أنها مسؤو       ة في معايير التدقيق الدولي     مفيدة جوانب

 .نظيمية أو المهنية ذات العالقةات القانونية أو التلتزام لإلمتثاليضمن اإل
  

  تدقيق البيانات الماليةعملية 
 المستخدمين المستهدفين فـي البيانـات       ثقةهو تعزيز درجة    إن الغرض من إجراء عملية تدقيق        .٣

كانت البيانات المالية معدة    ويتم تحقيق ذلك من خالل تعبير المدقق عن رأيه حول ما إذا             . المالية
أطـر  وفي حالة معظـم     . رير المالية المعمول به    إعداد التقا  طار وفقاً إل  من كافة النواحي الهامة   

العمل ذات الغرض العام، يكون رأي المدقق حول ما إذا كانت البيانات المالية معروضة بـشكل                
عادل من كافة النواحي الهامة، أو ما إذا كانت تنقل وجهة نظر صحيحة وعادلة وفقـاً إلطـار                  

 وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ومتطلبات الـسلوك األخالقـي ذات           مؤداةتدقيق  وإن عملية   . العمل
 )١الفقرة أ: المرجع. (العالقة تمكّن المدقق من تكوين ذلك الرأي

 
تعـدها إدارة   التي  إن البيانات المالية التي تخضع للتدقيق هي تلك التي البيانات الخاصة بالمنشأة              .٤

 وال تفرض معايير التدقيق الدولية أية مسؤوليات علـى          .المنشأة تحت إشراف المكلفين بالرقابة    
ومع ذلك،  . لياتهمو القوانين واألنظمة التي تحكم مسؤ     رة أو المكلفين بالرقابة وال تسود على      اإلدا

، وحيث يكون مناسباً أن اإلدارة إفتراضيتم إجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية على        
  لون  المكلفين بالرقابة يقروال تعفـي   . عملية التـدقيق   ليات معينة أساسية لدى إجراء     مسؤو بتحم 

-٢الفقرات أ : المرجع. (عملية تدقيق البيانات المالية اإلدارة أو المكلفين بالرقابة من مسؤولياتهم         
 )١١أ
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تقتضي معايير التدقيق الدولية، كأساس لرأي المدقق، أن يحصل المدقق على تأكيد معقول حول               .٥
 حتيـال كانت ناجمة عن اإل    سواء،  الجوهريةكانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء        ما إذا   

يتم الحصول عليه عنـدما يحـصل       و عاٍل من التأكيد،      مستوى  هو  التأكيد المعقول  وإن. خطأأو  
أي مخاطرة أن يعبر المدقق عن ( من مخاطرة التدقيق للحدالمدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

 . مقبول  مستوى متدنٍ   إلى )جوهريةي غير مناسب عندما تحتوي البيانات المالية على أخطاء          رأ
 لعمليـة   قيود كامنـة  ومع ذلك، ال يعتبر التأكيد المعقول مستوى مطلقاً من التأكيد بسبب وجود             

يستند إليهـا فـي     و اتإستنتاجالمدقق   يستخلص منها تدقيق ينتج عنها معظم أدلة التدقيق التي        ال
 )٥٢أ-٢٨الفقرات أ: المرجع. ( أكثر من كونه قاطعاًاً مقنعه ليكونرأيوين تك
  
، وفي تقيـيم تـأثير      تخطيط وأداء عملية التدقيق   كل من    في    مفهوم األهمية النسبية   يطبق المدقق  .٦

. ١األخطاء المحددة في عملية التدقيق واألخطاء غير المصححة، إن وجدت، على البيانات المالية            
 قد يكون مـن المتوقـع أن        عندماالحذوفات، جوهرية   تبر األخطاء، بما في ذلك      عام، تع وبشكل  

 للمستخدمين التي يتخذونها على أساس      قتصادية فردي أو مجتمعة، على القرارات اإل      تؤثر، بشكل 
تتـأثر  وويتم إصدار األحكام حول األهمية النسبية في ضوء الظروف المحيطة           . البيانات المالية 

حتياجات مستخدمي البيانات المالية من المعلومات الماليـة، وبحجـم          إ حول   بوجهة نظر المدقق  
ويتعامل رأي المدقق مع البيانات المالية ككل، ولذلك فإن المدقق غير           . وطبيعة الخطأ، أو كالهما   

 . بالنسبة للبيانات المالية ككلجوهريةمسؤول عن الكشف عن أخطاء غير 
  
األهداف والمتطلبات والتطبيق والمادة التوضيحية األخـرى       تحتوي معايير التدقيق الدولية على       .٧

وتقتضي معايير التدقيق الدوليـة مـن       .  لدعم المدقق في الحصول على تأكيد معقول       المصممين
أثناء تخطيط وإجراء عملية التدقيق وأن       بالتشكك المهني    لتزامواإلالمدقق ممارسة الحكم المهني     

 -:يقوم بما يلي، من بين أمور أخرى

 سـتنتاد  باإل ، أم خطأ  إحتيالكانت ناتجة عن     سواء،  الجوهريةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء      •
 .لديهاالرقابة الداخلية نظام نشأة وبيئتها، بما في ذلك إلى فهم الم

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ما إذا كانت األخطاء موجودة أم ال وذلك من                 •
 .مةلمخاطر المقي مناسبة لستجابةإتصميم وتطبيق إجراءات خالل 

 التي تم التوصل إليها من أدلـة        اتستنتاج إلى اإل  ستنتاد حول البيانات المالية باإل    يتكوين رأ  •
 .التدقيق التي تم الحصول عليها

  

                                                 
تقييم البيانات الخاطئـة   "٤٥٠ومعيار التدقيق الدولي    "  عملية تدقيق  وأداءاألهمية النسبية في تخطيط      "٣٢٠معيار التدقيق الدولي       ١

  ".المحددة خالل عملية التدقيق
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ل به وأي قـانون أو       إعداد التقارير المالية المعمو    إطار من قبل المدقق على      رأيسيعتمد تكوين    .٨
 )١٣أ-١٢الفقرتان أ: مرجعال. (نظام معمول به

 
دارة أو   وإبالغ معينة أخرى إلى المستخدمين أو اإل       إتصالكما يقع على عاتق المدقق مسؤوليات        .٩

وقد يتم  . ناشئة عن عملية التدقيق   راف خارج المنشأة، فيما يتعلق بمسائل       أطالمكلفين بالرقابة أو    
    ٢.معمول بهن أو نظام  في معايير التدقيق الدولية أو قانوتحديد هذه المسؤوليات

  

  تاريخ النفاذ
 ١٥إن هذا المعيار ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التـي تبـدأ فـي                   .١٠

 . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ )ديسمبر(
  

 األهداف الكلية للمدقق
 -:تتلخص األهداف الكلية للمدقق فيما يليلدى إجراء عملية تدقيق للبيانات المالية،  .١١

الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية مـن األخطـاء                  ) أ(
 ا يمكّن المدقق من التعبير عن رأي       مم  أو خطأ،  إحتيالناجمة عن    كانت   سواء،  الجوهرية

 معمول بـه    طارحول ما إذا كانت البيانات المالية معدة، من كافة النواحي الهامة، وفقاً إل            
 رير المالية؛ وعداد التقاإل

 وفقاً  ، معايير التدقيق الدولية    بشأنها حسبما تقتضي   تصاللية، واإل اإلبالغ عن البيانات الما     ) ب(
 . المدققللنتائج التي توصل إليها

 
التعبير عـن    فيها   يكونفي جميع الحاالت التي ال يمكن فيها الحصول على تأكيد معقول والتي              .١٢

 الظروف القائمة ألغراض اإلبالغ إلى مـستخدمي        رأي متحفظ في تقرير المدقق غير كاف في       
بأن يقوم المدقق بحجب رأي معين أو       البيانات المالية المستهدفين، تقتضي معايير التدقيق الدولية        

 ممكناً بموجب القـانون أو النظـام        نسحاب من العملية، حيث يكون اإل     ٣)ستقالةأو اإل  (نسحاباإل
 .المعمول به

  

 التعريفات
 -: التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناهألغراض معايير .١٣

 إعداد التقارير المالية الذي تتبنـاه اإلدارة        إطار – إعداد التقارير المالية المعمول به       إطار  ) أ(
والمقبول فـي ضـوء      لدى إعداد البيانات المالية      بالرقابة،وحيث يكون مناسباً، المكلفون     

  القـانون أو النظـام     ذلك اإلطار الذي يقتـضي     أو   ،بيانات المالية طبيعة المنشأة وهدف ال   
 .هإستخدام

                                                 
 ٢٤٠ من معيار التدقيق الدولي ٤٣والفقرة " اإلتصال مع أولئك المكلفين بالرقابة "٢٦٠أنظر مثالً معيار التدقيق الدولي   ٢

 ". تدقيق البيانات الماليةفي عملية حتيالاإلالمتعلقة ب المدقق مسؤوليات"
 .فقط" نسحاباإل"في معايير التدقيق الدولية، يستخدم مصطلح    ٣
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 إعداد التقارير الماليـة الـذي      إطارلإلشارة إلى   "  العرض العادل  إطار"ويستخدم مصطلح   
  -: لمتطلبات إطار العمل ومتثاليقتضي اإل

 تحقيق عرض عادل للبيانات الماليـة، قـد         بأنه، من أجل  يقر صراحة أو ضمناً      )١(
يكون من الضروري أن توفر اإلدارة إفصاحات غير تلك المطلوبة علـى وجـه              

 التحديد بموجب المتطلبات؛ أو

يقر صراحة بأنه قد يكون من الضروري أن تحيد اإلدارة عـن متطلـب مـن                 )٢(
ومن المتوقع  . متطلبات إطار العمل من أجل تحقيق عرض عادل للبيانات المالية         

 .نادرة جداً فقطية في ظروف ون حاالت الحياد هذه ضرورأن تك
  

 إعداد التقارير المالية الـذي يقتـضي        إطارلإلشارة إلى   " متثال اإل إطار"يستخدم مصطلح   
) ١(يحتوي على اإلقرارات المذكورة في الفقرتان  دون أن    لمتطلبات إطار العمل،     متثالاإل
 . أعاله) ٢(و

 

 التي يستند   اتستنتاج إلى اإل  وصلللتالمعلومات المستخدمة من قبل المدقق       –أدلة التدقيق     ) ب(
وتشتمل األدلة على كل من المعلومات الواردة في السجالت المحاسبية          . إليها رأي المدقق  

 -:وألغراض معايير التدقيق الدولية. ذات الصلة بالبيانات المالية والمعلومات األخرى

جـم أدلـة    ويتأثر ح .  عبارة عن قياس حجم أدلة التدقيق      لة التدقيق  كفاية أد  تكون )١(
 ونوعية هـذه األدلـة      الجوهريةالتدقيق المطلوبة بتقييم المدقق لمخاطر األخطاء       

 .أيضاً

 عبارة عن قياس نوعية هـذه األدلـة؛ أي مـدى            تكون مدى مالئمة أدلة التدقيق     )٢(
 . التي يستند إليها رأي المدققاتستنتاجرتباطها وموثوقيتها في توفير دعم لإلإ

 يعبر المدقق عن رأي تدقيق غير مالئم عنـدما تحتـوي             مخاطرة أن  –مخاطرة التدقيق     ) ج(
وتعد مخاطرة التدقيق دالة على مخـاطر األخطـاء          .البيانات المالية على أخطاء جوهرية    

 .كتشافالجوهرية ومخاطرة اإل

ـ      لإلشارة إلى الشخ  " المدقق" يستخدم مصطلح    –المدقق    ) د( رون ص أو األشخاص الـذين يج
شركاء العملية أو أعضاء آخرين في فريق العملية أو حيث           ما يكون    عملية التدقيق، وعادةً  

وحيث يهدف معيار تدقيق دولي معين إلى تحقيق متطلب مـا           . قابالً لتطبيق الشركة  يكون  
بـدالً مـن    " شريك العملية "أو تحمل مسؤولية ما من قبل شريك العملية، يستخدم مصطلح           

على أنهـا يـشيران إلـى       " ركةالش"و  " شريك العملية " قراءة مصطلحي    بويج". المدقق"
 .ذي عالقةالمصطلحات التي تكافئها في القطاع العام حيث يكون ذلك 

 مخاطرة أن اإلجراءات التي يؤديها المدقق للحـد مـن مخـاطرة             – كتشافمخاطرة اإل )   ه( 
عن خطأ موجود قد يكون خطأ جوهرياً، إمـا         لن تكشف   التدقيق إلى مستوى متدنٍ مقبول      

  . جمعه مع األخطاء األخرىمنفرداً أو عند
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 ذات  اإليضاحات عرض منظم للمعلومات المالية التاريخية، بما في ذلك          –البيانات المالية     ) و(
  زمنيـة   نقطة عند اتهاإلتزام للمنشأة أو    قتصاديةالعالقة، يهدف إلى اإلبالغ عن الموارد اإل      

مـن الـزمن وفقـاً      معينة أو اإلبالغ عن التغييرات التي تطرأ على تلك المعلومات لفترة            
وتتألف اإليضاحات ذات العالقة عادة من ملخص للسياسات         . إعداد التقارير المالية   طارإل

عادة " البيانات المالية " ويشير مصطلح    .المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى    
ير المالية   إعداد التقار  إطارعة كاملة من البيانات المالية وفقاً لما تحدده متطلبات          إلى مجمو 

 .المعمول به، ولكنه قد يشير أيضاً إلى بيان مالي مفرد

 مصطلحات ماليـة فيمـا      إستخدامب المعلومات المعبر عنها     –المعلومات المالية التاريخية      ) ز(
ها بشكل أساسي من النظام المحاسـبي للمنـشأة،         إستخالصيتعلق بمنشأة معينة، حيث يتم      

 التي حدثت في فتـرات زمنيـة سـابقة أو           اديةقتصوتتعلق هذه المعلومات باألحداث اإل    
 . في نقاط زمنية في الماضيقتصاديةالحاالت أو الظروف اإل

.  عمليات المنشأة  إلجراءتنفيذية  المسؤولية  الالذي يتحمل   ) األشخاص( الشخص   –اإلدارة    ) ح(
وفيما يتعلق ببعض المنشآت في بعض المناطق، تشتمل اإلدارة علـى بعـض أو كافـة                

 .مدير-أو مالك  معينرقابة مثل األعضاء التنفيذيين لمجلس رقابة،المكلفين بال

إفصاح عن بند معين في بيان مالي مبلغ        ق بين مبلغ أو تصنيف أو عرض أو          فر –الخطأ    ) ط(
 إعداد التقارير المالية    إطارعنه والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح الذي يقتضيه           

 .إحتيالطاء من خطأ أو وقد تنشأ األخ. لك البندالمعمول به لذ

 يعبر المدقق عن رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية معروضة بشكل عـادل،               وعندما
  أيضاً قد تتضمن األخطاء  ف أو عن وجهة نظر صحيحة وعادلة،        من كافة النواحي الهامة،   

تلك التعديالت على المبالغ أو التصنيفات أو العرض أو اإلفصاحات التي تعتبر ضرورية،             
لبيانات المالية بشكل عادل، من كافة النواحي الهامة، أو للتعبير          لعرض ا في حكم المدقق،    
 . وعادلةصحيحةعن وجهة نظر 

م ي يـت  والذ، المكلفين بالرقابة،وحيث يكون مناسباً بمسؤوليات اإلدارة ، المتعلق فتراضاإل  ) ي(
   يكـون مناسـباً   وحيـث   ركـت اإلدارة    لقد أقرت وأد    -  عليه إجراء عملية التدقيق بناء، 

المكلفين بالرقابة، بأنهم يتحملون المسؤوليات التي تعد أساسية في إجراء عملية تدقيق وفقاً             
 :لمعايير التدقيق الدولية، أي تقع على عاتقهم مسؤولية

ذلك العرض  التقارير المالية المعمول به، بما في طارإعداد البيانات المالية وفقاً إل )١(
 ؛ عالقةيالعادل حيث يكون ذلك ذ

، المكلفون بالرقابة، بأنهـا     وحيث يكون مناسباً  الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة       )٢(
ـ  األخطاءضرورية للتمكين من إعداد بيانات مالية خالية من           سـواء ،  ة الجوهري

  أو خطأ؛ وإحتيال عن ت ناجمةكان
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 :تزويد المدقق بما يلي )٣(
، وحيث يكون مناسباًكافة المعلومات التي تعلم اإلدارة وصول إلى  ال  . أ

 بأنها مرتبطة بإعـداد البيانـات الماليـة مثـل           المكلفون بالرقابة، 
 السجالت والوثائق والمسائل األخرى؛

وحيث يكون  المعلومات اإلضافية التي قد يطلبها المدقق من اإلدارة           . ب
 ، من المكلفين بالرقابة لغرض التدقيق؛ ومناسباً

 المنشأة يرى المـدقق     وصول غير مقيد إلى أشخاص يعملون داخل        . ج
  .بأنه من الضروري الحصول على أدلة تدقيق منهم

  

قد تتم إعادة صياغة النقطـة المـذكورة        ) ١(عادل،   عرض   إطار إستخدامفي حال   
 إعـداد  طـار  لها وفقاً إلالعادلإعداد البيانات المالية والعرض    "أعاله بالشكل التالي    

  وعادلة صحيحةتعبر عن وجهة نظر     ية التي   إعداد البيانات المال  "أو  " التقارير المالية 
  ". إعداد التقارير الماليةطاروفقاً إل

  

وحيث يكون   بمسؤوليات اإلدارة     المتعلق فتراضاإل"كما قد تتم اإلشارة إلى مصطلح       
بمـصطلح  " يق بنـاء عليـه   ي يتم إجراء عملية التـدق     ، المكلفين بالرقابة، الذ   مناسباً

  ".فتراضاإل"
 

ظيف التدريب والمعرفة والخبرة ذات العالقة، ضـمن الـسياق           تو –الحكم المهني     )  ك(
المنصوص عليه بموجب معايير التدقيق والمحاسبة والسلوك األخالقي، عند صـنع           

 .قرارات مدروسة حول إجراءات سير العمل المناسبة في ظروف عملية التدقيق
 

 تـدل علـى      للحاالت التي قد   والتيقظموقف يشمل عقالً متسائالً      –التشكك المهني     )  ل(
 . وتقييماً ناقداً ألدلة التدقيقإحتيالوجود خطأ محتمل ناجم عن خطأ أو 

  

 في سياق تدقيق البيانات المالية، هو عبارة عـن مـستوى عـاٍل              –التأكيد المعقول     )  م(
 .وليس مطلقاً من التأكيد

  

 مخاطرة أن تحتوي البيانات المالية علـى أخطـاء          – مخاطرة الخطأ الجوهري    ) ن(
ويتألف ذلك من عنصرين موضحين كاآلتي      . اء عملية التدقيق  جوهرية قبل إجر  
 :عند مستوى التأكيد

 قابلية تعرض تأكيد حول فئة من المعامالت أو رصيد         –المخاطرة الكامنة    )١(
فرداً أو لدى جمعه    نخطأ قد يكون جوهرياً، إما م     وجود  حساب أو إفصاح ل   

 .عالقةمع أخطاء أخرى، وذلك قبل النظر في أية أنظمة رقابة ذات 

في عملية  الذي قد يحدث    خطأ  ال تتمثل في أن  مخاطرة   –مخاطرة الرقابة    )٢(
والذي قد يكون   تأكيد حول فئة من المعامالت أو رصيد حساب أو إفصاح           

 لن يتم منع     لدى جمعه مع األخطاء األخرى،     أو جوهرياً، إما منفرداً     خطأ
بة الداخلية  ه أو تصحيحه في الوقت المحدد من قبل الرقا        إكتشافحدوثه أو   

 .للمنشأة
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كـشركة  ) (المؤسـسات (أو المؤسسة   ) األشخاص( الشخص   –المكلفون بالرقابة     ) س(
التي يقع على عاتقها مسؤولية اإلشراف على االتجاه االسـتراتيجي          ) وصية مثالً 
 ويتضمن ذلـك اإلشـراف علـى        .ات المتعلقة بمساءلة المنشأة   لتزامللمنشأة واإل 

ت في بعض المناطق، قد     المنشآ وفيما يتعلق ببعض     .عملية إعداد التقارير المالية   
يشمل المكلفون بالرقابة موظفي اإلدارة مثل األعضاء التنفيـذيين فـي مجلـس             

 .مدير-رقابي معين في منشأة في القطاع الخاص أو العام أو مالك
  

  المتطلبات
 متطلبات السلوك األخالقي المتعلقة بتدقيق البيانات المالية

 لمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة، بما في ذلك تلـك المتطلبـات             لمدققينبغي أن يمتثل ا    .١٤
 )١٧أ-١٤الفقرات أ: المرجع. (المتعلقة بعمليات تدقيق البيانات الماليةو، ستقالليةالمعنية باإل

  

 التشكك المهني
 الظروف عملية تدقيق ما مع ممارسة التشكك المهني مدركاً أن           ينبغي أن يخطط ويجري المدقق     .١٥

الفقرات : المرجع. (تؤدي إلى وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية       موجودة بحيث   قد تكون   
 )٢٢أ-١٨أ

  

 الحكم المهني
.  الحكم المهني عند تخطيط وإجراء عمليـة تـدقيق للبيانـات الماليـة             ينبغي أن يمارس المدقق    .١٦

 )٢٧أ-٢٣الفقرات أ: المرجع(
  

  التدقيقأدلة التدقيق الكافية والمناسبة ومخاطرة
 على أدلة تدقيق كافية ومناسـبة       ينبغي أن يحصل المدقق   في سبيل الحصول على تأكيد معقول،        .١٧

 التوصـل إلـى   للحد من مخاطرة التدقيق إلى مستوى متدنٍ مقبول وبالتالي تمكين المدقق مـن              
 )٥٢أ-٢٨الفقرات أ: المرجع. ( رأيه معقولة ليبني عليهااتإستنتاج

  

   لمعايير التدقيق الدوليةإجراء عملية تدقيق وفقاً
 التدقيقب لمعايير التدقيق الدولية ذات العالقة متثالاإل
ويكون معيار تـدقيق    .  لكافة معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالتدقيق       ينبغي أن يمتثل المدقق    .١٨

دولي معين مرتبطاً بعملية التدقيق عندما يكون ساري المفعول وتكون الظروف التـي يتناولهـا               
 )٥٧أ-٥٣الفقرات أ: المرجع. (لمعيار قائمةا
 

 ، بما في ذلك التطبيقمعيار تدقيق دولي معينكامل نص  على فهم حول     ينبغي أن يحصل المدقق    .١٩
. والمادة التوضيحية األخرى، وذلك في سبيل فهم أهدافه وتطبيـق متطلباتـه بالـشكل المالئـم               

 )٦٦أ-٥٨الفقرات أ: المرجع(
  

ـ ه لمعايير التدقيق الدولية في تقرير المدقق إال في حال           إمتثال ال ينبغي أن يعرض المدقق     .٢٠ ه إمتثال
 .لمتطلبات هذا المعيار وكافة معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالتدقيق
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  المختلفةلتدقيق الدولية األهداف الواردة في معايير ا
داف الواردة فـي معـايير       األه ينبغي أن يستخدم المدقق   في سبيل تحقيق األهداف الكلية للمدقق،        .٢١

 العالقات  عتبارالتدقيق الدولية ذات العالقة في تخطيط وإجراء عملية التدقيق، مع األخذ بعين اإل            
 )٦٩أ-٦٧الفقرات أ: المرجع: (من أجلوذلك المتبادلة بين معايير التدقيق الدولية، 

تي تقتضيها معايير   تحديد ما إذا كانت أية إجراءات تدقيق، باإلضافة إلى تلك اإلجراءات ال             ) أ(
: المرجـع (ألهداف الواردة في معايير التدقيق الدولية؛ و        طبقاً ل التدقيق الدولية، ضرورية    

 )٧٠الفقرة أ

 )٧١الفقرة أ: المرجع. (تقييم ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  ) ب(

  
  للمتطلبات ذات العالقةمتثالاإل
 لكل متطلب يقتضيه معيار تدقيق دولي ما، إال في          المدققينبغي أن يمتثل    ،  ٢٣مع مراعاة الفقرة     .٢٢

 -:حال، في ظروف عملية التدقيق

 ؛ أولتدقيق الدولي كامالً غير مرتبطكان معيار ا  ) أ(

الفقرتـان  : المرجـع . (كان المتطلب غير مرتبط ألنه متطلب شرطي والشرط غير قـائم            ) ب(
 )٧٣أ-٧٢أ

  
وري الحياد عن متطلب ذي عالقة في معيار  المدقق بأنه من الضر  يرى، قد   إستثنائيةفي ظروف    .٢٣

 إجراءات تدقيق بديلة مـن أجـل        ينبغي أن يؤدي المدقق   وفي هذه الحاالت،    . تدقيق دولي معين  
ومن المتوقع أن تنشأ حاجة المدقق إلى الحياد عن متطلب ذي عالقة            . تحقيق هدف ذلك المتطلب   

ا يكون ذلك اإلجراء غير فعال فـي         وعندم محددالقيام بإجراء    ذلك المتطلب    يقتضيفقط عندما   
 )٧٤الفقرة أ: المرجع (.تحقيق هدف المتطلب في الظروف الخاصة للعملية

  
  في تحقيق الهدفخفاقاإل
إذا لم يستطع المدقق تحقيق هدف معين في معيار تدقيق دولي ذي عالقة، فعليه تقييم ما إذا كان                   .٢٤

لي يقتضي منه بموجب معايير التدقيق الدولية ذلك يحول دون تحقيقه لألهداف الكلية للمدقق وبالتا
م نظا ممكناً بموجب قانون أو      نسحابيث يكون اإل  ح( من العملية    نسحابتعديل رأي المدقق أو اإل    

 في تحقيق هدف معين مسألة هامة تقتضي التوثيـق وفقـاً لمعيـار              خفاقويمثل اإل ). معمول به 
 )٧٦أ-٧٥الفقرتان أ: المرجع( ٢٣٠.٤ التدقيق الدولي

***  
  

    
                                                 

  )ج(٨، الفقرة "وثائق التدقيق "٢٣٠تدقيق الدولي معيار ال 4
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  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  تدقيق البيانات الماليةعملية 

  )٣الفقرة : المرجع (نطاق عملية التدقيق
يتناول رأي المدقق حول البيانات المالية ما إذا كانت البيانات المالية معدة، من كافة النـواحي       . ١أ

 هذا الرأي شائعاً في كافة عمليـات تـدقيق          ويعتبر.  إعداد التقارير المالية   طارالهامة، وفقاً إل  
 المنشأة في المستقبل أو الكفاءة أو       إستمراروبالتالي، ال يؤكد رأي المدقق على       . البيانات المالية 

قد يقتضي القانون أو النظام المعمول      ومع ذلك،   . الفعالية التي نفذت بها اإلدارة شؤون المنشأة      
راء حول المسائل الخاصة األخرى، مثل فعالية الرقابة        به في بعض المناطق أن يكون المدقق آ       

لية وحيث أن معايير التدقيق الدو    .  مع البيانات المالية   إداري منفصل الداخلية، أو توافق تقرير     
 فيما يتعلق بمثل هذه المسائل إلى الحد الذي تكون فيه مرتبطـة             تحتوي على متطلبات وإرشاد   

د يتعين على المدقق تنفيذ عمل إضافي في حـال تحملـه            بتكوين رأي حول البيانات المالية، ق     
  .لمسؤوليات إضافية من أجل توفير تلك اآلراء

  

  )٤الفقرة : المرجع(إعداد البيانات المالية 
، مسؤوليات المكلفين بالرقابة    وحيث يكون مناسباً  قد يحدد القانون أو النظام مسؤوليات اإلدارة        .    ٢أ

 نطاق هذه المسؤوليات أو الطريقة التي       قد يختلف ومع ذلك،   . اليةفيما يخص إعداد التقارير الم    
ورغم هذه الفروقات، يتم إجراء عمليـة تـدقيق وفقـاً           . يتم توضيحها بها من منطقة ألخرى     

، المكلفين بالرقابة يقرون    وحيث يكون مناسباً   أن اإلدارة    إفتراضلمعايير التدقيق الدولية على     
  :ليات التالية المسؤوم يتحملونويدركون بأنه

 إعداد التقارير المالية المعمول به، بما في ذلك حيث          طارإعداد البيانات المالية وفقاً إل      ) أ(
 يكون مرتبطاً العرض العادل لهذه البيانات؛

، المكلفين بالرقابة ضـرورياً     وحيث يكون مناسباً  الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة        ) ب(
 عـن   ت ناجمة  كان سواء الجوهرية،   األخطاء من   للتمكين من إعداد بيانات مالية خالية     

  أم خطأ؛ وإحتيال

 :تزويد المدقق بما يلي  ) ج(

، المكلفـون   وحيث يكون مناسباً  وصول إلى كافة المعلومات التي تعلم اإلدارة        ال )١(
بالرقابة بأنها مرتبطة بإعداد البيانات المالية مثل السجالت والوثائق والمـسائل           

 األخرى؛

، وحيث يكـون مناسـباً    التي قد يطلبها المدقق من اإلدارة       المعلومات اإلضافية    )٢(
 المكلفين بالرقابة لغرض عملية التدقيق؛ و
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يرى المدقق بأنه من     إلى أشخاص يعملون داخل المنشأة       وصول غير مقيد   )٣(
 .الضروري الحصول على أدلة تدقيق منهم

  

  : المكلفين بالرقابة ما يلي،اسباًوحيث يكون منيقتضي إعداد البيانات المالية من قبل اإلدارة  .    ٣أ
المعمول به، في سياق أية قـوانين أو أنظمـة ذات            إعداد التقارير المالية     إطارتحديد   •

 .عالقة

 .إعداد البيانات المالية وفقاً لذلك اإلطار •

 .تضمين وصف مالئم لذلك اإلطار في البيانات المالية •
  

ات الحكم المهنـي لـدى إعـداد التقـدير        يقتضي إعداد البيانات المالية أن تمارس اإلدارة        
ويـتم  . ، وأن تختار وتطبق السياسات المحاسبية المناسـبة       المحاسبية المعقولة في الظروف   

  .تكوين هذه األحكام في سياق إطار إعداد التقارير المالية المعمول به
  

  :قد يتم إعداد البيانات المالية وفقاً إلطار معين مصمم من أجل تلبية.      ٤أ
أي (حتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين من المعلومـات الماليـة المـشتركة             إ •

 ؛ أو)البيانات المالية ذات الغرض العام"

البيانات المالية ذات الغرض    "أي  (حتياجات مستخدمين محددين من المعلومات المالية       إ •
 ").الخاص

  

ليـة  عـداد التقـارير الما    إلى معايير       يشتمل إطار إعداد التقارير المالية المعمول به عادة عل            . ٥أ
ير مرخصة أو معترف بها، أو على متطلبات تشريعية أو          موضوعة من قبل هيئة وضع معاي     

وفي بعض الحاالت، قد يشتمل إطار إعداد التقارير المالية على كل مـن معـايير               . تنظيمية
ـ              رف بهـا   إعداد التقارير المالية الموضوعة من قبل هيئة وضع معايير مرخـصة أو معت

وقد توفر المصادر األخرى توجيهاً حول تطبيق إطـار         . والمتطلبات التشريعية أو التنظيمية   
وفي بعض الحاالت، قد يشتمل إطـار إعـداد التقـارير           . إعداد التقارير المالية المعمول به    

وقد تتضمن هذه . المالية المعمول به على مصادر أخرى، أو قد يتألف من هذه المصادر فقط
  :در األخرى ما يليالمصا

ات إلتزامالبيئة القانونية واألخالقية، بما في ذلك القوانين واألنظمة وقرارات المحكمة و           •
 السلوك األخالقي المهني فيما يتعلق بالمسائل المحاسبية؛ 

 والصادرة عن هيئـة وضـع       التي تتمتع بسلطة متفاوتة   التفسيرات المحاسبية المنشورة     •
 تنظيمية؛معايير أو هيئة مهنية أو 

 القـضايا المحاسـبية الناشـئة       التي تتمتع بسلطة متفاوتة حول    وجهات النظر المنشورة     •
 هيئة وضع معايير أو هيئة مهنية أو تنظيمية؛والصادرة عن 

 الممارسات العامة وممارسات القطاع المعترف بها على نطاق واسع والشائعة؛ و •
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 .المراجع المحاسبية •
  

التي قد يتم الحصول منهـا      ار إعداد التقارير المالية والمصادر      عندما تظهر تعارضات بين إط    
على توجيه حول تطبيق اإلطار، أو بين المصادر التي تشمل إطار إعداد التقارير المالية، فإن               

  .المصدر الذي يتمتع بسلطة أقوى يسود على المصادر األخرى
  
ورغم أن اإلطار قد    . وى البيانات المالية    تحدد متطلبات إطار إعداد التقارير المالية شكل ومحت           .٦أ

ال يحدد كيفية محاسبة أو اإلفصاح عن كافة المعامالت أو األحداث، فعادة ما يتضمن مبـادئ                
ها كأساس لوضع وتطبيق السياسات المحاسبية التي تتوافق        إستخدامكافية وواسعة النطاق يمكن     

  .مع المفاهيم ذات الصلة بمتطلبات اإلطار
  

تعـد األطـر    بعض أطر إعداد التقارير المالية هي عبارة عن أطر للعرض العادل، بينما                إن     . ٧أ
وعادة ما يتم تصميم أطر إعداد التقارير المالية التـي تتـضمن بـشكل              . إمتثال أطر   األخرى

 لوضع  أساسي معايير إعداد التقارير المالية الموضوعة من قبل هيئة مرخصة أو معترف بها            
ستخدمها المنشآت في إعداد البيانات المالية ذات الغرض العام من أجل تحقيق             التي ست  المعايير

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة          كالعرض العادل   
  . مثالًالدولية

  
من البيانـات   كما تحدد متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ماهية مجموعة كاملة              .   ٨أ

 عدة أطر، تهدف البيانات المالية إلى توفير معلومات حول الوضـع            إستخداموفي حال   . المالية
 قد تـشتمل  وفيما يتعلق بأطر العمل هذه،      . المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية لمنشأة معينة      

 التغييـرات فـي      ميزانية عمومية؛ وبيان دخل؛ وبيان      على مجموعة كاملة من البيانات المالية    
وفيما يتعلق ببعض أطر إعداد     . حقوق الملكية؛ وبيان التدفق النقدي؛ واإليضاحات ذات العالقة       

التقارير المالية األخرى، فقد يشكل بيان مالي مفرد واإليضاحات ذات العالقة مجموعة كاملـة              
  :من البيانات المالية

إعداد التقارير المالية   "اع العام   معيار المحاسبة الدولي في القط    على سبيل المثال، ينص      •
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "  أساس النقد المحاسبيعلى

على أن البيان المالي األولي هو عبارة عن بيان بالمقبوضات والمدفوعات النقدية عندما             
 .تعد منشأة في القطاع العام بياناتها المالية وفقاً لذلك المعيار

، حيث قد يحتوي كل منها على إيضاحات ذات         من األمثلة األخرى على بيان مالي مفرد       •
 :عالقة، ما يلي

o الميزانية العمومية. 

o بيان الدخل أو بيان العمليات. 

o بيان األرباح المدورة. 
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o بيان التدفقات النقدية. 

o ات التي ال تتضمن حقوق المالكلتزامبيان األصول واإل. 

o  المالك ملكيةحقوقبيان التغييرات في . 

o بيان اإليرادات والمصروفات. 

o بيان العمليات حسب خطوط اإلنتاج. 
  

 حول تحديد إمكانية قبول إطار     متطلبات معينة ويوفر إرشاداً    ٢١٠ يضع معيار التدقيق الدولي       .٩أ
ـ  عتبارات اإل ٨٠٠ ويتناول معيار التدقيق الدولي      ٥.إعداد التقارير المالية المعمول به     ة  الخاص

  ٦.الية وفقاً إلطار عمل ذي غرض خاصعند إعداد البيانات الم
  

 في إجراء عملية تدقيق معينة، يتعين على المـدقق الحـصول علـى              فتراضنظراً ألهمية اإل  .  ١٠أ
تحملهـم  بـأنهم يقـرون ويـدركون       ، المكلفين بالرقابـة     وحيث يكون مناسباً  موافقة اإلدارة   

  ٧.شرط مسبق لقبول عملية التدقيق ك٢لمسؤوليات المبينة في الفقرة أل
  

   خاصة بعمليات التدقيق في القطاع العامإعتبارات
قد تكون أوامر التكليف بإجراء عمليات تدقيق للبيانات المالية الخاصة بمنشآت القطاع العـام                . ١١أ

، فتراضونتيجة لذلك، قد يتضمن اإل    . أوسع نطاقاً من تلك األوامر الخاصة بالمنشآت األخرى       
متعلق بمسؤوليات اإلدارة والذي يتم إجراء عملية تدقيق للبيانات المالية لمنشأة فـي القطـاع       ال

نفيذ المعامالت واألحداث وفقاً لقـانون أو       العام بناء عليه، مسؤوليات إضافية، مثل مسؤولية ت       
   ٨.نظام أو سلطة أخرى

  

  )٨الفقرة : المرجع (تكوين رأي المدقق
بر عنه المدقق بما إذا كانت البيانات المالية معدة، مـن كافـة النـواحي               يتعلق الرأي الذي يع   .  ١٢أ

ومع ذلك، سيعتمد تكوين رأي المـدقق       . الهامة، وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به       
وتتضمن معظـم   . على إطار إعداد التقارير المالية المعمول به وأي قانون أو نظام معمول به            

 إعـداد المالية متطلبات متعلقة بعرض البيانات المالية؛ حيـث يتـضمن           أطر إعداد التقارير    
   .العرض  بموجب هذه األطرالبيانات المالية وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به

                                                 
 )أ(٦، الفقرة " على شروط التكليف بالتدقيقالموافقة "٢١٠معيار التدقيق الدولي   ٥

ـ  اغـر أ عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات          –خاصة  ال عتباراتاإل"  ٨٠٠معيار التدقيق الدولي      ٦ ، "ةض خاص
 .٨الفقرة 

 )ب(٦، الفقرة ٢١٠ التدقيق الدولي معيار ٧
 ٥٧أنظر الفقرة أ ٨ 
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حيث يكون إطار إعداد التقارير المالية إطاراً للعرض العادل، كما هو الحـال عمومـاً فـي                 .  ١٣أ
 الغرض العام، يكون الرأي الذي تقتضيه معايير التدقيق الدولية حول مـا             البيانات المالية ذات  

تعبر إذا كانت البيانات المالية معروضة بشكل عادل، من كافة النواحي الهامة، أو ما إذا كانت                
، إمتثـال أما عندما يكون إطار إعداد التقارير المالية إطـار          .  وعادلة صحيحة وجهة نظر    عن

 حول ما إذا كانت البيانات المالية معدة، من كافة النواحي الهامة، وفقاً             فيكون الرأي المطلوب  
وما لم يذكر غير ذلك على وجه التحديد، فإن اإلشارة في معايير التدقيق الدولية              . إلطار العمل 

  . الرأينوعيإلى رأي المدقق تشمل كال 
  

  )١٤الفقرة : رجعالم (متطلبات السلوك األخالقي المتعلقة بتدقيق البيانات المالية
، ستقالليةمعنية باإل بات السلوك األخالقي ذات العالقة، بما في ذلك تلك ال         يخضع المدقق لمتطل  .  ١٤أ

وتتألف متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة عادة       . المتعلقة بعمليات تدقيق البيانات المالية    و
 تحـاد  الـصادرة عـن اإل     يينالسلوك األخالقي للمحاسبين المهن    قواعدمن الجزأين أ و ب من       

المتعلقة بعملية تدقيق البيانات المالية إلى      )  الدولي للمحاسبين  تحاد اإل قواعد(الدولي للمحاسبين   
  .جانب المتطلبات الوطنية األكثر تقييداً

  
لـسلوكيات األخالقيـة     المبادئ األساسية ل    الدولي للمحاسبين  تحاد اإل قواعد أ من    ء الجز يحدد.  ١٥أ

متعلقة بالمدقق عند إجراء عملية تدقيق للبيانات المالية، كما يوفر إطـاراً تـصورياً              المهنية ال 
 بها بموجـب  لتزاموفيما يلي المبادئ األساسية التي يتعين على المدقق اإل     . لتطبيق هذه المبادئ  

  : الدولي للمحاسبينتحاد اإلقواعد
 النزاهة؛  ) أ(

 الموضوعية؛  ) ب(

 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة؛  ) ج(

  السرية؛ و)   د( 
  .السلوك المهني)  ه( 

  
 الدولي للمحاسبين اإلطار التصوري الذي ينبغي تطبيقه في         تحاد اإل قواعديوضح الجزء ب من     

  . حاالت خاصة
  
 تحـاد  اإل قواعـد ه  تقتضي وبالتالي    عند إجراء عملية تدقيق،    مصلحة العامة الصب في   إن ما ي   . ١٦أ

وتـصف  . عن المنشأة التي تخـضع للتـدقيق      مستقالً  المدقق   أن يكون    الدولي للمحاسبين، هو  
.  فـي المظهـر    سـتقاللية  الذهن واإل  إستقاللية من كل من     تتألفعلى أنها    ستقاللية اإل القواعد

 يتأثر بتأثيرات قد تضعف     أن المدقق عن المنشأة قدرته على تكوين رأي دون          إستقالليةوتحمي  
العمل بنزاهة وموضوعية والحفـاظ علـى        قدرة المدقق على     ستقالليةوتعزز اإل . ذلك الرأي 

  .من التشكك المهنيموقف 
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، أو المتطلبات الوطنية التي تعد ملحة بـنفس القـدر           ١٩يتناول المعيار الدولي لرقابة الجودة       .  ١٧أ
 لتزام، مسؤوليات الشركة في وضع نظام لرقابة الجودة على عمليات التدقيق واإل           ١٠على األقل 

 مسؤوليات الـشركة المتعلقـة بوضـع سياسـات          ١ولي لرقابة الجودة    ويحدد المعيار الد  . به
وإجراءات مصممة لتزويدها بتأكيد معقول بأن الشركة وموظفيها يمتثلون لمتطلبات الـسلوك            

ويحدد معيار التدقيق الـدولي     . ١١ستقالليةاألخالقي ذات العالقة، بما في ذلك تلك المتعلقة باإل        
وتتـضمن  .  يتعلق بمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة مسؤوليات شريك العملية فيما    ٢٢٠

،  حيث تقتـضي الـضرورة     ستفسار من خالل المالحظة واإل    ، متيقظاً هذه المتطلبات أن يبقى   
 لمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة من قبل أعضاء فريـق           متثاللوجود أدلة على عدم اإل    

م شريك العملية بوجود مسائل تدل على عـدم         العملية، وأن يحدد اإلجراء المناسب في حال عل       
 إستنتاج أعضاء فريق العملية لمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة، وأن يتوصل إلى             إمتثال

ويقر معيـار التـدقيق      ١٢. التي تنطبق على عملية التدقيق     ستقاللية لمتطلبات اإل  متثالحول اإل 
 لرقابة الجودة فـي الـشركة مـن أجـل      على نظام عتماداإلبفريق العملية   بحق   ٢٢٠الدولي  

ضطالع بمسؤولياته فيما يتعلق بإجراءات رقابة الجودة المنطبقـة علـى عمليـة التـدقيق               إلا
  .، ما لم تشير المعلومات التي توفرها الشركة أو أطراف آخرون إلى غير ذلكالمختلفة

  
  )١٥الفقرة : المرجع (التشكك المهني

  : متيقظاً لما يليالمدققون  يتضمن التشكك المهني أن يك. ١٨أ
 .أدلة التدقيق التي تتعارض مع أدلة التدقيق األخرى التي تم الحصول عليها •

 سـتجابة مدى موثوقية الوثـائق وإجـراءات اإل      المعلومات التي تؤدي إلى التساؤل حول        •
 .ها كأدلة تدقيقإستخدامات التي سيتم ستفسارلإل

 .مل محتإحتيال التي قد تدل على وجود الحاالت •

 إجراءات تدقيق أخرى باإلضـافة إلـى تلـك          وضعالظروف التي تشير إلى الحاجة إلى        •
 .اإلجراءات التي تقتضيها معايير التدقيق الدولية

  
ناء عملية التدقيق ضروري في حال أراد المدقق الحد مثالً مـن            بالتشكك المهني أث   لتزامإن اإل . ١٩أ

  :مخاطر
 .اإلغفال عن ظروف غير عادية •

 . من مالحظات المدققاتستنتاج اإلإستخالصة في التعميم عند المبالغ •

ات غير مناسبة في تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق وتقييم           إفتراض إستخدام •
 .النتائج الناشئة من ذلك

                                                 
، وعمليات التأكيد  للبيانات المالية عمليات تدقيق ومراجعةتؤديرقابة الجودة للشركات التي  "١المعيار الدولي لرقابة الجودة    ٩

  "والخدمات ذات العالقةاألخرى 
 .٢، الفقرة "يانات الماليةتدقيق البلرقابة الجودة  "٢٢٠معيار التدقيق الدولي    ١٠
  .٢٥-٢٠، الفقرات ١المعيار الدولي لرقابة الجودة    ١١
  .١٢-٩، الفقرات ٢٢٠معيار التدقيق الدولي    ١٢
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ويتضمن هذا البحث في أدلـة      . إن التشكك المهني ضروري بالنسبة للتقييم الناقد ألدلة التدقيق        . ٢٠أ
ات والمعلومـات   ستفـسار  لإل ستجابةومدى موثوقية الوثائق وإجراءات اإل    ق المتعارضة   التدقي

 كفاية   مدى إعتباركما يتضمن   . األخرى التي يتم الحصول عليها من اإلدارة والمكلفين بالرقابة        
ومالئمة أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها في ضوء الظروف القائمة، مثل الحالـة التـي                

 وتكون فيها وثيقة مفردة ذات طبيعـة قابلـة للتعـرض            حتيالامل مخاطرة اإل  تظهر فيها عو  
  .الداعم لمبلغ هام في البيانات الماليةالوحيد  هي دليل التدقيق حتياللإل

  
ومع . غير ذلك أصلية ما لم يملك سبباً ليعتقد        يقبل المدقق سجالت ووثائق على أنها        يجوز أن  . ٢١أ

. ١٣ها كأدلة تـدقيق   إستخدام سيتم    مدى موثوقية المعلومات التي    إعتبارذلك، يتعين على المدقق     
 إحتيالوفي الحاالت التي يشك فيها المدقق بمدى موثوقية المعلومات أو بوجود مؤشرات على              

على سبيل المثال، إذا كانت الظروف المحددة خالل عملية التدقيق تجعل المدقق يعتقد             (محتمل  
، تقتضي  )ية أو أن الشروط الواردة في الوثيقة قد تم تزييفها         قد تكون غير أصل   بأن وثيقة معينة    

معايير التدقيق الدولية أن يتحقق المدقق مرة أخرى ويحدد التعـديالت أو اإلضـافات علـى                
  .١٤إجراءات التدقيق التي تعتبر ضرورية لحّل المسألة

  
ق ونزاهـة اإلدارة     من المدقق أن يتجاهل التجربة الـسابقة المتعلقـة بـصد           التوقع ال يمكن    . ٢٢أ

 بأن اإلدارة والمكفلين بالرقابة صادقون      عتقاد ومع ذلك، فإن اإل    .والمكلفين بالرقابة في المنشأة   
 بالتشكك المهني أو يسمح للمدقق بأن يرضـى         لتزامونزهاء ال يعفي المدقق من الحاجة إلى اإل       

  .بأدلة تدقيق بأقل من مقنعة عند الحصول على تأكيد معقول
  

  )١٦الفقرة : المرجع (الحكم المهني
ويعود ذلك إلى أنـه ال يمكـن        . يعتبر الحكم المهني مهماً إلجراء عملية تدقيق بالشكل المالئم          .٢٣أ

تفسير متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة ومعايير التدقيق الدولية والقرارات المدروسـة            
 الحقـائق   علـى والخبـرة ذات العالقـة      المطلوبة خالل عملية التدقيق دون تطبيق المعرفـة         

ويعد الحكم المهني ضرورياً على وجه الخصوص فيما يتعلق بالقرارات المتعلقـة            . والظروف
  :بما يلي

 .األهمية النسبية ومخاطرة التدقيق •

المستخدمة لتحقيق متطلبات معـايير التـدقيق       طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق       •
 .الدولية وجمع أدلة التدقيق

تقييم ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وما إذا كانت هناك حاجة إلـى                  •
القيام بالمزيد من أجل تحقيق أهداف معايير التدقيق الدولية وبالتالي تحقيـق األهـداف              

 .الكلية للمدقق

                                                 
 .٩-٧، الفقرات "أدلة التدقيق "٥٠٠معيار التدقيق الدولي  ١٣

المصادقات  "٥٠٥ معيار التدقيق الدولي ؛١١، الفقرة ٥٠٠؛ معيار التدقيق الدولي ١٣، الفقرة ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ١٤
 .١٦ و ١١-١٠، الفقرات "الخارجية
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 .ةتقييم أحكام اإلدارة في تطبيق إطار إعداد التقارير المالية المعمول به الخاص بالمنشأ •

 إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، مثل تقيـيم           ستنتاد باإل اتستنتاج اإل إستخالص •
 .مدى معقولية التقديرات التي تضعها اإلدارة لدى إعداد البيانات المالية

  
 هي أن تتم ممارستها  المدققالتي من المتوقع أن يتصف بها إن الخاصية المميزة للحكم المهني       . ٢٤أ

 ساعد تدريبه ومعرفته وخبرته في تنمية الكفاءات الالزمة مـن أجـل تحقيـق               من قبل مدقق  
  .األحكام المعقولة

  
 ممارسة الحكم المهني في أي حالة معينة على الحقائق والظـروف المعروفـة لـدى                تعتمد.   ٢٥أ

وإن التشاور بشأن المسائل الصعبة أو المثيرة للجدل أثناء سير عملية التـدقيق بـين               . المدقق
يق العملية نفسه وبين فريق العملية واآلخرين عند المستوى المناسـب داخـل أو خـارج                فر

 إصـدار أحكـام     علـى  يساعد المدقق    ٢٢٠،١٥ الشركة، مثل ما يقتضيه معيار التدقيق الدولي      
  .مدروسة ومعقولة

  
س تطبيقـاً    إلى ما إذا كان الحكم الذي تم التوصل إليه يعك          ستنتاديمكن تقييم الحكم المهني باإل    .  ٢٦أ

يفي بالغرض لمبادئ التدقيق والمحاسبة وما إذا كان مناسباً في ضـوء الحقـائق والظـروف                
  . المدققتقريرحتى تاريخ إصدار ومتوافقاً معها المعروفة لدى المدقق 

  
. كما يحتاج إلى توثيقه بشكل مناسـب      . يحتاج الحكم المهني إلى ممارسته خالل عملية التدقيق       .  ٢٧أ

صدد، يتعين على المدقق إعداد وثائق التدقيق الكافية لتمكين مدقق خبير، ال يملـك       وفي  هذا ال   
أية صلة سابقة مع عملية التدقيق، من فهم األحكام المهنية الهامة التـي تـم إصـدارها لـدى       

 وال ينبغـي    .١٦المسائل الهامة الناشئة أثناء عملية التـدقيق      المتعلقة ب  اتستنتاجالتوصل إلى اإل  
 للقرارات الغير مدعومة بحقائق وظروف العملية أو بأدلة تدقيق          كمبررحكم المهني    ال إستخدام

  .كافية ومناسبة
  

  )١٧ و٥الفقرتان : المرجع (أدلة التدقيق الكافية والمناسبة ومخاطرة التدقيق
  كفاية ومالئمة أدلة التدقيقمدى 

ية من حيث طبيعتهـا ويـتم       إن أدلة التدقيق ضرورية لدعم رأي وتقرير المدقق، وهي تراكم         .  ٢٨أ
ومع ذلك،  . المؤداة أثناء سير عملية التدقيق    الحصول عليها بشكل أساسي من إجراءات التدقيق        

قد تتضمن أيضاً المعلومات التي يتم الحصول من المصادر األخرى مثـل عمليـات التـدقيق        

                                                 
  .١٨، الفقرة ٢٢٠معيار التدقيق الدولي  ١٥
 .٨، الفقرة ٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٦
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     ٩٤  ٢٠٠معيار التدقيق الدولي 

سابقة قد تؤثر على    شريطة أن يحدد المدقق ما إذا طرأت تغييرات منذ عملية التدقيق ال           (السابقة  
الشركة المتعلقـة   جراءات نظام رقابة الجودة في      أو إ ) ١٧مدى ارتباطها بعملية التدقيق الحالية    

  . العالقة مع العميلإستمراربقبول و
  
إن الكفاية هي قيـاس حجـم       . إن كفاية ومدى مالئمة أدلة التدقيق مرتبطتان ببعضهما البعض        .  ٢٩أ

كلمـا كانـت    (التدقيق المطلوبة بتقييم المدقق لمخاطر األخطاء       ويتأثر حجم أدلة    . أدلة التدقيق 
كلما كان  (وبنوعية هذه األدلة    ) المخاطر المقيمة أكثر، كلما زادت الحاجة إلى أدلة تدقيق أكثر         

ومع ذلك، فإن الحصول على أدلة تـدقيق        ). حجم هذه األدلة أكبر، كلما قلت الحاجة إلى األدلة        
  .السيئةأكثر ال يعوض عن نوعيتها 

  
موثوقيتها في تـوفير    ورتباطها  إإن مدى مالئمة أدلة التدقيق هو قياس نوعية األدلة، أي مدى            .  ٣٠أ

وتتأثر مدى موثوقية األدلة بمصدرها وطبيعتها      .  التي يستند إليها رأي المدقق     اتستنتاجدعم لإل 
  . عليهاوتعتمد على الظروف المختلفة التي يتم فيها الحصول 

  
 مخـاطرة التـدقيق إلـى       لتقليصديد ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة           إن تح  . ٣١أ

 معقولة يبني عليها رأيه اتإستنتاجمستوى متدنٍ مقبول وبالتالي تمكين المدقق من التوصل إلى 
 ومعايير التدقيق الدولية ذات العالقة      ٥٠٠ويضع معيار التدقيق الدولي     .  حكم مهني  هي مسألة 

 إعتباراتنطبق خالل عملية التدقيق فيما يتعلق ب      ي تطلبات إضافية وتوفر إرشاداً آخر    خرى م األ
  .المدقق في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

  
  مخاطرة التدقيق

ويعتمـد  . كتـشاف   إن مخاطرة التدقيق هي دالة على مخاطر األخطاء الجوهرية ومخاطرة اإل            .٣٢أ
يق المتعلقة بالحصول على معلومات الزمة لذلك الغـرض         تقييم المخاطر على إجراءات التدق    

ويعد تقييم المخاطر مسألة حكـم مهنـي        . واألدلة التي يتم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق       
  .أكثر من كونه مسألة قادرة على القياس الدقيق

  

                                                 
  .٩، الفقرة "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري  من خالل فهم المنشأة وبيئتها  "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١٧
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 ٢٠٠معيار التدقيق الدولي     ٩٥  
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 المـدقق عـن     ألغراض معايير التدقيق الدولية، ال تتضمن مخاطرة التدقيق مخاطرة أن يعبر          .  ٣٣أ
وعادة ما تعتبـر    . رأي بأن البيانات المالية تحتوي على أخطاء جوهرية بينما هي ليست كذلك           

إن مخاطرة التدقيق هي مصطلح فني يتعلـق        فوباإلضافة إلى ذلك،    . هذه المخاطر غير هامة   
سلبية بعملية التدقيق؛ فال يشير إلى مخاطر أعمال المدقق مثل الخسارة في مقاضاة أو الدعاية ال       

  .أو غيرها من األحداث الناشئة فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية
  

  مخاطر األخطاء الجوهرية
  : مستويينعندقد تظهر مخاطر األخطاء الجوهرية .  ٣٤أ

 ؛ وللبيانات المالية  الكليمستوىال •

 .وأرصدة الحسابات واإلفصاحاتلفئات المعامالت مستوى اإلثبات  •
  
إلى مخـاطر األخطـاء      الكلي للبيانات المالية     مستوىالخطاء الجوهرية عند    تشير مخاطر األ   . ٣٥أ

 بالبيانات المالية ككل والتي من المحتمل أن تؤثر على عدة           بشكل شامل ي تتعلق   تالجوهرية ال 
  .إثباتات

  
من أجل تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق يتم تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات .  ٣٦أ

ويمكّن هذا الدليل   . ءات التدقيق اإلضافية الالزمة للحصول على دليل تدقيق كاف ومناسب         إجرا
المدقق من التعبير عن رأي حول البيانات المالية عند مستوى متدنٍ مقبـول مـن مخـاطرة                 

. ويستخدم المدقق أساليب متنوعة لتحقيق الهدف من تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية          . التدقيق
قد ينتفع المدقق من نموذج يعبر عن العالقة العامـة لمكونـات مخـاطرة              مثال،  فعلى سبيل ال  

ويـرى  . كتشاف تعابير رياضية للوصول إلى مستوى مقبول من مخاطرة اإل         إستخدامبالتدقيق  
  .بعض المدققين أن مثل هذا النموذج مفيد عند تخطيط إجراءات التدقيق

  
المخـاطرة الكامنـة    : ى اإلثبات من مكونيين هما    تتألف مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستو     .  ٣٧أ

تظهـران  ومخاطرة الرقابة مخاطر المنشأة؛ حيـث       وتعد المخاطرة الكامنة    . ومخاطرة الرقابة 
  .بشكل مستقل عن عملية تدقيق البيانات المالية

  
بعض التأكيدات وفئـات المعـامالت وأرصـدة        سبة حدوث المخاطرة الكامنة أعلى في        ن إن.  ٣٨أ

  تكـون  قـد سبيل المثال،   فعلى  . بات واإلفصاحات ذات العالقة من غيرها من التأكيدات       الحسا
نسبة حدوثها أعلى في العمليات الحسابية المعقدة أو الحسابات التي تتألف من مبالغ مشتقة من               

كما قد تؤثر الظروف الخارجية التي تؤدي        .لشكوك هامة في التقدير   تقديرات محاسبية تخضع    
قد تجعل التطورات فعلى سبيل المثال، . على المخاطرة الكامنةاطر في األعمال مخحدوث إلى 

كمـا قـد تـؤثر      . المخزون عرضة للمبالغة  التكنولوجية من منتج معين قديماً، وبالتالي تجعل        
العوامل في المنشأة وبيئتها المتعلقة بعدة أو كافة فئات المعامالت أو أرصـدة الحـسابات أو                

وقد تتضمن مثل هذه العوامل مـثالً       . خاطرة الكامنة المتعلقة بإثبات معين    اإلفصاحات على الم  
قطاع متدهور يتـصف بعـدد      وجود   العمليات أو    ستمراراالفتقار إلى رأس مال عامل كاف إل      

  .في األعمالاإلخفاقات كبير من 
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     ٩٦  ٢٠٠معيار التدقيق الدولي 

 مـن قبـل      بها لتزام واإل إن مخاطرة الرقابة دالة على فعالية تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية         .  ٣٩أ
 المخاطر المحددة التي تهدد تحقيق أهداف المنشأة المتعلقة بإعداد          في سبيل التعامل مع   اإلدارة  

 مهما كان تصميمها وتشغيلها     ،قلل الرقابة الداخلية  ومع ذلك، يمكن أن ت    . البيانات المالية للمنشأة  
بـسبب  وذلك  ،  لص منها  دون أن تتخ   اء الجوهرية في البيانات المالية    مخاطر األخط من   جيداً،

أغالط  سبيل المثال إمكانية حدوث أخطاء أو        ويتضمن ذلك على  .  للرقابة الداخلية  القيود الكامنة 
بشرية أو التحايل على أنظمة الرقابة عن طريق التآمر أو التجاوز غيـر المالئـم مـن قبـل      

لتـدقيق الدوليـة    حـدد معـايير ا    وت . قائمة دائماً   بعض مخاطر الرقابة   فإنوبالتالي،  . اإلدارة
الظروف التي يتعين فيها على المدقق، أو يختار فيها المدقق، اختبار الفعالية التشغيلية ألنظمة              

  ١٨.الرقابة في تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات الجوهرية التي ينبغي أداؤها
  
كل منفصل، بـل    رقابة بش عادة إلى مخاطرة كامنة ومخاطرة      ال تشير معايير التدقيق الدولية      .  ٤٠أ

ومع ذلك، قد يجـري المـدقق تقييمـات         ". لمخاطر األخطاء الجوهرية  "تشير إلى تقييم موحد     
 على أسـاليب أو منهجيـات       عتمادمنفصلة أو موحدة للمخاطرة الكامنة ومخاطرة الرقابة باإل       

وقد يتم التعبير عن تقييم لمخـاطر األخطـاء الجوهريـة           .  عملية إعتباراتالتدقيق المفضلة و  
وفي أي حالة من هذه . غير كمية مصطلحات كمية مثل النسب المئوية أو مصطلحات إستخدامب

، تعد حاجة المدقق إلجراء تقييمات مناسبة للمخاطر أكثر أهمية من األساليب المختلفة             الحاالت
  . في التقييمهاإستخدامالتي قد يتم 

  
 حول تحديد وتقيـيم مخـاطر       ر إرشاداً  متطلبات معينة ويوف   ٣١٥ يحدد معيار التدقيق الدولي   .  ٤١أ

  .األخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية ومستوى اإلثبات
  

  كتشافمخاطرة اإل
 على  كتشافخاطرة اإل ينطوي المستوى المقبول لم   معين لمخاطرة التدقيق،    مستوى  فيما يتعلق ب  .  ٤٢أ

المثال، فعلى سبيل    .اإلثباتمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة عند مستوى       عالقة عكسية مع    
ة كانت مخاطر األخطاء الجوهرية التي يعتقد المدقق بوجودها أكبر، كلما كانت مخـاطر            كلما  
  .تكون أدلة التدقيق المطلوبة من المدقق أكثر إقناعاً  وبالتالي التي يمكن قبولها أقل،كتشافاإل

  
 المدقق التي يحددها المـدقق مـن         بطبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات    كتشافتتعلق مخاطرة اإل  .  ٤٣أ

فعاليـة إجـراء    وهي بالتالي دالة على     .  مخاطرة التدقيق إلى مستوى متدنٍ مقبول      تقليصأجل  
  :وإن مسائل مثل. تدقيق معين وتطبيقه من قبل المدقق

 التخطيط المالئم؛ •

  لموظفي فريق العملية؛المناسبالتعيين  •

 تطبيق التشكك المهني؛ و •

                                                 
 .١٧-٧، الفقرات "مةللمخاطر المقيالمدقق ستجابة إ "٣٣٠يار التدقيق الدولي مع ١٨
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 .لتدقيق المؤدى ومراجعتهاإلشراف على عمل ا •
  

تساعد على تعزيز فعالية إجراء تدقيق معين وتطبيقه من أجل الحد من احتماليـة أن يختـار                 
المدقق إجراء تدقيق غير مناسب أو يسيء تطبيق إجراء تدقيق مناسب أو يفسر نتائج التـدقيق              

  .بشكل غير صحيح
  
  ويوفر إرشاداً متطلبات معينة٣٣٠ق الدولي ومعيار التدقي ١٩ ٣٠٠يحدد معيار التدقيق الدولي .  ٤٤أ

.  للمخاطر المقيمـة   ستجابةلبيانات المالية وإجراءات المدقق في اإل     حول تخطيط عملية تدقيق ا    
القيـود   فقط، دون التخلص منها، وذلك بـسبب         كتشافومع ذلك، يمكن الحد من مخاطرة اإل      

  . موجودة دائماًكتشافوبالتالي، ستبقى بعض مخاطر اإل.  لعملية التدقيقالكامنة
  

   لعملية التدقيقالقيود الكامنة
ليس من المتوقع، وال يستطيع، أن يقوم المدقق بالحد من مخاطرة التدقيق تماماً وبالتالي فإنـه                .  ٤٥أ

 األخطاء الجوهرية الناجمة    حول خلو البيانات المالية من    ال يستطيع الحصول على تأكيد مطلق       
 لعملية التدقيق تنتج عنهـا معظـم أدلـة         قيود كامنة  ذلك وجود عود  وي.  أو الخطأ  حتيالعن اإل 
 ليكون مقنعاً أكثـر      عليها  رأيه  وبناء اتإستنتاجفي التوصل إلى    التي يستخدمها المدقق    التدقيق  

  : لعملية التدقيق منالقيود الكامنةوتنشأ . منه قاطعاً
 طبيعة التقارير المالية؛ •

 طبيعة إجراءات التدقيق؛ و •

 .لى إجراء عملية التدقيق خالل فترة زمنية معقولة وبتكلفة معقولةالحاجة إ •
  

  طبيعة التقارير المالية
 بتطبيق متطلبات إطار إعداد التقـارير      المتعلقينطوي إعداد البيانات المالية على حكم اإلدارة         . ٤٦أ

من بنود  وباإلضافة إلى ذلك، تحتوي العديد      . المالية المعمول به على حقائق وظروف المنشأة      
البيانات المالية على قرارات أو تقييمات ذاتية أو درجة من الشك، وقد يكون هناك مجموعـة                

وبناء على ذلك، تخضع بعض بنـود       . من التفسيرات أو األحكام المقبولة التي قد يتم إصدارها        
البيانات المالية لمستوى كامن من التنوع ال يمكن التخلص منه من خالل تطبيـق إجـراءات                

 فعلى سبيل المثال، عادة ما تكون الحالة كذلك فيما يتعلق بتقديرات محاسبية             .تدقيق اإلضافية ال
اً خاصاً لما إذا كانـت      إعتبار أن يولي المدقق      ومع ذلك، تقتضي معايير التدقيق الدولية      .معينة

التقديرات المحاسبية معقولة أم ال في سياق إطـار إعـداد التقـارير الماليـة المعمـول بـه                   
اإلفصاحات ذات العالقة، إلى جانب الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية في المنشأة، بما            و

  ٢٠.في ذلك المؤشرات على وجود تحيز محتمل في أحكام اإلدارة
                                                 

 ".التخطيط لتدقيق البيانات المالية "٣٠٠معيار التدقيق الدولي     ١٩

ات تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذ "٥٤٠معيار التدقيق الدولي      ٢٠
 .١٢، الفقرة " البيانات الماليةحول وإعداد التقاريرتكوين رأي  "٧٠٠، ومعيار التدقيق الدولي "العالقة
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     ٩٨  ٢٠٠معيار التدقيق الدولي 

  طبيعة إجراءات التدقيق
  :فعلى سبيل المثال. عملية وقانونية على قدرة المدقق في الحصول على أدلة تدقيققيود هناك .  ٤٧أ

 بـشكل متعمـد أو غيـر متعمـد،          سواء احتمالية أن ال توفر اإلدارة أو اآلخرون،         هناك •
المعلومات الكاملة المرتبطة بإعداد البيانات المالية أو تلك المعلومات التـي قـد طلبهـا               

وبالتالي، ال يستطيع المدقق أن يكون متأكداً من اكتمال المعلومات، رغـم أدائـه              . المدقق
 الحصول على كافة المعلومات ذات      أجل الحصول على تأكيد حول    إلجراءات التدقيق من    

 .العالقة

 . معقدة ومنظمة بعناية تم تـصميمها مـن أجـل إخفائـه            خطط على   حتيالقد ينطوي اإل   •
وبالتالي، قد تكون إجراءات التدقيق المستخدمة في جمع أدلة التدقيق غير فعالة في الكشف              

 أجل تزييف الوثائق، األمر الذي قد يجعـل          على مآمرة من   مثالًعن خطأ مقصود ينطوي     
 علـى وليس المدقق مـدرباً     . المدقق يعتقد بأن أدلة التدقيق صحيحة بينما هي ليست كذلك         

 .ذلكوليس من المتوقع أن يكون خبيراً في  إثبات صحة الوثائق

•  ق وبالتالي، ال يمنح المـدق .  التدقيق تحقيق رسمي في السلوكيات الخاطئة المزعومة  ال يعد
صالحيات قانونية خاصة، مثل صالحية البحث التي قد تكون ضرورية لمثل هذا النـوع              

 .من التحقيق
  

   بين المنفعة والتكلفةوالموازنةإصدار التقارير المالية في مواعيدها 
 مشروعاً ليتجاهـل المـدقق    إن مسألة الصعوبة أو الوقت أو التكلفة ال تشكل بحد ذاتها أساساً              . ٤٨أ

 ويـساعد   . أو ليكتفي بأدلة تدقيق غيـر مقنعـة تمامـاً          راء تدقيق معين ال بديل عنه     جإالقيام ب 
 إلجراء عملية التدقيق، وبصرف النظر عن  في توفير الوقت والموارد الكافيين التخطيط المالئم 

ذلك، يميل مدى ارتباط المعلومات، وبالتالي قيمتها، إلى التالشي مع مرور الوقـت، وهنـاك               
ويتم تحقيق ذلك في أطـر معينـة    . بين مدى موثوقية المعلومات وتكلفتها    قيقه  توازن ينبغي تح  

ن مجلـس   الصادر ع " إطار إعداد وعرض البيانات المالية    "أنظر مثالً   (إلعداد التقارير المالية    
 رأيـاً   لمـدقق ايكون  وبالتالي، يتوقع مستخدمو البيانات المالية بأن       ). معايير المحاسبة الدولية  

ت المالية خالل فترة زمنية معقولة وبتكلفة معقولة أيضاً، مدركين أنه مـن غيـر               حول البيانا 
بشكل شـامل علـى      أو متابعة كل مسألة      متوفرةالممكن تناول كافة المعلومات التي قد تكون        

  . حتى يتم إثبات عكس ذلكإحتيال أن المعلومات تنطوي على خطأ أو إفتراض
  
  :ن يقوم المدقق بما يلي على ذلك، من الضروري أبناءو.  ٤٩أ

 ؤها بطريقة فعالة؛ اتخطيط عملية التدقيق بحيث يتم أد •
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بذل جهد مباشر في المجاالت التي من المتوقع أن تحتوي على خطأ جوهري أكثـر مـن           •
 أو خطأ، وبالمقابل بذل جهد أقـل فـي المجـاالت            إحتيال كان ناجماً عن     سواءغيرها،  

 األخرى؛ و
 .مجموعة بيانات معينةوسائل البحث عن أخطاء في غيرها من  وسائل اختبار وإستخدام •

  
متطلبـات  ، تحتوي معايير التدقيق الدوليـة علـى         ٤٩في ضوء األساليب المبينة في الفقرة أ       . ٥٠أ

  :لمدقق، من ضمن أمور أخرى، القيام بما يليتضي من التخطيط وأداء عملية التدقيق وتق
خطاء الجوهرية عند مـستوى البيانـات الماليـة         أن يضع أساساً لتحديد وتقييم مخاطر األ       •

  و٢١ومستوى اإلثبات من خالل أداء إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة؛

 بطريقة توفر   بياناتمن ال مجموعات   وسائل االختبار وغيرها من الوسائل لفحص        إستخدام •
 ٢٢.المجموعة حول اتإستنتاجأساساً معقوالً للمدقق لكي يتوصل إلى 

  
   لعملية التدقيقالقيود الكامنةمسائل أخرى تؤثر على 

 على قدرة   للقيود الكامنة في حالة وجود تأكيدات أو مواضيع معينة، تعتبر التأثيرات المحتملة           .  ٥١أ
وتتضمن مثل هـذه التأكيـدات      . المدقق في الكشف عن األخطاء الجوهرية هامة بشكل خاص        

  :والمواضيع ما يلي
أنظر معيار التـدقيق    . ورط فيه اإلدارة العليا أو التآمر      الذي تت  حتيال، وخاصة اإل  حتيالإلا •

 .لموضوع حول ا للحصول على نقاش أوسع٢٤٠الدولي 

 ٥٥٠أنظر معيار التدقيق الـدولي  . وجود واكتمال عالقات ومعامالت الطرف ذي العالقة      •
 .للحصول على نقاش أوسع حول الموضوع ٢٣

 للحصول على   ٢٤ ٢٥٠أنظر معيار التدقيق الدولي     . مة للقوانين واألنظ  إمتثالحدوث عدم    •
 .نقاش أوسع حول الموضوع

األحداث أو الظروف المستقبلية التي قد تجعل منشأة معينة تتوقف عـن العمـل كمنـشأة                 •
 . للحصول على نقاش أوسع حول الموضوع٢٥ ٥٧٠أنظر معيار التدقيق الدولي . مستمرة

قة إجراءات تدقيق خاصة للمساعدة في التقليل من تأثير         تحدد معايير التدقيق الدولية ذات العال     
  .القيود الكامنة

  
، هناك مخاطرة ال يمكن تجنبها تتلخص في أن بعـض  تدقيق ما في عملية للقيود الكامنة نظراً   . ٥٢أ

ها، رغم تخطيط وأداء عمليـة التـدقيق        إكتشافاألخطاء الجوهرية في البيانات المالية قد ال يتم         
 جـوهري   خطأ الالحق ل  كتشافاإلوبالتالي، فإن   . اسب وفقاً لمعايير التدقيق الدولية    بالشكل المن 

                                                 
 .١٠-٥، الفقرات ٣١٥معيار التدقيق الدولي    ٢١
تدقيق ؛ معيار ال"اإلجراءات التحليلية "٥٢٠معيار التدقيق الدولي ؛ ٥٠٠معيار التدقيق الدولي ؛ ٣٣٠معيار التدقيق الدولي    ٢٢

 ".عينات التدقيقأخذ  "٥٣٠الدولي 
 ".األطراف ذات العالقة "٥٥٠معيار التدقيق الدولي    ٢٣
 ."تدقيق البيانات الماليةعند  القوانين واألنظمة مراعاة "٢٥٠معيار التدقيق الدولي    ٢٤
 ".المنشأة المستمرة " ٥٧٠معيار التدقيق الدولي   ٢٥
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 أو خطأ ال يدل بحد ذاته على إخفاق في إجراء عملية تدقيق ما وفقاً لمعـايير                 إحتيالناتج عن   
  بأدلة التدقيق مبرراً لكي يكتفي المدقق     لعملية   القيود الكامنة ومع ذلك، ال تعتبر     . التدقيق الدولية 

تدقيق وفقـاً لمعـايير التـدقيق       الويتم تحديد ما إذا قام المدقق بعملية        . تدقيق غير مقنعة تماماً   
كفايـة ومالئمـة أدلـة      مدى  الدولية من خالل إجراءات التدقيق المؤداة في الظروف القائمة و         

ـ         التدقيق التي تم الحصول عليها نتيجة لذلك و        ك مدى مالئمة تقرير المدقق بناء على تقيـيم لتل
  .األدلة في ضوء األهداف الكلية للمدقق

  
  إجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

  )١٨الفقرة : المرجع (طبيعة معايير التدقيق الدولية
 بتحقيق األهداف   المتعلقلعمل المدقق    اًها معاً، معايير  إعتبارتوفر معايير التدقيق الدولية، عند        .٥٣أ

 إعتباراتل معايير التدقيق الدولية المسؤوليات العامة للمدقق، إلى جانب          وتتناو. الكلية للمدقق 
  .إضافية ذات عالقة بتطبيق هذه المسؤوليات على مواضيع خاصة

  
يتم توضيح نطاق وتاريخ نفاذ وأي محدد خاص حول قابلية تطبيق معيار تدقيق دولي محـدد                .  ٥٤أ

 التدقيق الدولي، يسمح للمدقق بتطبيق معيار       وما لم يذكر غير ذلك في معيار      . المعيار نفسه في  
  .فيهتدقيق دولي معين قبل تاريخ النفاذ المحدد 

  
 لمتطلبات قانونية أو تنظيمية باإلضافة      متثاللدى إجراء عملية تدقيق، قد يتعين على المدقق اإل        .  ٥٥أ

نظام الذي يحكـم     ال القانون أو   على  معايير التدقيق الدولية   تسودال  . إلى معايير التدقيق الدولية   
 القانون أو النظام عـن معـايير التـدقيق          ختلف ذلك إ حال   وفي. عملية تدقيق للبيانات المالية   

لمعـايير التـدقيق   لن تمتثل  عملية تدقيق يتم إجراؤها بموجب قانون أو نظام فقط       فإنالدولية،  
  .الدولية تلقائياً

  
من معايير التدقيق الدوليـة ومعـايير التـدقيق         لكل  كما قد يجري المدقق عملية التدقيق وفقاً        .  ٥٦أ

 لكـل معيـار     متثالباإلضافة إلى اإل  وفي مثل هذه الحاالت،     . الخاصة بمنطقة أو دولة معينة    
قد يكون من الضروري أن يقوم المـدقق بـإجراءات          تدقيق دولي ذي عالقة بعملية التدقيق،       

  .تلك المنطقة أو الدولةلمعايير ذات العالقة في  لمتثالتدقيق إضافية من أجل اإل
  

   خاصة بعمليات التدقيق في القطاع العامإعتبارات
ومع ذلك، قد تتأثر مـسؤوليات      . إن معايير التدقيق الدولية مرتبطة بالعمليات في القطاع العام          .٥٧أ

ات المفروضة علـى منـشآت      لتزامالمدقق في القطاع العام بأمر التكليف بعملية التدقيق أو اإل         
مثل التوجيهات الوزارية أو متطلبات     (عام الناشئة من قانون أو نظام أو سلطة أخرى          القطاع ال 

عملية إجراء   أوسع من    اً نطاق ، والتي قد تشمل   )قرارات السلطة التشريعية  السياسة الحكومية أو    
في وال يتم تناول هذه المسؤوليات اإلضافية       . للبيانات المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية     تدقيق  

التدقيق العليا أو    الدولية لمؤسسات    المنظمةفي بيانات   معايير التدقيق الدولية، بل قد يتم تناولها        
  . هيئات التدقيق الحكوميةلمعايير الوطنية، أو في دليل تضعه وضع اهيئات
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  )١٩الفقرة : المرجع (محتوى معايير التدقيق الدولية
م التعبير عن المتطلبات في معـايير التـدقيق الدوليـة           يت(باإلضافة إلى األهداف والمتطلبات       .٥٨أ

 عالقـة علـى شـكل    معيار التدقيق الدولي على إرشـاد ذي ، يحتوي  ")ينبغي" كلمة   إستخدامب
كما قد يحتوي على مادة تمهيدية توفر سياقاً مرتبطاً بفهم          . التطبيق والمادة التوضيحية األخرى   

دولـي   فإن كامل نص معيار تـدقيق        وبالتالي،. تمعيار التدقيق الدولي بشكل مالئم، وتعريفا     
  .لمعيار والتطبيق المالئم لمتطلباتهمرتبط بفهم األهداف المبينة في ا

  
تطلبات يوفر التطبيق والمادة التوضيحية األخرى، حيث تقتضي الضرورة، توضيحاً إضافياً لم          .  ٥٩أ

  :وعلى وجه الخصوص، قد.  حول تنفيذهامعيار تدقيق دولي وإرشاداً

 .يوضح بشكل أكثر دقة ما يعنيه متطلب معين وما الذي يهدف إلى تغطيته •

 .يتضمن أمثلة على إجراءات قد تكون مناسبة في الظروف القائمة •
  

 بالتطبيق المالئم لمتطلبـات     اً، إال أنه مرتبط    متطلب وحيث أن هذا اإلرشاد ال يفرض بحد ذاته       
المادة التوضيحية األخرى معلومـات خلفيـة       كما قد يوفر التطبيق و    .  معين معيار تدقيق دولي  

  .حول المسائل التي يتم تناولها في معيار تدقيق دولي
  
 سـتخدام وإن الغـرض واإل   .  تشكل المالحق جزءاً من التطبيق والمادة التوضيحية األخـرى         . ٦٠أ

 في متن معيار التدقيق الدولي ذي العالقة أو في عنـوان            ان من ملحق معين موضح    ينالمراد
  .مة الملحق ذاتهومقد

  
  :ب الحاجة، مثل هذه المسائل كتوضيح لما يليقد تتضمن المادة التمهيدية، حس.  ٦١أ

غرض ونطاق معيار التدقيق الدولي، بما في ذلك ما إذا كان المعيار مرتبطاً بمعـايير                •
 .التدقيق الدولية األخرى

 .موضوع معيار التدقيق الدولي •

 .علق بموضوع معيار التدقيق الدولين فيما يتمسؤوليات المدقق واآلخري •

 .السياق الذي تم فيه وضع معيار التدقيق الدولي •
  
، وصفاً للمعاني   "التعريفات"قد يتضمن معيار تدقيق دولي معين، في قسم منفصل تحت عنوان             . ٦٢أ

 ويتم تـوفير هـذه المعـاني        .التي تحملها مصطلحات معينة ألغراض معايير التدقيق الدولية       
 التطبيق والتفسير المتوافقين لمعايير التدقيق الدولية، وال يقصد منها التجاوز عن علىلمساعدة ل

. نظام أو غير ذلـك     بموجب قانون أو     سواءديدها ألغراض أخرى،    التعريفات التي قد يتم تح    
وما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك، ستكون لهذه المصطلحات المعاني نفسها في معايير التـدقيق             

 قائمة المصطلحات المتعلقة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجلـس معـايير            تحتويو .الدولية
 تحاد المنشور من قبل اإلدليل المعايير الدولية للتدقيق ورقابة الجودةالتدقيق والتأكيد الدولية في 
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كمـا  . الدولي للمحاسبين على قائمة كاملة بالمصطلحات المبينة في معايير التـدقيق الدوليـة            
وذلـك مـن أجـل      ن توصيفات لمصطلحات أخرى موجودة في معايير التدقيق الدولية          تتضم

  .المساعدة على تفسيرها وترجمتها بشكل مشترك ومتسق
  
 إضافية خاصة بعمليـات تـدقيق المنـشآت الـصغيرة           إعتباراتحيث يكون مناسباً، يتم تضمين      .  ٦٣أ

وتـساعد  . رى لمعيار تدقيق دولي معين    ومنشآت القطاع العام في التطبيق والمادة التوضيحية األخ       
 تطبيق متطلبات المعيار لدى تدقيق هذه المنشآت، إال أنها ال تحد أو             على اإلضافية   عتباراتهذه اإل 

  . لهامتثالتقلص من مسؤولية المدقق فيما يتعلق بتطبيق متطلبات معايير التدقيق الدولية واإل
  

   خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبارات
المنـشأة  " إضافية لعمليات تدقيق المنشآت الصغيرة، تشير عبـارة          إعتباراتض تخصيص   ألغرا.  ٦٤أ

  :إلى منشأة تملك خصائص نوعية مثل" الصغيرة
 إما شخصاً   –عادة ما يكون فرداً واحداً      (تركيز الملكية واإلدارة في يد عدد قليل من األفراد            )  أ(

الك بالخصائص النوعيـة ذات     طبيعياً أو مؤسسة أخرى تملك المنشأة شريطة أن يتصف الم         
 ؛ و)العالقة

 :واحدة أو أكثر من النقاط التالية  )  ب(
 معامالت مباشرة أو غير معقدة؛ ) ١(
 حفظ سجالت بشكل بسيط؛ ) ٢(
 عدد قليل من خطوط األعمال وعدد قليل من المنتجات ضمن خطوط األعمال؛ ) ٣(
 عدد قليل من أنظمة الرقابة الداخلية؛ ) ٤(
حمل مسؤولية مجموعة واسعة مـن أنظمـة        تدد قليل من مستويات اإلدارة التي ت      ع ) ٥(

 الرقابة؛ و
عدد قليل من الموظفين، حيث يقع على عاتق العديد منهم مجموعـة واسـعة مـن                 ) ٦(

 .المهام
  

ال تعد هذه الخصائص النوعية شاملة، وال تقتصر على المنشآت الصغيرة بشكل حصري، وال              
  .صف المنشآت الصغيرة بالضرورة بكافة هذه الخصائصتت

  
 الخاصة بالمنشآت الصغيرة المشمولة في معايير التدقيق الدولية بشكل أساسي           عتباراتتم وضع اإل    .٦٥أ

 مفيدة فـي    عتباراتاإلومع ذلك، قد تكون بعض      . مدرجةالمنشآت غير   ال عتبارمع األخذ بعين اإل   
  .عمليات تدقيق المنشآت المدرجة الصغيرة

  
منشأة صغيرة مشارك في إدارة المنشأة علـى أسـاس          تشير معايير التدقيق الدولية إلى مالك       .  ٦٦أ

  ". المدير-المالك"يومي باسم 
  

  )٢١الفقرة : المرجع (األهداف المبينة في معايير التدقيق الدولية المختلفة
يحتوي كل معيار تدقيق دولي على هدف واحد أو أكثر يربط بين المتطلبات واألهداف الكلية               .  ٦٧أ
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 أن يركز المـدقق علـى       الواردة في معايير التدقيق الدولية المختلفة     األهداف  ب ويقصد. للمدقق
  : يليددة بشكل يضمن مساعدة المدقق في األمور تكون مححيثالنتائج المرغوبة في المعيار، 

للقيـام  فهم األمور التي تحتاج إلى تحقيق وحيث تقتضي الضرورة، الوسائل المناسـبة              •
 بذلك؛ و

 فـي ظـل     لى القيام بالمزيد من أجل تحقيق األهـداف        إ  ما إذا كانت هناك حاجة     تحديد •
 .الظروف الخاصة بالمنشأة

  
 فـي هـذا     ١١يجب فهم األهداف ضمن سياق األهداف الكلية للمدقق المذكورة فـي الفقـرة               . ٦٨أ

للقيود باألهداف الكلية للمدقق، تخضع القدرة على تحقيق هدف واحد منها    وفيما يتعلق   . المعيار
  . التدقيق بنفس القدر لعمليةالكامنة

  
لعالقات المتبادلة بين معايير  اعتباريأخذ بعين اإل األهداف، يتعين على المدقق أن إستخداملدى .  ٦٩أ

أن معايير التدقيق الدولية    ، إلى   ٥٣ذلك، وفقاً لما هو موضح في الفقرة أ       ويعود  . التدقيق الدولية 
تناول في الحاالت األخرى تطبيـق هـذه        بينما ت تتناول في بعض الحاالت المسؤوليات العامة       

يقتضي هذا المعيار أن يتبنـى المـدقق        فعلى سبيل المثال،    . المسؤوليات على مواضيع محددة   
خطيط وأداء عمليـة التـدقيق       كافة جوانب ت   فيلك ضرورياً   مهني؛ ويعد ذ  موقفاً من التشكك ال   

 بتفصيل أكبـر، يحتـوي      ولتوضيح ذلك . لكل معيار تدقيق دولي    يتم تكراره كمتطلب     دون أن 
، من بين أمور أخرى، على أهـداف        ٣٣٠ ومعيار التدقيق الدولي     ٣١٥معيار التدقيق الدولي    

ومتطلبات تتناول مسؤوليات المدقق المتعلقة بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية وتصميم           
التوالي؛ وتنطبق   لهذه المخاطر المقيمة، على      ستجابةوأداء إجراءات تدقيق إضافية من أجل اإل      

وقد يتم توسيع نطاق معيار تدقيق دولي يتنـاول         . هذه األهداف والمتطلبات أثناء عملية التدقيق     
تطبيـق  ليـشمل كيفيـة     ) ٥٤٠مثل معيار التدقيق الـدولي      (جوانب محددة من عملية التدقيق      

ـ            دقيق الـدولي   األهداف والمتطلبات الواردة في معايير التدقيق الدولية المذكورة مثل معيار الت
 دون أن  العالقـة    لمعيـار ذي  فيما يتعلق بموضوع ا   وذلك   ٣٣٠ ومعيار التدقيق الدولي     ٣١٥

 يولي  ،٥٤٠ورة في معيار التدقيق الدولي       على ذلك، لدى تحقيق األهداف المذك      وبناء. يكررها
  .المدقق عناية ألهداف ومتطلبات معايير التدقيق الدولية األخرى ذات العالقة

  
  ))أ(٢١الفقرة : المرجع( األهداف لتحديد الحاجة إلى أداء إجراءات تدقيق إضافية إستخدام

إن متطلبات معايير التدقيق الدولية مصممة لتمكن المدقق من تحقيق األهداف المحددة في هذه .   ٧٠أ
وبالتالي، من المتوقـع أن يـوفر التطبيـق         . المعايير، وبالتالي تحقيق األهداف الكلية للمدقق     

ومع . األهدافمدقق أساساً كافياً ليحقق تلك      ناسب لمتطلبات معايير التدقيق الدولية من قبل ال       الم
بما أن ظروف عمليات التدقيق تتباين على نطاق واسع وال يمكن توقع كافة الظروف في               ذلك،  

ـ معايير التدقيق الدولية، يقع على عاتق المدقق تحديد إجراءات التدقيق الالزمة لتلبية متط          ات لب
، قد تنشأ مسائل معينة تتطلب من المدقق     ماوفي ظروف عملية    . هذه المعايير وتحقيق األهداف   

 تحقيقأداء إجراءات تدقيق إلى جانب تلك التي تقتضيها معايير التدقيق الدولية وذلك في سبيل               
  .األهداف المحددة في هذه المعايير



 قيق الدولية للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدالعامةاألهداف 
 

     ١٠٤  ٢٠٠معيار التدقيق الدولي 

: المرجـع (تدقيق كافية ومناسبة    ة  ييم ما إذا تم الحصول على أدل       األهداف في تق   إستخدام
  ))ب(٢١الفقرة 

 األهداف لتقييم ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسـبة             إستخداميتعين على المدقق    .  ٧١أ
 أن أدلة التدقيق غير      إلى  المدقق نتيجة لذلك   وفي حال توصل  . اف الكلية للمدقق  في سياق األهد  

 متطلب الفقرة   تحقيق أو أكثر من األساليب التالية من أجل         كافية وغير مناسبة، فقد يتبع واحدة     
  )):ب(٢١

 متثالتقييم ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق إضافية، أو سيتم الحصول عليها، نتيجة لإل               •
 لمعايير التدقيق الدولية األخرى؛

  تطبيق متطلب واحد أو أكثر؛ أوفيتوسيع نطاق العمل المؤدى  •

 . القائمةالمدقق أنها ضرورية في الظروفأداء إجراءات أخرى يرى  •
  

، لن يكون    القائمة  الظروف لنقاط السابقة عملي أو ممكن في     حيث يكون من المتوقع أن أياً من ا       
ويتعين عليه بموجب معايير التدقيق     المدقق قادراً على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة          

  .ستكمال العمليةإعلى قدرة المدقق على الدولية أن يحدد التأثير على تقرير المدقق أو 
  
   للمتطلبات ذات العالقةمتثالاإل

  )٢٢الفقرة : المرجع(المتطلبات ذات العالقة 
) وبالتالي كافة متطلباته  (قة   عال  غير ذي  في بعض الحاالت، قد يكون معيار تدقيق دولي معين         . ٧٢أ

كون أي تة وظيفة تدقيق داخلي، فلن فعلى سبيل المثال، إذا لم تملك المنشأ  . الظروف القائمة في  
  .مرتبطة ٢٦ ٦١٠عيار التدقيق الدولي من األمور الواردة في م

  
 ويكون هذا المتطلب ذا عالقة    . متطلبات شرطية على  قد يحتوي معيار تدقيق دولي ذي عالقة        .  ٧٣أ

عـام،   وبـشكل    . في المتطلب ويكون الشرط قائمـاً      تصورها التي يتم    عندما تنطبق الظروف  
  :إما صراحة أو ضمناً، ومثال ذلكمتطلب معين ل شرطيةالالحالة  ظهرست
متطلبـاً شـرطياً     ٢٧لنطـاق يل رأي المدقق في حال وجود محدد علـى ا         يمثل متطلب تعد   •

 .صريحاً

إن متطلب اإلبالغ عن حاالت القصور الهامة في الرقابة الدخلية المحددة أثنـاء عمليـة                •
 حاالت القصور الهامة المحـددة  ذي يعتمد على وجود   وال،  ٢٨التدقيق إلى المكلفين بالرقابة   

هذه؛ ومتطلب الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالعرض واإلفصاح عن             

                                                 
 ".دام عمل المدققين الداخليينستخإ "٦١٠معيار التدقيق الدولي  ٢٦

 .١٣، الفقرة "في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ٢٧

 .٩، الفقرة "لمكلفين بالرقابة واإلدارةل القصور في الرقابة الداخلية نواحياإلبالغ عن  "٢٦٥معيار التدقيق الدولي  ٢٨
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الذي يعتمد علـى ذلـك       ٢٩قارير المالية المعمول به   معلومات القطاع وفقاً إلطار إعداد الت     
 .متطلبات شرطية ضمنيةاإلطار الذي يقتضي أو يسمح بمثل هذا اإلفصاح، يمثالن 

  
 شرطي بموجب القانون أو     هعلى أن وفي بعض الحاالت، قد يتم التعبير عن متطلب معين          

 من عملية التدقيق،    إلنسحابفعلى سبيل المثال، قد يتعين على المدقق ا       . النظام المعمول به  
ـ     ممكناً بموجب القانون أو النظام المعمول به       نسحابحيث يكون اإل   لـى  ين ع ، أو قد يتع

 علـى   عتمادوباإل. لم يكون محظوراً بموجب القانون أو النظام      المدقق القيام بعمل ما، ما      
  . صريحاً أو ضمنياً أو التنظيمييلقانون  أو الحظرالتصريح يكونالمنطقة، قد 

  
  )٢٣الفقرة : المرجع(الحياد عن متطلب معين 

فيهـا   يحيـد    التـي  ستثنائيةحاالت اإل متطلبات التوثيق في ال    ٢٣٠ يحدد معيار التدقيق الدولي    . ٧٤أ
 لمتطلب غيـر    متثالية إلى اإل  وال تدعو معايير التدقيق الدول    . ٣٠ المدقق عن متطلب ذي عالقة    

  .ظروف عملية التدقيقذي عالقة ب
  

  )٢٤الفقرة : المرجع (اإلخفاق في تحقيق هدف معين
ويأخذ الحكـم   . المهني للمدقق إن تحقيق هدف معين أو عدم تحقيقه هو مسألة تعود إلى الحكم             .  ٧٥أ

 لمتطلبات معايير التدقيق الدولية، وتقييم      متثال نتائج إجراءات التدقيق المؤداة لإل     عتباربعين اإل 
المدقق لما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وما إذا كانت هناك حاجة إلى القيام                 

حقيق األهداف المذكورة فـي معـايير       بالمزيد في الظروف الخاصة لعملية التدقيق من أجل ت        
وبالتالي، تتضمن الظروف التي تؤدي إلى حدوث إخفاق في تحقيـق هـدف             . التدقيق الدولية 
  :معين ما يلي

 . للمتطلبات ذات العالقة في معيار تدقيق دولي معينمتثالمنع المدقق من اإل •

ق اإلضـافية أو    يظهر أن الهدف غير عملي أو غير ممكن لينفذ المدقق إجراءات التـدقي             •
 األهـداف وفقـاً     إستخداممن خالل   حسبما يراه ضرورياً    ليحصل على أدلة تدقيق إضافية      

 . أدلة التدقيق المتوفرةدد على، كأن ينتج ذلك عن وجود مح٢١للفقرة 
  
 ومتطلبات التوثيق الخاصة    ٢٣٠ توفر وثائق التدقيق التي تلبي متطلبات معيار التدقيق الدولي         . ٧٦أ

سـتخدمه  إ األسـاس الـذي      ولية األخرى ذات العالقة أدلة حول     في معايير التدقيق الد   الواردة  
يـر  وحيـث أنـه مـن غ      .  حول تحقيق األهداف الكلية للمـدقق      إستنتاجالمدقق ليتوصل إلى    

كما في قائمـة مراجعـة      ( تحقيق األهداف المختلفة بشكل منفصل       الضروري أن يوثق المدقق   

                                                 
 .١٣، الفقرة " لبنود مختارةمحددة  إعتبارات -أدلة التدقيق "٥٠١ي معيار التدقيق الدول ٢٩

 .١٢، الفقرة ٢٣٠معيار التدقيق الدولي   ٣٠
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     ١٠٦  ٢٠٠معيار التدقيق الدولي 

في تحقيق هدف معين يساعد المدقق في تقييم ما إذا منعـه هـذا              إال أن توثيق اإلخفاق     ،  )مثالً
   .اإلخفاق من تحقيق األهداف الكلية للمدقق أم ال
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  ٢١٠معيار التدقيق الدولي 
   على شروط التكليف بالتدقيقتفاقاإل

  

  عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي ساري المفعول في (
  ) أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ديسمبر ١٥تبدأ في 
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 اإلتفاق على شروط التكليف بالتدقيق

    ١٠٨  ٢١٠معيار التدقيق الدولي 

في سياق معيار "  على شروط التكليف بالتدقيقالموافقة "٢١٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي
ايير التدقيق  للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعالعامةاألهداف  "٢٠٠التدقيق الدولي 

  ".الدولية



 اإلتفاق على شروط التكليف بالتدقيق

 ٢١٠معيار التدقيق الدولي    ١٠٩  
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  المقدمة

  نطاق معيار التدقيق الدولي
 على شروط التكليـف بالتـدقيق مـع اإلدارة          تفاقمعيار مسؤوليات المدقق المتعلقة باإل    تناول هذا ال  ي . ١

معينـة إلجـراء    سبقة  م شروط   توفرتحديد  ويتضمن ذلك   . وحيث يكون مناسباً، مع المكلفين الرقابة     
 . اإلدارة وحيث يكون مناسباً، المكلفـين بالرقابـة        تقع هذه المسؤولية على عاتق    ، حيث   عملية تدقيق 

 الجوانب المتعلقة بقبول العملية التي تقع ضـمن سـيطرة            تلك ٢٢٠١ناول معيار التدقيق الدولي     ويت
 )١الفقرة أ: المرجع. (المدقق

  

 تاريخ النفاذ
 ديـسمبر  ١٥عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في         إن هذا المعيار ساري المفعول في        . ٢

 . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩
  

 الهدف
 على األسـاس    تفاقف المدقق هو قبول عملية تدقيق معينة أو االستمرار فيها فقط في حال اإل             إن هد  . ٣

عليه، وذلك من خاللالذي سيتم أداء العملية بناء : 
 تحديد ما إذا كانت الشروط المسبقة لعملية التدقيق متوفرة أم ال؛ و  )  أ(
، المكلفين بالرقابـة    ناسباًوحيث يكون م  التأكيد على وجود تفاهم مشترك بين المدقق واإلدارة           )  ب(

 .حول شروط التكليف بالتدقيق
  

 التعريفات
 :ألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه .٤

 اإلدارة إلطار مقبول إلعداد التقارير المالية لـدى إعـداد           إستخدام –الشروط المسبقة لعملية التدقيق     
 الـذي سـيتم     ٢فتراض، الملكفين بالرقابة على اإل    وحيث يكون مناسباً   اإلدارة   اقإتفالبيانات المالية و  

  .إجراء عملية التدقيق على أساسه
 

اإلدارة وحيث  "هنا فيما بعد على أنه تشير إلى        " اإلدارة"ألغراض هذا المعيار، يجب قراءة مصطلح        . ٥
 ".ن بالرقابةسباً، المكلفييكون منا

  

  المتطلبات
 ملية التدقيقالشروط المسبقة لع

في سبيل تحديد ما إذا كانت الشروط المسبقة لعملية تدقيق معينة متوفرة أم ال، ينبغي أن يقوم المدقق                   . ٦
 :بما يلي

  عداد التقارير المالية الذي سيتم تطبيقه لدى إعداد البيانات المالية إإطار كان تحديد ما إذا   )  أ(

                                                 
 ".تدقيق البيانات الماليةلرقابة الجودة  "٢٢٠ق الدولي معيار التدقي ١
 .١٣، الفقرة " للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالعامةاألهداف  "٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢
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 )١٠أ -٢الفقرات أ: المرجع(مقبوالً أم ال؛ و 

: المرجـع : ( األمور التالية  ل على موافقة اإلدارة على أنها تقر وتدرك مسؤوليتها عن         الحصو  )  ب(
 )٢٠، و أ١٤أ-١١الفقرات أ

إعداد البيانات المالية وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به، بما فـي ذلـك                )١(
 )١٥الفقرة أ: المرجع(؛  حيث يكون ذلك ذو عالقة لها العادلالعرض

خلية حسبما تراه اإلدارة ضرورياً من أجل التمكين من إعـداد بيانـات             الرقابة الدا  )٢(
 أم خطـأ؛ و     إحتيـال  كانت ناجمة عـن      سواءمالية خالية من األخطاء الجوهرية،      

 )١٩أ-١٦الفقرات أ: المرجع(

 :تزويد المدقق بما يلي )٣(

التي تعلم اإلدارة بأنها مرتبطة بإعداد البيانات       الوصول إلى كافة المعلومات       . أ
 مالية مثل السجالت والوثائق وغيرها من المسائل؛ال

 مـن اإلدارة لغـرض عمليـة        ات اإلضافية التي قد يطلبها المدقق     ـالمعلوم  . ب
 والتدقيق؛ 

وصول غير مقيد إلى األشخاص الذين يعملون في المنـشأة والـذين يـرى                . ج
 .المدقق بأنه من الضروري الحصول على أدلة تدقيق منهم

  
  قبول عملية التدقيقنطاق قبلفرض قيد على ال

 على نطاق عمل المدقق فيما يخـص عمليـة          قيداًفي حال فرضت اإلدارة أو المكلفون بالرقابة         .٧
ت البيانـا  حجب المدقق لرأيه حول    سيؤدي إلى    القيدهذا  تدقيق مقترحة بحيث يعتقد المدقق بأنه       

ـ    إال في حال ا   كهذه كعملية تدقيق،     عملية مقيدة    المالية، فينبغي أال يقبل    ام قتضى القانون أو النظ
 .القيام بذلك

  
  عوامل أخرى تؤثر على قبول عملية التدقيق

في حال عدم توفر الشروط المسبقة لعملية تدقيق معينة، ينبغي أن يناقش المدقق المـسألة مـع                  .٨
ينبغي أال يقبل المـدقق عمليـة التـدقيق         وما لم يقتضي القانون أو النظام القيام بذلك،         . اإلدارة
 :ةالمقترح

في حال قرر المدقق أن إطار إعداد التقارير المالية الذي سيتم تطبيقه في إعداد البيانـات                  ) أ(
 ؛ أو١٩ ما هو منصوص عليه في الفقرة بإستثناءالمالية غير مقبول، 

 ).ب(٦في حال عدم الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة   ) ب(
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 التدقيقعملية  على شروط تفاقاإل
المدقق مع اإلدارة أو المكلفين بالرقابة على شروط التكليف بالتدقيق، حسبما يكون        ينبغي أن يتفق     .٩

 )٢١الفقرة أ: المرجع. (مناسباً
 

في كتاب تعيين عملية     شروط التكليف بالتدقيق المتفق عليها       تدوين، ينبغي   ١١مع مراعاة الفقرة     .١٠
 :ن يشتمل على ما يلي الخطية وينبغي أياتتفاق أو شكل مناسب آخر من أشكال اإلالتدقيق

 هدف ونطاق عملية تدقيق البيانات المالية؛  ) أ(

 مسؤوليات المدقق؛  ) ب(

 مسؤوليات اإلدارة؛   ) ج(

 تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به في إعداد البيانات المالية؛ و  ) د(

ـ              )  ه( ة اإلشارة إلى الشكل والمحتوى المتوقعين ألية تقارير سيصدرها المدقق وبيـان باحتمالي
  . المتوقعينف قد يختلف فيها التقرير عن شكله ومحتواهوجود ظرو

  
 شروط التكليف بالتدقيق المـشار إليهـا فـي       على القانون أو النظام بتفصيل واف    نص  في حال    .١١

أن هذا القـانون أو     حقيقة   بل تدوين ية خطية،   إتفاق، فلن يحتاج المدقق إلى تدوينها في        ١٠الفقرة  
الفقرات : المرجع). (ب(٦موضحة في الفقرة    ال هاتقر وتدرك مسؤوليات  ة  النظام ينطبق وأن اإلدار   

 )٢٧أ-٢٦، أ٢٢أ
 

، )ب(٦ في الفقرة    في حال نص القانون أو النظام على مسؤوليات لإلدارة مماثلة لتلك الموضحة            .١٢
مـن حيـث    حسب حكمه، بأن القانون أو النظام يشتمل على مسؤوليات مكافئة         فقد يرى المدقق،  

وفيما يتعلق بتلك المسؤوليات المكافئة، قد يـستخدم        .  لتلك الموضحة في تلك الفقرة     ولنفاذ المفع 
أما فيمـا   . ية خطية إتفاقالمدقق الصياغة المستخدمة في القانون أو النظام من أجل توضيحها في            

كون مفعولها مكافئاً، فينبغي     بحيث ي  نظاملمسؤوليات الغير منصوص عليها في قانون أو        ايتعلق ب 
 )٢٦الفقرة أ: المرجع). (ب(٦ية الخطية الوصف المذكور في الفقرة تفاقاإلفي ستخدم يأن 

  
  عمليات التدقيق المتكررة

في عمليات التدقيق المتكررة، ينبغي أن يقيم المدقق ما إذا كانت الظروف تقتضي تنقيح شـروط                 .١٣
: المرجع. (تكليف القائمة التكليف بالتدقيق وما إذا كانت هناك حاجة إلى تذكير المنشأة بشروط ال           

 )٢٨الفقرة أ
  

 قبول إجراء تغيير على شروط التكليف بالتدقيق
ينبغي أال يوافق المدقق على إجراء تغيير على شروط التكليف بالتدقيق عند عدم وجـود مبـرر              .١٤

 )٣١أ-٢٩الفقرات أ: المرجع. (معقول للقيام بذلك
 
ق، تغيير عملية التدقيق إلـى عمليـة تنقـل       في حال طُلب من المدقق، قبل استكمال عملية التدقي         .١٥
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.  بـذلك أم ال    كان هنالك مبـرر معقـول للقيـام       مستوى أقل من التأكيد، فينبغي أن يحدد ما إذا          
 )٣٣أ-٣٢الفقرتان أ: المرجع(

  
  الشروط الجديدة للعملية    على في حال تغيير شروط التكليف بالتدقيق، ينبغي أن يتفق المدقق واإلدارة           . ١٦

 . الخطيةياتتفاقفي كتاب تعيين أو شكل مناسب آخر من أشكال اإلينها ويقومون بتدو
  
 على إجراء تغيير شروط التكليف بالتدقيق وال تسمح لـه      تفاقفي حال كان المدقق غير قادر على اإل        . ١٧

 :اإلدارة باالستمرار في عملية التدقيق األصلية، فينبغي أن يقوم المدقق بما يلي

 وب القانون أو النظام المعمول به؛  ذلك ممكناً بموجحيث يكون من عملية التدقيق نسحاباإل  )  أ(
عن  كان التزاماً تعاقدياً أو غير ذلك، يقتضي اإلبالغ          سواءتحديد ما إذا كان هنالك أي التزام،          )  ب(

 .الظروف إلى األطراف اآلخرين، مثل المكلفين بالرقابة أو المالكين أو الهيئات التنظيمية
  

  ل العملية إضافية في قبواتإعتبار
   بقانون أو نظامالمدعومةمعايير إعداد التقارير المالية 

 وضع معايير غير مرخصة     هيئة في حال كانت معايير إعداد التقارير المالية الموضوعة من قبل          .١٨
أو معترف بها مدعومة بقانون أو نظام، ينبغي أن يحدد المدقق ما إذا كانت هنالك أية تعارضات                 

وفي حال وجود مثل هذه التعارضـات،       . ارير المالية والمتطلبات اإلضافية   بين معايير إعداد التق   
 :ينبغي أن يناقش المدقق مع اإلدارة طبيعة المتطلبات اإلضافية وينبغي أن يتفقا على ما إذا

كان من الممكن تحقيق المتطلبات اإلضافية من خالل اإلفصاحات اإلضافية في البيانـات               ) أ(
 المالية؛ أو

تعديل وصف إطار إعداد التقارير المالية المعمول به في البيانات الماليـة  كان من الممكن    ) ب(
على ذلكبناء . 

  
في حال كان القيام بأي من النقطتين أعاله ممكناً، ينبغي أن يحدد المدقق مـا إذا سـيكون مـن                    

  )٣٤الفقرة أ: المرجع (٧٠٥.٣الضروري تعديل رأي المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 
  

 المسائل األخـرى التـي      –إعداد التقارير المالية المنصوص عليه في القانون أو النظام          إطار  
 تؤثر على القبول

في حال قرر المدقق بأن إطار إعداد التقارير المالية المنصوص عليه في القانون أو النظام قـد                  .١٩
قبـل المـدقق    حقيقة أنه منصوص عليه في القانون أو النظام، فينبغي أن ي          ليكون غير مقبول إال     

 )٣٥الفقرة أ: المرجع: (عملية التدقيق فقط في حال توفر الشروط التالية

 أن تكـون    موافقة اإلدارة على توفير إفصاحات إضافية في البيانات المالية مطلوبة لتجنب            ) أ(
 البيانات المالية مضللة؛ و

                                                 
  ".رأي في تقرير المدقق المستقلالتعديالت على ال "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  3
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 :اإلقرار في شروط التكليف بالتدقيق بأن  ) ب(

بحيـث  ة سيحتوي على فقرة تأكيد لمسألة مـا         تقرير المدقق حول البيانات المالي     )١(
 إلى اإلفصاحات اإلضافية وفقاً لمعيار التـدقيق الـدولي           المستخدمين إنتباهتوجه  
  و٤؛٧٠٦

العرض بشكل عادل،   " على عبارات    رأي المدقق حول البيانات المالية    أال يحتوي    )٢(
طـار  وفقـاً إل  " توفير وجهة نظر صحيحة وعادلة    "أو  " من كافة الجوانب الهامة   

لنظام مـن المـدقق   ما لم يقتضي القانون أو ا، إعداد التقارير المالية المعمول به  
  . تلك العباراتإستخدام بالتعبير عن رأيه

  
 القـانون أو النظـام مـن         وفي حال اقتضى   ١٩شروط المفصلة في الفقرة     في حال عدم توفر ال     .٢٠

 :يالمدقق تنفيذ عملية التدقيق، فينبغي أن يقوم المدقق بما يل
 تقييم تأثير الطبيعة المضللة للبيانات المالية في تقرير المدقق؛ و  ) أ(

 .تضمين إشارة مناسبة إلى هذه المسألة في شروط التكليف بالتدقيق  ) ب(
  

 نظامالقانون أو  التقرير المدقق المنصوص عليه في
ـ ينص القانون أو النظام الخاص بالمنطقة ذات العالقة على          ت،  الحاالفي بعض    .٢١ و  أ عـام شكل  ال

تقرير المدقق بشكل أو شروط تختلف جوهرياً عن متطلبـات معـايير            في    المستخدمة صياغةال
 :م المدقق ما يلي وفي هذه الظروف، ينبغي أن يقي.التدقيق الدولية

ما إذا قد يسيء المستخدمون فهم التأكيد الذي تم الحصول عليه من عملية تدقيق البيانـات                  ) أ(
 المالية وإذا كان الحال كذلك، 

 أن يقلل تضمين توضيح إضافي في تقرير المدقق من حدوث سوء            ما إذا كان من الممكن      ) ب(
  ٥.الفهم المحتمل

  
في حال توصل المدقق إلى أن التوضيح اإلضافي في تقرير المدقق ال يمكن أن يقلل من حدوث                 

. قبولهاظام  قتضى القانون أو الن   إسوء الفهم المحتمل، فينبغي أال يقبل عملية التدقيق، إال في حال            
وبالتـالي،  . وال تمتثل عملية تدقيق مؤداة وفقاً لمثل هذا القانون أو النظام لمعايير التدقيق الدولية             

التي يتم إجراؤهـا وفقـاً       المدقق أية إشارة في تقرير المدقق إلى عملية التدقيق           يوردينبغي أال   
  )٣٧أ-٣٦الفقرتان أ: المرجع (٦.لمعايير التدقيق الدولية

  
***  

                                                 
  ". في تقرير المدقق المستقلوالفقرات األخرى فقرات التأكيد  "٧٠٦لتدقيق الدولي معيار ا ٤
  .٧٠٦معيار التدقيق الدولي  ٥
 .٤٣، الفقرة "البيانات الماليةوإعداد التقارير حول تكوين رأي  "٧٠٠نظر أيضاً معيار التدقيق الدولي أ ٦



 اإلتفاق على شروط التكليف بالتدقيق
 

١١٤ ٢١٠معيار التدقيق الدولي 

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  )١الفقرة : المرجع ( الدوليقنطاق معيار التدقي

  

بأنه  الممارس   في حال وجد  قد يتم قبول عمليات التأكيد، التي تحتوي على عمليات تدقيق، فقط               . ١أ
ـ   والكفاءة المهنية  ستقالليةمثل اإل  متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة       سيتم تحقيق  دما ، وعن

 مـسؤوليات المـدقق     ٨ ٢٢٠ويتناول معيار التدقيق الدولي    ٧.تتصف العملية بخصائص معينة   
متطلبات السلوك األخالقي في سياق قبول عملية تدقيق ما وإلى الحد الذي تكون فيـه        ب المتعلقة

التي تقع ضمن   ) أو الشروط المسبقة  ( ويتناول هذا المعيار تلك المسائل       .ضمن سيطرة المدقق  
  . المنشأة والتي يصبح من الضروري بناء عليها أن يتفق المدقق وإدارة المنشأةسيطرة

  
  الشروط المسبقة لعملية التدقيق

  ))أ(٦الفقرة : المرجع (إطار إعداد التقارير المالية
 قبول عملية تأكيد ما هو أن تكون المعايير المشار إليها في تعريف عمليـة التأكيـد                 إن شرط  .   ٢أ

 المـستخدمة   المقاييسوإن المعايير هي عبارة عن       ٩.رة للمستخدمين المستهدفين  مناسبة ومتوف 
 العـرض   مقـاييس ،  ذلـك ذو عالقـة    الموضوع بما في ذلك، حيث يكون       في تقييم أو قياس     

موضـوع  متوافق بشكل معقول ل   وتمكّن المعايير المناسبة من إجراء تقييم أو قياس         . واإلفصاح
ألغراض معايير التدقيق الدولية، يوفر إطار إعداد التقارير        و. معين ضمن سياق الحكم المهني    

المالية المعايير التي يستخدمها المدقق لتدقيق البيانات المالية، بما في ذلك حيث يكون مرتبطاً              
  .العرض العادل لها

  
يانـات  ناسباً لعرض الب  في غياب إطار مقبول إلعداد التقارير المالية، ال تملك اإلدارة أساساً م           .    ٣أ

 وفي العديد من الحـاالت، قـد        .لتدقيق البيانات المالية   يملك المدقق معايير مناسبة      المالية وال 
يفترض المدقق أن إطار إعداد التقارير المالية المعمول به مقبول وفقاً لما هو موضـح فـي                 

  .٩أ-٨الفقرتين أ
  

  تحديد إمكانية قبول إطار إعداد التقارير المالية
عوامل المرتبطة بتحديد المدقق إلمكانية قبول إطار إعداد التقارير المالية الذي سيتم            تتضمن ال .    ٤أ

  :تطبيقه في إعداد البيانات المالية ما يلي
على سبيل المثال، ما إذا كانت مؤسسة أعمال أو منشأة في القطاع العام أو       (طبيعة المنشأة    •

 ؛)منظمة غير ربحية

                                                 
 .١٧، الفقرة "إطار العمل الدولي لعمليات التأكيد"  ٧
 .١١-٩، الفقرات ٢٢٠معيار التدقيق الدولي   ٨
 .)٢)(ب(١٧، الفقرة "إطار العمل الدولي لعمليات التأكيد  ٩
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 مـشتركة  إحتياجـات لمثال، ما إذا كانت معدة لتلبية       على سبيل ا  (غرض البيانات المالية     •
 محـددين  مـستخدمين    إحتياجـات أو  من قبل مجموعة واسعة ممـن        معلومات المالية لل
  ؛)لمعلومات الماليةل

على سبيل المثال، ما إذا كانت البيانات المالية عبارة عن مجموعة           (طبيعة البيانات المالية     •
 ؛ و)ناً مالياً مفرداًكاملة من البيانات المالية أو بيا

 .ما إذا ينص القانون أو النظام على إطار إعداد التقارير المالية المعمول به •
  
ال يشغل العديد من مستخدمي البيانات المالية مناصب تمكنهم من طلب البيانات المالية المعدة                 . ٥أ

ال يمكن تلبيـة     أنه   ورغم. هم الخاصة من المعلومات   إحتياجاتألغراض خاصة من أجل تلبية      
 مـشتركة   إحتياجـات لماليـة، فهنالـك      من المعلومات ا   المحددينن   المستخدمي إحتياجاتكافة  

ويشار إلى البيانات المالية المعدة     .  مجموعة واسعة من المستخدمين    لمعلومات المالية من قبل   ل
لمعلومـات   المـشتركة ل   حتياجـات جل تلبية اإل   أ وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المصمم من      

  .المالية من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين باسم البيانات المالية ذات الغرض العام
  
 إحتياجـات وفي بعض الحاالت، سيتم إعداد البيانات المالية وفقاً إلطار مصمم من أجل تلبية              .    ٦أ

ماليـة ذات   ويشار إلى هذه البيانات باسـم البيانـات ال        .  للمعلومات المالية  محددينمستخدمين  
 المستخدمين المستهدفين للمعلومات المالية إطـار إعـداد         إحتياجاتوستحدد  . الغرض الخاص 

 إمكانية قبول   ٨٠٠ويناقش معيار التدقيق الدولي     . التقارير المالية المعمول به في هذه الظروف      
ـ المحـددين ل   المـستخدمين    إحتياجـات إطار إعداد التقارير المالية المصمم لتلبية        ات لمعلوم

   ١٠.المالية
  
قد تتم مواجهة حاالت قصور في إطار إعداد التقارير المالية المعمول به تدل على إن اإلطار                .    ٧أ

 ذلـك   إستخداموعندما ينص القانون أو النظام على       . غير مقبول وذلك بعد قبول عملية التدقيق      
قد ف،  ذلك النظام على    عندما ال ينص القانون أو    أما  . ٢٠-١٩اإلطار، تنطبق متطلبات الفقرتان     

، ١٦وعندما تقوم اإلدارة بذلك، وفقاً لما تقتضيه الفقرة         . تقرر اإلدارة تبني إطاراً آخراً مقبوالً     
 اإلطار بمـا أن     لتكليف بالتدقيق لتعكس التغيير الذي طرأ على       على شروط جديدة ل    تفاقيتم اإل 

  .الشروط المتفق عليها مسبقاً لن تكون دقيقة بعد حدوث ذلك
  

   ذات الغرض العامأطر العمل
 معترف به عموماً على مستوى العالم       وموثوقفي الوقت الحاضر، ال يوجد أساس موضوعي            .٨أ

وفي غياب مثل هذا األساس، يفترض أن       . للحكم في إمكانية قبول أطر عمل ذات غرض عام        
 بها في مجال     مرخصة ومعترف  هيئاتتكون معايير إعداد التقارير المالية الموضوعة من قبل         

ها من قبل أنواع معينة من المنشآت مقبولة في البيانـات الماليـة             إستخدامتشريع المعايير ليتم    
                                                 

ـ اغـر أذات   عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر –خاصة  ال عتباراتاإل "٨٠٠ار التدقيق الدولي    ـمعي ١٠ ، "ةض خاص
 .٨الفقرة 



 اإلتفاق على شروط التكليف بالتدقيق
 

١١٦ ٢١٠معيار التدقيق الدولي 

 عمليـة منظمـة     الهيئاتذات الغرض العام المعدة من قبل هذه المنشآت، شريطة أن تتبع هذه             
وجهات نظـر مجموعـة واسـعة مـن أصـحاب         المشاورة والنظر في  وشفافة تنطوي على    

  :معايير إعداد التقارير المالية هذه ما يلي  علىوتتضمن األمثلة. المصلحة

  من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية؛الموضوعةمعايير إعداد التقارير المالية  •

 من قبل مجلس معايير المحاسـبة       الموضوعةمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام        •
 الدولية في القطاع العام؛ و

فـي  ا  معترف به من قبل هيئة وضع معايير مرخصة أو         الموضوعةسبية  المبادئ المحا  •
منطقة معينة، شريطة أن تتبع الهيئة عملية منظمة وشفافة تنطوي على المشاورة والنظر 

 .في وجهات نظر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة
  

المالية المعمول بـه    هذه كإطار إعداد التقارير     عادة ما يتم تحديد معايير إعداد التقارير المالية         
  .بموجب القانون أو النظام الذي يحكم إعداد البيانات المالية ذات الغرض العام

  
  أطر إعداد التقارير المالية المنصوص عليها في القانون أو النظام

، يتعين على المدقق تحديد ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية الذي سـيتم            )أ(٦طبقاً للفقرة     .٩أ  
وفي بعض المناطق، قد ينص القانون أو النظام        . بيقه في إعداد البيانات المالية مقبوالً أم ال       تط
في إعداد البيانات المالية ذات الغـرض       ه  إستخدامإعداد التقارير المالية الذي سيتم      إطار   على

وفي غياب المؤشرات على عكس ذلك، يفترض أن يكون مثل . العام ألنواع معينة من المنشآت
ذا اإلطار مقبوالً فيما يتعلق بالبيانات المالية ذات الغرض العام المعدة من قبـل مثـل هـذه                  ه

  .٢٠-١٩ اإلطار غير مقبول، تنطبق الفقرتان اعتبروفي حال . المنشآت
  

  معايير أو أطر منصوص عليها إلعداد التقارير الماليةالوضع لالمناطق التي ال تملك هيئات 
ما مسجلة أو عاملة في منطقة ال تملك هيئة وضع معـايير مرخـصة أو               عندما تكون منشأة    .  ١٠أ

إعداد التقـارير الماليـة،   إطار  إستخدامعلى  معترف بها، أو عندما ال ينص القانون أو النظام          
 علـى   ٢ويحتوي الملحـق    .  في إعداد البيانات المالية    الذي سيتم تطبيقه  طار  اإل تحدد اإلدارة 

  .قبول أطر إعداد التقارير المالية في مثل هذه الظروفإرشادات حول تحديد إمكانية 
  
  ))ب(٦الفقرة : المرجع( على مسؤوليات اإلدارة تفاقاإل
 أن اإلدارة قد أقرت وأدركت   إفتراضيتم إجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية على          .  ١١أ

هـذه  معينة، قد يتم تحديد     وفي مناطق    ١١).ب(٦بأنها تتحمل المسؤوليات الموضحة في الفقرة       
لمثل هـذه    غير كاف وفي مناطق أخرى، قد يوجد تعريف       . المسؤوليات في القانون أو النظام    

تسود معايير التـدقيق الدوليـة      وال  .  أو تنظيمي لها   يأو قد ال يوجد تعريف قانون     المسؤوليات  
                                                 

 .٢ة أ، الفقر٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١١



  على شروط التكليف بالتدقيقتفاقاإل

١١٧  ٢١٠معيار التدقيق الدولي 

 

يق
تدق
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ـ      . على القانون أو النظام في هذه المسائل       دقيق مـستقلة أال    ومع ذلك، يقتضي مفهوم عملية ت
 بالمنشأة،  لية أو الرقابة الداخلية في    ينطوي دور المدقق على تحمل مسؤولية إعداد البيانات الما        

الحصول على المعلومات الالزمة لعملية التدقيق إلى الحد        حول  وأن يكون للمدقق توقع معقول      
 فتـراض  يعتبـر اإل  وبناء على ذلـك،   . تزويدهاتكون فيه اإلدارة قادرة على توفيرها أو        الذي  

وفي سبيل تجنب حدوث سوء فهم، يتم التوصل . عنصراً أساسياً في إجراء عملية تدقيق مستقلة
 علـى   تفـاق  مثل هذه المسؤوليات كجزء مـن اإل       ا تتحمل  مع إدارة تقر وتدرك بأنه     إتفاقإلى  

  .١٢-٩شروط التكليف بالتدقيق وتدوينها في الفقرات 
  
ت إعداد التقارير المالية بين اإلدارة والمكلفين بالرقابة ستختلف طبقاً           إن طريقة توزيع مسؤوليا     .١٢أ

 وأدوار اإلدارة والمكلفين بالرقابة داخل      أي قانون أو نظام ذي عالقة     للموارد وهيكل المنشأة و   
وفي معظم الحاالت، يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية التنفيذ بينما يقـع علـى عـاتق     . المنشأة

بعض الحاالت، سـيقع علـى عـاتق        وفي  . ة مسؤولية اإلشراف على اإلدارة    المكلفين بالرقاب 
المكلفين بالرقابة، أو سيتحملون، مسؤولية المصادقة على البيانات الماليـة أو مراقبـة نظـام               

وفي المنشآت الكبيرة أو العامـة، قـد        . الرقابة الداخلية للمنشأة المتعلق بإعداد التقارير المالية      
  .، مسؤوليات إشرافية معينة ماة من المكلفين بالرقابة، مثل لجنة تدقيقتتحمل مجموعة فرعي

  
 أن يطلب المدقق من اإلدارة توفير إقرارات خطية حـول           ٥٨٠يقتضي معيار التدقيق الدولي     .  ١٣أ

 وبالتالي، قد يكون من المناسب إعالم اإلدارة بأنه         ١٢.مسؤوليات معينة منوطة بها   العها ب اضط
 مثل هذه اإلقرارات، إلى جانب اإلقرارات الخطية التي تقتـضيها معـايير             من المتوقع استالم  

التدقيق الدولية األخرى وحيث تقتضي الضرورة، توفير إقرارات خطية تدعم أدلـة التـدقيق              
  .األخرى المرتبطة بالبيانات المالية أو تأكيد واحد أو أكثر في البيانات المالية

  
ؤولياتها أو توافق على توفير اإلقرارات الخطيـة، فلـن يكـون            عندما ال تعترف اإلدارة بمس    .  ١٤أ

قـد ال   مثل هذه الظروف،    وفي   ١٣.المدقق قادراً على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة        
 القيـام يكون من المناسب أن يقبل المدقق عملية التدقيق، إال في حال اقتضى القانون أو النظام            

ها على المدقق قبول عملية التدقيق، قد يحتاج إلى توضـيح           وفي الحاالت التي يتعين في    . بذلك
  .تقرير المدققالخاصة بأهمية هذه المسائل لإلدارة، والمدلوالت 

  

                                                 
 .١١-١٠، الفقرتان "إقرارات اإلدارة "٥٨٠معيار التدقيق الدولي  ١٢ 

  ٢٦، الفقرة أ٥٨٠معيار التدقيق الدولي   ١٣
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١١٨ ٢١٠معيار التدقيق الدولي 

  ))١)(ب(٦الفقرة : المرجع(إعداد البيانات المالية 
  

وفيمـا  تشتمل معظم أطر إعداد التقارير المالية على متطلبات تتعلق بعرض البيانات المالية؛             .  ١٥أ
 وفقاً إلطـار إعـداد التقـارير الماليـة           البيانات المالية  إعداد يتضمن   تعلق بمثل هذه األطر،   ي

 ل، تكمن أهمية هدف إعداد التقـارير المتعلـق        عاد عرض إطار   إستخداموفي حال    .العرض
 المتفق عليه مع اإلدارة على إشـارة خاصـة إلـى    فتراض أن يتضمن اإل   بالعرض العادل في  

" وجهة نظر صحيحة وعادلة   "لى مسؤولية ضمان أن توفر البيانات المالية        العرض العادل، أو إ   
  .وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية

  
  ))٢)(ب(٦الفقرة : المرجع( الرقابة الداخلية 

  

الرقابة الداخلية حسبما تراه ضرورياً لتمكين عرض بيانات مالية خاليـة مـن             ب اإلدارة   تلتزم.  ١٦أ
ويمكـن أن تـزود الرقابـة       .  أو الخطـأ   حتيال كانت ناجمة عن اإل    اءسواألخطاء الجوهرية،   

 منشأة ما بتأكيد معقول فقط حول تحقيق أهداف المنشأة من إعـداد             الداخلية، مهما كانت فعالة،   
  ١٤.لرقابة الداخليةقيود الكامنة المفروضة على االوذلك بسبب التقارير المالية 

  
لمعايير التدقيق الدولية كبديل عن االلتـزام بالرقابـة          اة وفقاً  عملية تدقيق مستقلة مؤد    تعملال  .  ١٧أ

وبناء على ذلك، يتعين على المـدقق       . الداخلية الالزمة إلعداد البيانات المالية من قبل اإلدارة       
ومع ذلك، ال تدل  . الحصول على موافقة إدارة تقر وتدرك مسؤولياتها المتعلقة بالرقابة الداخلية         

الرقابة الداخليـة التـي     أن  على أن المدقق سيجد     ) ٢( )ب(٦بموجب الفقرة   الموافقة المطلوبة   
  . خالية من حاالت القصور قد حققت غرضها أو أنهاتلتزم بها اإلدارة

  
ويشتمل . يعود تحديد نظام الرقابة الداخلية الالزم للتمكين من إعداد البيانات المالية إلى اإلدارة            .  ١٨أ

 التي يمكن وصفها    عناصرلى مجموعة واسعة من األنشطة داخل ال      ع" الرقابة الداخلية "مصطلح  
ببيئة الرقابة؛ وعملية تقييم المخاطر لدى المنشأة؛ ونظام المعلومات، بما فـي ذلـك عمليـات              
مؤسسات األعمال ذات العالقة المرتبطة بإعداد التقارير المالية واالتصال؛ وأنشطة الرقابـة؛            

 بالضرورة كيف قد تـصمم وتطبـق        التقسيم، ال يعكس هذا     ومع ذلك . ومراقبة أنظمة الرقابة  
 . معـين  وتلتزم منشأة معينة بنظام الرقابة الداخلية الخاص بها، أو كيف قد تصنف أي عنصر             

على وجه الخصوص، الدفاتر والـسجالت      (وسيعكس نظام الرقابة الداخلية لدى منشأة ما         ١٥
ومدى تعقيد العمل وطبيعة المخـاطر التـي         اإلدارة   إحتياجات) المحاسبية أو النظم المحاسبية   

  .تخضع لها المنشأة والقوانين أو األنظمة ذات العالقة
  

                                                 
 .٤٦، الفقرة أ"تحديد تقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١٤
 .١ملحق  وال٥١، الفقرة أ١٥معيار التدقيق الدولي  ١٥
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 مالئمـة الـدفاتر     حـول في بعض المناطق، قد يشير القانون أو النظام إلى مسؤولية اإلدارة            .  ١٩أ
 وفي بعض الحاالت، قد تفترض الممارسة العامـة       . والسجالت المحاسبية أو النظم المحاسبية    

  بين الدفاتر والسجالت المحاسبية أو النظم المحاسبية من جهة، والرقابة الداخلية           إختالفوجود  
حيث أن الدفاتر والسجالت المحاسبية، أو النظم المحاسبية،        . أو أنظمة الرقابة من جهة أخرى     

، فال توجد إشـارة     ١٨تشكل جزءاً ال يتجزأ من الرقابة الداخلية كما هو مشار إليه في الفقرة أ             
ولتجنـب  . فيما يتعلق بوصـف مـسؤولية اإلدارة      ) ٢( )ب(٦مرجعية خاصة إليهم في الفقرة      

  . نطاق هذه المسؤولية لإلدارةوضح المدقق قد يكون من المناسب أن يحدوث سوء فهم،
  
  ))ب(٦الفقرة : المرجع( متعلقة بالمنشآت الصغيرة اتإعتبار

جنب حـدوث سـوء فهـم حـول      على شروط التكليف بالتدقيق هو ت تفاقإن أحد أغراض اإل     .٢٠أ
فعلى سبيل المثال، عندما يساعد طرف ثالث في إعداد البيانـات           . إلدارة والمدقق مسؤزليات ا 

المالية، قد يكون من المفيد تذكير اإلدارة بأن إعداد البيانات المالية وفقاً إلطار إعداد التقـارير                
  . المعمول به يبقى ضمن مسؤوليتهاالمالية

  
  تدقيقال عملية على شروط تفاقاإل

  ) ٩الفقرة : المرجع (تدقيقبال على شروط التكليف تفاقاإل
التدقيق للمنـشأة   عملية   على شروط    تفاقبالرقابة فيما يتعلق باإل   تعتمد أدوار اإلدارة والمكلفين       .٢١أ

  .على الهيكل الرقابي للمنشأة والقانون أو النظام ذي العالقة
  

الفقرتـان  : المرجـع  (١٦  الخطية ياتتفاقكتاب تعيين لعملية التدقيق أو شكل آخر من أشكال اإل         
١١-١٠(  
يق قبل البدء بالتدقيق للمساعدة على تجنب حـدوث         إن إرسال المدقق لكتاب تعيين لعملية التدق      .  ٢٢أ

 وفي بعض الدول، قد     .سوء فهم فيما يتعلق بالتدقيق يصب في مصلحة كل من المنشأة والمدقق           
يتم تحديد هدف ونطاق عملية تدقيق ما ومسؤوليات اإلدارة والمدقق بـشكل كـاف بموجـب                

 تـسمح   ١١ورغم أن الفقـرة     . ١٠القانون، أي أنها تنص على المسائل الموضحة في الفقرة          
للمدقق في مثل هذه الظروف بتضمين إشارة في كتاب التعيين فقط إلى حقيقة أن القـانون أو                 

، فقد يرى )ب(٦النظام ذا العالقة ينطبق وأن اإلدارة تقر وتدرك مسؤولياتها المحددة في الفقرة    
لعملية لكي   كتاب تعيين ا    في ١٠ضحة في الفقرة    أنه من المناسب تضمين المسائل المو     المدقق  

  .تكون اإلدارة على علم بها
  

                                                 
في الفقرات التالية، تعتبر أية إشارة إلى كتاب تعيين لعملية تدقيق ما إشارة إلى كتاب تعيين لعملية تدقيق ما أو شـكل مناسـب                 ١٦

 .آخر من أشكال االتفاقيات الخطية



 اإلتفاق على شروط التكليف بالتدقيق
 

١٢٠ ٢١٠معيار التدقيق الدولي 

  عملية التدقيقشكل ومحتوى كتاب تعيين 
وقد تستند المعلومات المشمولة في كتـاب       . قد يختلف شكل ومحتوى كتاب التعيين لكل منشأة         .٢٣أ

) ب(٦وتتناول الفقرتان    ٢٠٠.١٧التعيين المتعلق بمسؤوليات المدقق إلى معيار التدقيق الدولي         
وباإلضافة إلى تـضمين المـسائل      .  الواردتين في هذا المعيار وصف مسؤوليات اإلدارة       ١٢و

 إشـارة مـثالً إلـى    عملية تدقيق ما على، قد يحتوي كتاب تعيين      ١٠موجب الفقرة   المطلوبة ب 
  :األمور التالية

توضيح نطاق عملية التدقيق، بما في ذلك اإلشارة إلى التـشريع واألنظمـة ومعـايير                •
تدقيق الدولية وبيانات السلوك األخالقي والبيانات األخرى الخاصة بالهيئـات المهنيـة       ال

 .المعمول بها التي يلتزم بها المدقق

 . آخر حول نتائج عملية التدقيقتبليغشكل أي  •

ملية تدقيق ما، إلى جانب القيود الكامنة       عللقيود الكامنة المفروضة على     حقيقة أنه نتيجة     •
لية، هناك مخاطرة ال يمكن تجنبها تتمثل في وجود بعـض األخطـاء             لرقابة الداخ عل ا 

الجوهرية التي قد ال يتم اكتشافها، رغم تخطيط وأداء عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق              
 . الدولية

 .الترتيبات المتعلقة بتخطيط وأداء عملية التدقيق، بما في ذلك تكوين فريق التدقيق •

 )١٣أنظر أيضاً الفقرة أ. ( إقرارات خطيةالتوقع بأن اإلدارة ستقدم •

 ة وأي معلومات مصاحبة أخرى    لبيانات المالي مسودة ا بلمدقق  تزويد ا موافقة اإلدارة على     •
 باستكمال عملية التدقيق وفقـاً للجـدول الزمنـي          لهفي الوقت المحدد من أجل السماح       

 .المقترح

ر على البيانات المالية، والتي قد      موافقة اإلدارة على إعالم المدقق بالحقائق التي قد تؤث         •
تصبح اإلدارة على علم بها أثناء الفترة الممتدة من تاريخ إصدار تقرير المدقق وحتـى               

 .تاريخ إصدار البيانات المالية

 .تم حساب الرسوم بناء عليه وأية ترتيبات إلصدار الفواتيرياألساس الذي س •

ملية التدقيق وأن توافق على شـروط       ع اإلدارة بأن تقر باستالم كتاب تعيين        طلب من ال •
 .التكليف المحددة في كتاب التعيين

  
عمليـة   التالية أيضاً في كتـاب تعيـين         ، يمكن اإلشارة إلى النقاط    ذو عالقة حيث يكون ذلك    .  ٢٤أ

  :التدقيق
 .الترتيبات المتعلقة بمشاركة مدققين وخبراء آخرين في بعض جوانب عملية التدقيق •

                                                 
 .٩-٣، الفقرات ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١٧



  على شروط التكليف بالتدقيقتفاقاإل

١٢١  ٢١٠معيار التدقيق الدولي 
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 .بمشاركة مدققين داخليين وكادر عمل آخر تابع للمنشأةالترتيبات المتعلقة  •

ها مع المدقق السابق، إن وجد، في حالة إجراء عملية تدقيق           ؤالترتيبات التي سيتم إجرا    •
 .أولية

 . المدقق عند وجود مثل هذه االحتماليةمسؤولية مفروض على تقييدأي  •

 . إضافية بين المدقق والمنشأةياتإتفاقإشارة إلى أية  •

 .لتزام يتعلق بتزويد األطراف اآلخرى بأوراق العمل الخاصة بعملية التدقيقأي ا •
  

  .١هناك مثال على كتاب تعيين لعملية تدقيق موضح في الملحق 
  

  عمليات تدقيق العناصر
 تحديد، تتضمن العوامل التي قد تؤثر على        العنصر هو نفس مدقق       عندما يكون مدقق منشأة أم      .٢٥أ

  :كتاب تعيين منفصل لعملية التدقيق إلى العنصر ما يليما إذا سيتم إرسال 
 من الذي يعين مدقق العنصر؛ •

 ما إذا سيتم إصدار تقرير منفصل للمدقق حول العنصر؛ •

 المتطلبات القانونية المتعلقة بالتعيينات الخاصة بالتدقيق؛ •

 المنشأة األم؛ ونسبة ملكية  •

 . إدارة العنصر عن المنشأة األمإستقالليةمدى  •
  

  )١٢-١١الفقرتان : المرجع( القانون أو النظام فيمسؤوليات اإلدارة المنصوص عليها 
، توصل المدقق إلى أنه ليس من       ٢٧ وأ ٢٢في حال، في ظل الظروف الموضحة في الفقرتان أ         . ٢٦أ

 على المدقق بموجب    يزالالضروري تدوين شروط معينة لعملية التدقيق في كتاب تعيين، فما           
 وراء الحصول على موافقة خطية من اإلدارة بأنها تقـر وتـدرك تحملهـا                السعي ١١الفقرة

ية الخطية وفقـاً    تفاققد تستخدم مثل هذه اإل    ومع ذلك،   ). ب(٦للمسؤوليات الموضحة في الفقرة     
 لمسؤوليات اإلدارة المكافئة أو النظام في حال تحديده الصياغة المستخدمة في القانون ١٢للفقرة

توفر الهيئة المحاسـبية أو    وقد  ). ب(٦ك المسؤوليات الموضحة في الفقرة      من حيث الفعالية لتل   
 حـول مـا إذا كـان        لتدقيق أو الجهة التنظيمية لعمليات التدقيق إرشادات      هيئة وضع معايير ا   

  .الوصف الوارد في القانون أو النظام مكافئاً أم ال
  

   خاصة بمنشآت القطاع العاماتإعتبار
لنظام الذي يحكم العمليات الخاصة بتدقيق القطاع العام عموماً تعيين مدقق           يتطلب القانون أو ا   .  ٢٧أ

، بما في ذلك صالحية الوصول إلـى        المدقق  هذا وصالحياتللقطاع العام وتحديد مسؤوليات     
بتفـصيل واف علـى     القانون أو النظـام     ينص  وعندما  . سجالت المنشأة والمعلومات األخرى   



 اإلتفاق على شروط التكليف بالتدقيق
 

١٢٢ ٢١٠معيار التدقيق الدولي 

 وجود منافع في إصـدار      عتبارخذ مدقق القطاع العام بعين اإل     شروط التكليف بالتدقيق، فقد يأ    
  .١١كتاب تعيين أكثر تفصيالً من المسموح به في الفقرة 

  
  )١٣الفقرة : المرجع (عمليات التدقيق المتكررة

ية خطية أخرى فـي كـل   إتفاق أو  جديدةتدقيقلعملية قد يقرر المدقق عدم إرسال كتاب تعيين     .٢٨أ
د تجعل العوامل التالية من المناسب تنقيح شروط التكليف بالتدقيق من أجـل             ومع ذلك، ق  . فترة

  :تذكير المنشأة بالشروط القائمة
 .أي مؤشر على سوء فهم المنشأة لهدف ونطاق عملية التدقيق •

 .أية شروط منقحة أو خاصة لعملية التدقيق •

 .تغيير حديث في اإلدارة العليا •

 .تغيير هام في الملكية •

 .ي طبيعة وحجم أعمال المنشأةتغيير هام ف •

 .تغيير في المتطلبات القانونية أو التنظيمية •

 .تغيير في إطار إعداد التقارير المالية المتبنى في إعداد البيانات المالية •

 .تغيير في متطلبات إعداد التقارير األخرى •
  

  قبول إجراء تغيير على شروط التكليف بالتدقيق

  )١٤الفقرة : المرجع (ليف بالتدقيقطلب إجراء تغيير على شروط التك

 حدوث تغيير في الظروف     من طلب المنشأة بأن يغير المدقق شروط التكليف بالتدقيق          ينشأقد   . ٢٩أ
التي تؤثر على الحاجة إلى الخدمة، أو حدوث سوء فهم فيما يخص طبيعـة عمليـة التـدقيق                  

من قبـل    كان مفروضاً    سواء عملية التدقيق، على نطاق    فرض قيد حسبما تم طلبها أساساً أو      
، فـي المبـرر     ١٤ الفقرة   وينظر المدقق، حسبما تقتضي    .عن ظروف أخرى  اإلدارة أو ناتجاً    

  .الطلب، وخاصة المدلوالت على وجود قيد على نطاق عملية التدقيق  ذلكوراء
  
ق بطبيعـة   يعتبر التغيير في الظروف الذي يؤثر على متطلبات المنشأة أو سوء الفهم المتعل            قد  .  ٣٠أ

  . عملية التدقيقعلىالخدمة المطلوبة أساساً على أنه أساس معقول لطلب إجراء تغيير 
  
 يتعلق بمعلومـات    تبين بأنه وعلى العكس من ذلك، قد ال يعتبر تغيير ما على أنه معقول إذا              .   ٣١أ

ومثال ذلك عندما يكون المـدقق  . غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مرضية بطريقة أخرى        
غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالـذمم المدينـة وتطلـب                 

تكوين رأي غيـر مؤهـل أو       المنشأة تغيير عملية التدقيق إلى عملية مراجعة من أجل تجنب           
  .حجب رأي ما



  على شروط التكليف بالتدقيقتفاقاإل
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  )١٥الفقرة : المرجع( إلى عملية مراجعة أو خدمة ذات عالقة  العمليةتغييرطلب 
قـد يحتـاج   لموافقة على تغيير عملية تدقيق ما إلى عملية مراجعة أو خدمة ذات عالقة، قبل ا   .٣٢أ

مدقق مشارك في أداء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية إلى تقييم، إضافة إلى المسائل               
  . أعاله، أية مدلوالت قانونية أو تعاقدية على التغيير٣١أ-٢٩المشار إليها في الفقرات أ

  
في حال توصل المدقق إلى وجود مبرر معقول لتغيير عملية التدقيق إلى عملية مراجعـة أو                  .٣٣أ

عمليـة  خدمة ذات عالقة، فقد يكون عمل التدقيق المؤدى حتى تاريخ تغيير العملية مرتبطاً بال             
همـا األمـران   التي تم تغييرها؛ إال أن العمل المطلوب أداؤه والتقرير الذي سـيتم إصـداره               

وفي سبيل تجنب تضليل القارئ، قد ال يتضمن التقرير         .  للعملية التي تمت مراجعتها    انالمناسب
  :حول الخدمة ذات العالقة إشارة إلى ما يلي

 عملية التدقيق األصلية؛ أو  ) أ(

أية إجراءات قد تم أداؤها في عملية التدقيق األصلية، إال عندما يتم تغييـر عمليـة                  ) ب(
فق عليها وبالتالي تشكل اإلشارة إلى اإلجراءات       التدقيق إلى عملية تنفيذ إجراءات مت     

 .المؤداة جزءاً عادياً من التقرير
  

   إضافية في قبول العمليةاتإعتبار

  )١٨الفقرة : المرجع (معايير إعداد التقارير المالية المدعومة بقانون أو نظام
لمالية الموضوعة مـن    في بعض المناطق، قد يكمل قانون أو نظام ما معايير إعداد التقارير ا             . ٣٤أ

قبل هيئة وضع معايير مرخصة أو معترف بها بمتطلبات إضافية متعلقـة بإعـداد البيانـات                
وفي هذه المناطق، يشتمل إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ألغـراض تطبيـق              . المالية

بات اإلضـافية   على كل من إطار إعداد التقارير المالية المحدد والمتطل        معايير التدقيق الدولية    
وقد تكون هذه الحالة مثالً عندما يـنص القـانون أو           . طار المحدد اإلشريطة أال تتعارض مع     

عندما ب معايير إعداد التقارير المالية أو        تلك المطلوبة بموج   النظام على إفصاحات إضافة إلى    
  ١٨.الماليةمدى الخيارات المقبولة التي يمكن القيام بها ضمن معايير إعداد التقارير ضيق ي

  
 المسائل األخـرى التـي      – القانون أو النظام     فيإطار إعداد التقارير المالية المنصوص عليه       

  )١٩الفقرة : المرجع (تؤثر على القبول
عرض بـشكل   "صياغة رأي المدقق العبارات     في  ستخدم  د ينص القانون أو النظام على أن ي       ق.  ٣٥أ

عندما يتوصـل   "  وجهة نظر صحيحة وعادلة    ر عن التعبي"أو  " عادل، من كافة الجوانب الهامة    
المنصوص عليه بموجب القـانون أو      والمدقق إلى أن إطار إعداد التقارير المالية المعمول به          

تلف شروط الـصياغة المنـصوص عليهـا        وفي هذه الحالة، تخ   . النظام قد يكون غير مقبول    

                                                 
 يتعلق بتقييم ما إذا كانت البيانات المالية تشير أو تصف إطـار إعـداد               ، تتضمن متطلباً  ١٥، الفقرة   ٧٠٠معيار التدقيق الدولي     ١٨

 .التقارير المالية المعمول به بشكل مالئم أم ال



 اإلتفاق على شروط التكليف بالتدقيق
 

١٢٤ ٢١٠معيار التدقيق الدولي 

أنظر أيضاً الفقرة   (بشكل جوهري   تقرير المدقق عن متطلبات معايير التدقيق الدولية        المتعلقة ب 
٢١.(  

  

  )٢١الفقرة : المرجع (تقرير المدقق المنصوص عليه بموجب القانون أو النظام
 لكافـة    امتثاله  المدقق لمعايير التدقيق الدولية إال بعد      ق الدولية عدم امتثال   تقتضي معايير التدقي  .  ٣٦أ

 وعندما ينص القـانون أو النظـام علـى         ١٩.معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بعملية التدقيق      
الشكل العام لصياغة تقرير المدقق بشكل أو بشروط تختلف بشكل جـوهري عـن متطلبـات                
معايير التدقيق الدولية وعندما يتوصل المدقق إلى أن التوضيح اإلضافي في تقرير المـدقق ال               

ن بيان فـي تقريـر      ، فقد ينظر المدقق في تضمي     يمكن أن يقلل من حدوث سوء الفهم المحتمل       
شجع المدقق على ومع ذلك، ي.  وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالمدقق حول عدم أداء عملية التدقيق

تطبيق معايير التدقيق الدولية، بما في ذلك تلك المعايير التي تتناول تقرير المدقق، إلى الحـد                
لتدقيق على أنها مـؤداة     الممكن، بصرف النظر عن عدم السماح للمدقق باإلشارة إلى عملية ا          

  .وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
  

   خاصة بمنشآت القطاع العاماتإعتبار
قد توجد متطلبات خاصة في التشريع الذي يحكم أمر التكليف بعملية التدقيق؛  في القطاع العام،    .  ٣٧أ

لـسلطة  اإلـى    أو    معـين  فعلى سبيل المثال، قد يتعين على المدقق اإلبالغ مباشرة إلى وزير          
  .التشريعية أو العامة إذا حاولت المنشأة الحد من نطاق عملية التدقيق

                                                 
 .٢٠، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١٩
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 )الملحق (٢١٠معيار التدقيق الدولي    ١٢٥  
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  ١الملحق 
  )٢٤-٢٣الفقرتان أ: المرجع(
   

  مثال على كتاب تعيين لعملية تدقيق
  

فيما يلي مثال على كتاب تعيين لعملية تدقيق بيانات مالية ذات غرض عام معدة وفقاً للمعايير الدولية                 
وال يعد كتاب التعيين هذا رسمياً ولكن يقصد به فقط أن يكون دليالً قد يستخدم . لماليةإلعداد التقارير ا
وسيحتاج الكتاب إلى تغييره حـسب المتطلبـات        .  الموضحة في هذا المعيار    اتعتبارفيما يتعلق باإل  

فتـرة  ولقد تم عمل مسودة منه ليشير إلى عملية تدقيق البيانات المالية الخاصة ب            . والظروف المختلفة 
إبالغ مفردة وقد يحتاج إلى تعديله إذا كان القصد منه أو من المتوقع أن يتم تطبيقه علـى عمليـات                    

وقد يكون من المناسب الحصول على استـشارة        ).  في هذا المعيار   ١٣أنظر الفقرة   (التدقيق المتكررة   
  .قانونية حول كتاب التعيين المقترح األنسب

  

***  
  

  ٢٠:أو المكلفين بالرقابة في شركة أ ب جإلى ممثل اإلدارة المناسب 
  

  ]هدف ونطاق عملية التدقيق[
اً إعتبار أن نقوم بتدقيق البيانات المالية لشركة أ ب ج، والتي تتألف من الميزانية العمومية ٢١لقد طلبت

، وبيان الدخل وبيان التغييرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي للـسنة             ١X٢٠ ديسمبر   ٣١من  
ويـسرنا أن   . هية، والملخص حول السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخـرى         المنت

وسيتم إجراء عمليات التدقيق . نؤكد على قبولنا وتفهمنا لعملية التدقيق هذه من خالل كتاب التعيين هذا        
  .بهدف تعبيرنا عن رأي حول البيانات المالية

  

  ]مسؤوليات المدقق[
وتقتضي هذه المعايير أن نمتثل لمتطلبـات       . ة التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية     سنقوم بإجراء عملي  

 السلوك األخالقي وأن نخطط ونؤدي عملية التدقيق من أجل الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا               
وتنطوي عملية تدقيق ما علـى أداء إجـراءات         . كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية      

. نة من أجل الحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات الواردة فـي البيانـات الماليـة                معي
وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطـاء الجوهريـة فـي                

                                                 
ومن . العالقةك المنطقة ذات  المناسبين في ظروف العملية، بما في ذل واإلشارات في كتاب التعيين قد يكونوا المخاطبينإن   ٢٠

 .٢١ أنظر الفقرة أ– اإلشارة إلى األشخاص المناسبين المهم
" المدقق"و " المكلفين بالرقابة"و " اإلدارة"و " نحن"و " أنت"، قد يتم استخدام أو تعديل اإلشارات إلى  هذافي كتاب التعيين   ٢١

  .حسبما هو مناسب في الظروف



 اإلتفاق على شروط التكليف بالتدقيق

    ١٢٦  )الملحق (٢١٠معيار التدقيق الدولي 

مالئمـة  كما تتضمن عملية التدقيق تقييم مدى .  أم خطأإحتيال كانت ناجمة عن    سواءالبيانات المالية،   
إلدارة، إلى جانب   وضعتها ا السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي         

  .يم العرض الكلي للبيانات الماليةتقي
   

لرقابة الداخليـة، هنالـك     القيود الكامنة على ا   عملية تدقيق ما، إلى جانب      للقيود الكامنة على    ونتيجة  
كتـشافها، رغـم   إل في وجود بعض األخطار الجوهرية التي قد ال يمكن        مخاطر ال يمكن تجنبها تتمث    

  .تخطيط عملية التدقيق بالشكل المناسب وأدائها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
  

ولدى قيامنا بتقييمات المخاطر، ننظر في الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد المنشأة للبيانات المالية من              
دقيق المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض التعبير عن رأي حول            أجل تصميم إجراءات الت   

 خطياً بأية حاالت قصور هامة في الرقابة الداخلية         مومع ذلك، سنبلغك  . فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة   
  .التي حددناها أثناء عملية التدقيقوذات العالقة بتدقيق البيانات المالية 

  

ألغراض هذا المثال يفترض أن     (يد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به        مسؤوليات اإلدارة وتحد  [
 إستخدامبالشكل المناسب، ولذلك تم     المدقق لم يحدد أن القانون أو النظام ينص على هذه المسؤوليات            

  ].)في هذا المعيار) ب(٦التوصيفات الواردة في الفقرة 
  

 تقـر   ٢٢]، المكلفـين بالرقابـة    وحيث يكون مناسباً  ارة  اإلد[سيتم إجراء عملية التدقيق على أساس أن        
  :وتدرك تحملها لمسؤولية ما يلي

 ٢٣إعداد البيانات المالية وعرضها العادل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛  ) أ(

مكين من إعداد بيانات مالية خاليـة مـن         ضرورياً للت ] اإلدارة[الرقابة الداخلية حسبما تراه       ) ب(
  أم خطأ؛ وإحتيال كانت ناجمة عن سواء الجوهرية، األخطاء

 :تزويدنا باألمور التالية  ) ج(

بأنها مرتبطة بإعداد البيانات المالية     ] اإلدارة[الوصول إلى كافة المعلومات التي تعلم        )١(
 مثل السجالت والوثائق والمسائل األخرى؛

 قيق؛ ولغرض عملية التد] اإلدارة[المعلومات اإلضافية التي قد نطلبها من  )٢(

والذين نرى من الضروري   وصول غير مقيد إلى األشخاص الذين يعملون في المنشأة           )٣(
 .الحصول على أدلة تدقيق منهم

  

] ، المكلفين بالرقابـة   وحيث يكون مناسباً  اإلدارة  [وكجزء من عملية التدقيق الخاصة بنا، سنطلب من         
  . عملية التدقيقمصادقة خطية تتعلق باإلقرارات التي تم تقديمها لنا فيما يخص

                                                 
  .ظروفم مصطلحات حسبما هو مناسب في الاستخد    ٢٢
 وجهة نظر صحيحة وعادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير تعبر عنإعداد البيانات المالية التي "أو، إذا كان مناسباً،    ٢٣

  ".المالية



  على شروط التكليف بالتدقيقتفاقاإل

  )الملحق( ٢١٠معيار التدقيق الدولي   ١٢٧  

 

يق
تدق
ال

  

  .نتطلع إلى التعاون الكامل من قبل كادر العمل لديكم أثناء عملية التدقيق
  

  ]المعلومات األخرى ذات العالقة[
  

معلومات أخرى، مثل ترتيبات دفع الرسوم، والفواتير والشروط الخاصة األخرى، حسبما يكون  أدخل[
  ]مناسباً

  

  ]الغاإلب[
  

  ]ل والمحتوى المتوقعين لتقرير المدققإشارات مناسبة إلى الشك أدخل[
  

  .تقريرنا إلى تعديل في ضوء نتائج عملية التدقيققد يحتاج شكل ومحتوى 
  

نرجو التوقيع على النسخة المرفقة لكتاب التعيين وإرجاعها كإقرار منكم وموافقتكم علـى ترتيبـات               
  .عملية تدقيق البيانات المالية بما في ذلك مسؤولياتنا المعنية

  

  .ص ع وشركاهس 
  

  تم إقراره والموافقة عليه بالنيابة عن شركة أ ب ج من قبل
  
  )موقع(

............  
  االسم والمسمى الوظيفي 

  التاريخ
  



 اإلتفاق على شروط التكليف بالتدقيق
 

١٢٨ )الملحق( ٢١٠معيار التدقيق الدولي 

  ٢الملحق 
  )١٠الفقرة أ: المرجع(
  

  تحديد إمكانية قبول أطر العمل ذات الغرض العام
و أطر إلعداد التقارير الماليـة      المناطق التي ال تملك هيئات وضع معايير مرخصة أو معترف بها أ           

   قانون أو نظام معينفيمنصوص عليها 

 في هذا المعيار، عندما تسجل أو تعمل منشأة معينـة فـي     ١٠طبقاً لما هو موضح في الفقرة أ       .١
منطقة ال تملك هيئة وضع معايير مرخصة أو معترف بها، أو عنـدما ال يـنص القـانون أو                   

قارير المالية، فإن اإلدارة تحدد إطـاراً إلعـداد التقـارير            أطر إلعداد الت   إستخدامالنظام على   
 معايير إعداد إستخداموعادة ما تكون الممارسة في مثل هذه المناطق هي . يتم العمل بهلالمالية 

 . في هذا المعيار٨التقارير المالية الموضوعة من قبل إحدى الهيئات الموضحة في الفقرة أ

 محاسبية قائمة في منطقة معينة معترف بها عموماً كإطـار           اتيإتفاقوبدالً من ذلك، قد توجد       .٢
. قبل منشآت محددة تعمل في تلك المنطقة      إلعداد التقارير المالية ذات الغرض العام المعدة من         

حديد في هذا المعيار ت) أ(٦وعندما يتم تبني مثل هذا اإلطار، يتعين على المدقق بموجب الفقرة           
 المحاسبية مجتمعة على أنها تشكل إطاراً مقبوالً إلعداد التقارير          ياتتفاق اإل إعتبار يمكنما إذا   

 المحاسبية على نطاق واسع في منطقـة        ياتتفاقوعندما تستخدم اإل  . المالية ذات الغرض العام   
فقد تنظر هيئة المحاسبة في تلك المنطقة في إمكانية قبول إطار إعداد التقارير الماليـة               معينة،  

تتصف  ما إذا إعتبارقد يتخذ المدقق هذا القرار من خالل       وبدالً من ذلك،    . ينبالنيابة عن المدقق  
أنظـر  ( المحاسبية بخصائص تتصف بها عادة أطر إعداد التقارير المالية المقبولـة             ياتتفاقاإل

داد التقارير   المحاسبية بمتطلبات إطار قائم إلع     ياتتفاق، أو من خالل مقارنة اإل     ) أدناه ٣الفقرة  
 ). أدناه٤أنظر الفقرة (ه على أنه إطار مقبولإعتبارم المالية ت

 التالية التي ينتج عنها معلومات مفيدة بالصفات تتصف أطر إعداد التقارير المالية المقبولة عادةً .٣
 : حيث يتم توفيرها في البيانات الماليةللمستخدمين المستهدفين

 البيانات المالية مرتبطـة     ، حيث أن تلك المعلومات المتوفرة في       المعلومات إرتباطمدى    ) أ(
فعلى سبيل المثال، في حالة مؤسسة أعمال . بطبيعة المنشأة والغرض من البيانات المالية

 من حيث المعلومات الالزمة     رتباطتعد بيانات مالية ذات غرض عام، يتم تقييم مدى اإل         
تخدمين  المشتركة للمعلومات المالية من قبل مجموعة واسعة من المس         حتياجاتلتلبية اإل 

 عموماً مـن خـالل عـرض        حتياجاتويتم تلبية هذه اإل   . ةإقتصادي قرارات   إتخاذلدى  
 .الوضع المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية لمؤسسة األعمال
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كتمال المعلومات، حيث أن المعامالت واألحداث والميزانيات العمومية        إ  ) ب(
لى البيانات المالية    القائمة ع  ستنتاجاتواإلفصاحات التي قد تؤثر على اإل     

 .غير محذوفة

المعلومات المتـوفرة فـي البيانـات       مدى موثوقية المعلومات، حيث أن        ) ج(
  :المالية

 لألحـداث   قتـصادي حيث يكون ممكناً، تعكـس المـضمون اإل        )١(
 والمعامالت وليس شكلها القانوني فحسب؛ و

متسقين بشكل معقـول    ينتج عنها تقييم وقياس وعرض وإفصاح        )٢(
 .ي ظروف مماثلةها فإستخدامعند 

 لومات، حيث أنها تعمل على توفير معلومات خالية من التحيز         حياد المع   ) د(
 .في البيانات المالية

إمكانية فهم المعلومات، حيث أن المعلومات الواردة في البيانات المالية          )     ه( 
  .واضحة وشاملة وال تخضع لتفسير مختلف بشكل جوهري

  
 بمتطلبات إطار قائم إلعداد التقارير المالية تم         المحاسبية تياتفاققد يقرر المدقق مقارنة اإل     .٤

 المحاسبية بالمعايير الدولية    ياتتفاقفعلى سبيل المثال، قد يقارن المدقق اإل      . ه مقبوالً إعتبار
وفيما يتعلق بتدقيق منشأة صغيرة، قـد يقـرر المـدقق مقارنـة             . إلعداد التقارير المالية  

عداد التقارير المالية تم وضعه بشكل خاص لهذه المنشآت من  المحاسبية بإطار إلياتتفاقاإل
وعندما يقوم المدقق بمثل هذه المقارنـة       . مرخصة أو معترف بها     وضع معايير  قبل هيئة 

 يـات تفاق، يتضمن القرار المتعلـق بمـا إذا كانـت اإل           بينهما ختالفويتم تحديد أوجه اإل   
شكل إطاراً مقبوالً إلعداد التقـارير الماليـة        المحاسبية المتبناة في إعداد البيانات المالية ت      

 المحاسبية، أو وصف    ياتتفاق وما إذا قد ينتج عن تطبيق اإل       ختالف أوجه اإل  أسباب إعتبار
 .إطار إعداد التقارير المالية في البيانات المالية، إعداد تقارير مالية مضللة

 

 التفضيالت المختلفة إطاراً    م المحاسبية تمت صياغتها لتالئ    ياتتفاقوعة من اإل   مجم تشكلال   .٥
وعلى نحو مماثل، لن يعتبر إطار امتثال       . مقبوالً إلعداد التقارير المالية ذات الغرض العام      

معين إطاراً مقبوالً إلعداد التقارير المالية، إال في حال كان مقبوالً عموماً فـي منـاطق                
 .معينة من قبل المعدين والمستخدمين

  
    

  
   

    



 ١٣٠  ٢٢٠معيار التدقيق الدولي 

  ٢٢٠ معيار التدقيق الدولي
   الجودة لتدقيق البيانات الماليةرقابة

  

  التي تبدأ فينافذ لتدقيق البيانات المالية للفترات (
  ) أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ 

  

  المحتويات
  الفقرة

  المقدمة
  ١  ……………… .……………………….......................…نطاق هذا المعيار 

  ٤-٢       ……………..…………………….………ق العمليات  فردور الجودة ورقابةنظام 
  ٥  ……… .………………………………….…………………………تاريخ النفاذ 

  ٦       ……………… ……………. ……………………………………………الهدف
  ٧  …………….…… ……………………………………………………التعريفات
  المتطلبات

  ٨  ……………………………………………لجودة عمليات التدقيق مسؤوليات القيادة 
  ١١-٩  .…….……………………………………………األخالقية ذات العالقة المتطلبات 

  ١٣-١٢       ……………...………الموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها وعمليات التدقيق 
  ١٤  ...……………………………………………………………مهمة فرق العمليات 

  ٢٢-١٥  …………………...…………………………………………………أداء العملية 
  ٢٣  ……….…………………………………………………………………المراقبة 

  ٢٥-٢٤  ……. ……………………………………………………………………توثيقال
  التطبيق والمواد التوضيحية األخرى

  ٢أ-١أ  ............…………………………………ودور فرق العمليات  الجودة رقابةنظام 
  ٣أ  ……………………………………………مسؤوليات القيادة لجودة عمليات التدقيق 

  ٧أ-٤أ  ….....……………………………………………قية ذات العالقة المتطلبات األخال
  ٩أ-٨أ  …….....……………مليات التدقيق  وعالموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها

  ١٢أ-١٠أ  ...….....……………………………………………………مهمة فرق العمليات 
  ٣١أ-١٣أ  … .….......…………………………………………………………ء العملية أدا
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  ٣٤أ-٢٣أ   ………......……………………………………………………………المراقبة 
  ٣٥أ  …… . ……………………………………………………………………توثيقال

____________________________________________________________  
 
  

معيار التدقيق في سياق  " الجودة لتدقيق البيانات الماليةرقابة "٢٢٠ معيار التدقيق الدوليينبغي قراءة 
  ."لمعايير التدقيق الدوليةقيق وفقاً  التد عمليةإجراءاألهداف العامة للمدقق المستقل و "٢٠٠الدولي

  

  



 رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية

    ١٣٢  ٢٢٠معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
  ا المعيارنطاق هذ

لعملية تدقيق  الجودة رقابةللمدقق فيما يتعلق بإجراءات عنى هذا المعيار بالمسؤوليات المحددة ُي .١
هذا رأ وُيق.  جودة العملياترقابة، مسؤوليات مراجع قتضاءكما يتناول، عند اإل. البيانات المالية

  .المعيار مع المتطلبات األخالقية ذات العالقة
  

   الجودة ودور فرق العملياترقابةنظام 
وبموجب المعيار .  التدقيقمؤسسة الجودة من مسؤولية رقابةتعد أنظمة وسياسات وإجراءات  .٢

ليقدم لها  الجودة والحفاظ عليه رقابةوضع نظام لب المؤسسة تلزم، ١ الجودةلرقابةالدولي 
  :بأن معقول ضمان

   و؛المؤسسة وموظفيها يمتثلون للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة  )أ (
مقبولة حسب أن التقارير الصادرة من قبل المؤسسة أو الشركاء في العمليات   )ب (

  .١لظروفا
  

 أو ١ الجودةلرقابةللمعيار الدولي على أساس أن المؤسسة خاضعة يرتكز هذا المعيار 
  ).١أالفقرة : المرجع(تطلبات الوطنية الم
  

 الجودة الخاص بالمؤسسة، تتحمل فرق العمليات مسؤولية تطبيق رقابةفي سياق نظام  .٣
بمعلومات ذات عالقة  الجودة المطبقة على عملية التطبيق وتزويد المؤسسة رقابةإجراءات 

 .سسة الجودة الخاص بالمؤرقابة لنظام ستقالليةداء الجزء المتعلق باإلأل
  
 الجودة الخاص بالمؤسسة، إال في حال نصت رقابة على نظام عتمادباإلتُخول فرق العمليات  .٤

 )٢أالفقرة : المرجع. (المعلومات التي قدمتها المؤسسة أو األطراف األخرى خالف ذلك
  

  تاريخ النفاذ
 تبدأ بتاريخ عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التيفي يعتبر هذا المعيار ساري المفعول  .٥

  . أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥
  
  الهدف

 للمدقق ضماناً م الجودة في مرحلة العملية التي تقدرقابةإن هدف المدقق هو تطبيق إجراءات  .٦
  :معقوالً بأن

   و؛عملية التدقيق تمتثل للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة) أ(
                                                 

  التأكيـد   وعمليات ، عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية     تؤدي التي   للشركات الجودة   رقابة "١المعيار الدولي لرقابة الجودة       ١
  .١١، الفقرة "األخرى والخدمات ذات العالقة
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  لظروفر مالئم حسب اقرير المدقق الصادأن ت  ) ب(
  

  تعريفاتال
  :ف المفاهيم التالية بالمعاني المذكورة أدناهعر، تُبمعايير التدقيق الدوليةلألغراض المتعلقة  .٧

ة عملية الذي يتحمل مسؤوليآخر في المؤسسة  الشريك أو شخص – ٢شريك في عملية  )أ (
والذي يملك ة التدقيق وأدائها ومسؤولية تقرير المدقق الصادر بالنيابة عن المؤسس

  .مالئمة عند اللزوم التي تمنحه إياها الهيئة المهنية أو القانونية أو التنظيميةالصالحية ال
 حول األحكام  عملية مصممة لتقديم تقييم موضوعي– جودة العملية رقابةمراجعة   )ب (

 التي توصل إليها الفريق في صياغة اتستنتاجواإل العمليةالهامة التي أصدرها فريق 
وتقتصر عملية . في تاريخ إصدار تقرير المدقق أو بعد ذلك التاريخ المدقق وذلكتقرير 

رجة لبيانات المالية للمنشآت المدعمليات تدقيق ا جودة العملية على رقابةمراجعة 
إلى إجراء مراجعة ها حددت المؤسسة حاجتوعمليات التدقيق األخرى، إن وجدت، التي 

  . جودة العملية عليهارقابة
يقوم بتعيين هو شريك أو شخص آخر في المؤسسة  – جودة العملية رقابةمراجع   )ج (

فريق من أفراد مؤهلين ال يعد أياً منهم عضواً في فريق شخص خارجي مؤهل أو 
لتقييم األحكام الهامة التي والذين يملكون خبرة وصالحية كافية ومناسبة  اتالعملي

يها في صياغة تقرير المدقق بشكل  التي توصل إلاتستنتاجأصدرها فريق العمليات واإل
  .موضوعي

وأي أفراد  هم جميع الشركاء والموظفين الذين يقومون بأداء العملية –فريق العمليات   )د (
بإجراءات التدقيق شركة ضمن المجموعة والذين يقومون  المؤسسة أو تعينهممشاركون 
ه المؤسسة أو شركة الذي تعين  التابع للمدققخبير الخارجيويستبعد هذا ال. على العملية

  ٣٣.ضمن المجموعة
 هي عبارة عن ممارس وحيد أو شراكة أو شركة أو منشأة أخرى تضم –المؤسسة  ) هـ(

  .محاسبين مهنيين
، يقصد بالفحص اإلجراءات المصممة لتقديم  فيما يتعلق بعمليات التدقيق التامة–الفحص   )و (

الجودة التي تضعها  رقابة فرق العمليات لسياسات وإجراءات إمتثالدليل حول 
  .المؤسسة

في سوق أسهمها أو ديونها   يتم تسعير أو إدراجهي المنشأة التي –المنشأة المدرجة   )ز (
يقها بموجب أنظمة سوق البورصة المعترف به أو هيئة بورصة معترف به أو يتم تسو

  .مكافئة
  

                                                 
على أنه يشير إلى نظرائهم في القطاع العام حيثما كان ذلـك            " المؤسسة"و" الشريك"و" الشريك في العملية  "ينبغي قراءة مفهوم        ٢

  .مناسباً
٣   الخبير التابع للمدقق" المفهوم ٦الفقرة أ"  من عمل الخبير التابع للمدققستفادةاإل "٦٢٠ف معيار التدقيق الدولي ُيعر."  
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 الخاص  الجودةرقابةتضم المتابعة والتقييم المستمرين لنظام  هي عملية –المراقبة   )ح (
ت التامة المصمم لمجموعة مختارة من العمليابما في ذلك الفحص الدوري بالمؤسسة 

  .بها يعمل بصورة فاعلة الجودة الخاص رقابةضمان معقول بأن نظام ليقدم للمؤسسة 
  .شبكة ما هي شركة أو منشأة تنتمي إلى –شركة ضمن مجموعة   )ط (
  : هي هيكل كبير– شبكةال  )ي (

  هدف إلى التعاون، وي )٦(

ملكية أو  ركة التكاليف أو يشارك فيو مشا إلى تحقيق الربح أ بوضوحفهدي )٧(
  الجودةرقابةمشتركة فيما يخص مشتركة أو سياسات وإجراءات إدارة سيطرة أو 

 أو جزء كبير من تجاري مشتركأو استخدام اسم  مشتركةأو إستراتيجية عمل 
  .الموارد المهنية

لمؤسسة فيما يتعلق بإجراء عملية الخدمات أي فرد يملك صالحية إلزام ا  هو–الشريك   )ك (
  .المهنية

   الشركاء والعاملونمه –الموظفون   )ل (
  . والمتطلبات األخالقية ذات العالقةمعايير التدقيق الدوليةهي  –المعايير المهنية   )م (
فريق هي المتطلبات األخالقية التي يخضع لها  –المتطلبات األخالقية ذات العالقة   )ن (

من جودة العملية، والتي تتألف عادة من الجزء أ والجزء ب  رقابةالعملية ومراجع 
 فيما يتعلق بتدقيق  الدولي للمحاسبينتحاد لإلالصادر عنقواعد السلوك األخالقي 

  .إلى جانب المتطلبات الوطنية التي تعد أشد صرامةًالبيانات المالية 
  .مؤسسةالمهنيون غير الشركاء، بما في ذلك أي خبراء تعينهم ال –الموظفون   )س (
هو شخص خارج المؤسسة يملك الكفاءة  –شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب    )ع (

أو أحد شركاء مؤسسة أخرى على سبيل المثال، . والقدرات للعمل بصفته شريك للعملية
في هيئة محاسبية مهنية قد يقوم موظفيها بإجراء عمليات ) بخبرة مناسبة(موظف 

 الجودة ذات رقابةتقدم خدمات  أو في منظمة التدقيق على المعلومات المالية التاريخية
  .العالقة

  

  المتطلبات
  مسؤوليات القيادة لجودة عمليات التدقيق

. الجودة الشاملة لكل عملية تدقيق ُعين ذلك الشريك ألجلهايتحمل الشريك في العملية مسؤولية  .٨
  )٣أالفقرة : المرجع(
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  المتطلبات األخالقية ذات العالقة
 الشريك في العملية في حالة تأهب، من خالل المالحظة ينبغي أن يظل، قيقخالل عملية التد .٩

للمتطلبات  عملية أعضاء فريق الإمتثالوطرح األسئلة عند اللزوم، ألي دليل يشير إلى عدم 
  )٥أ-٤أالفقرات : المرجع. (األخالقية ذات العالقة

  
للمتطلبات األخالقية  عملية أعضاء فريق الإمتثالعدم إذا وصل على علم الشريك في العملية  .١٠

 إتخاذ الجودة الخاص بالمؤسسة، يقوم الشريك في العملية برقابةمن خالل نظام ذات العالقة 
  )٥أالفقرة : المرجع. (اإلجراء المناسب بالتشاور مع اآلخرين في المؤسسة

  
  ستقالليةاإل
قية ذات العالقة التي  للمتطلبات األخالمتثال حول اإلإستنتاجيتوصل الشريك في العملية إلى  .١١

  ٠)٥أالفقرة : المرجع: (ينبغي على الشريك في العمليةوبعمل ذلك، . تطبق على عملية التدقيق

ومن شركات ضمن المجموعة، عند الحصول على معلومات ذات عالقة من المؤسسة   )أ (
  ؛ستقالليةلتحديد وتقييم الظروف والشراكات التي تشكل تهديداً لإل، قتضاءاإل

 ستقالليةعلومات حول المخالفات المحددة، إن وجدت، لسياسات وإجراءات اإلتقييم المو  )ب (
  ؛ وعملية التدقيق ستقالليةيد ما إذا كانت تشكل تهديداً إلالخاصة بالمؤسسة لتحد

أو تخفيضها لمستوى مقبول  مثل هذه التهديدات  اإلجراء المناسب للقضاء علىإتخاذو  )ج (
إذا كان ذلك مناسباً، حيث يكون  من العملية ابنسحأو باإلاإلجراءات الوقائية بتطبيق 

وينبغي على الشريك في العملية إعالم .  ممكناً وفقاً للقانون أو النظام المطبقنسحاباإل
.  اإلجراء المناسبتخاذ عدم القدرة على حل المسألة إلحول على الفورالمؤسسة 

  ).٧أ-٦أالفقرة : المرجع(
  

   وعمليات التدقيق ومواصلتهاالموافقة على العالقات مع العمالء
الموافقة على فيما يتعلق باإلجراءات المناسبة تباع يشعر الشريك في العملية بالرضا إزاء إ .١٢

 التي اتستنتاج وعمليات التدقيق، وعليه أن يقرر مالءمة اإلالعالقات مع العمالء ومواصلتها
  ).٩أ-٨أالفقرة : المرجع. (في هذا الصددتم التوصل إليها 

  
مؤسسة في وقت إلغاء عملية التدقيق من قبل الحصل الشريك على معلومات قد تتسبب في إذا  .١٣

 اإلجراء إتخاذ من  معاً ليتمكنالمؤسسة على الفوريصال تلك المعلومات لمبكر، فعليه إ
  )٩أالفقرة : المرجع. (المناسب
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  مهمة فرق العمليات
، ال وأي خبراء تابعين للمدقق مليةع فريق الإمتالكيشعر الشريك في العملية بالرضا إزاء  .١٤

  :كفاءة والقدرات المناسبة من فريق العملية، الجزءيشكلون 

  ؛ ووفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةألداء عملية التدقيق   )أ (

  . للظروفمالئماًتقرير المدقق الذي يعد وللمساهمة في إصدار   )ب (
  

  أداء العملية
   واألداءشرافإلالتوجيه وا

  :يتحمل الشريك في العملية مسؤولية .١٥

 للمعايير المهنية والمتطلبات متثالالتوجيه واإلشراف وأداء عملية التدقيق مع اإل  )أ (
  )٢٠أ و ١٥أ-١٣أالفقرة : المرجع (؛ والقانونية والتنظيمية المطبقة

  .تقرير المدقق الذي يعد مناسباً في الظروف  )ب (
  

  المراجعات
مسؤولية المراجعات التي تم إجراؤها وفقاً لسياسات وإجراءات العملية يتحمل الشريك في  .١٦

  )٢٠أ و ١٧أ-١٦أالفقرة : المرجع. (المراجعة الخاصة بالمؤسسة
  

، من خالل مراجعة يشعر الشريك في العملية بالرضافي تاريخ تقرير المدقق أو بعد ذلك،  .١٧
ى أدلة تدقيق مناسبة وكافية لدعم  الحصول عل إزاءوثائق التدقيق والنقاش مع فريق العملية،

  )٢٠أ-١٨أالفقرة : المرجع. (وإلصدار تقرير المدقق التي تم التوصل إليها اتستنتاجاإل
  
  تشاورلا

  :ينبغي على الشريك في العملية .١٨

مور الصعبة أو ملية بالمشاورات المناسبة بشأن األقيام فريق العتحمل مسؤولية   )أ (
  ؛المستمرة

فترة العملية م فريق العملية بالمشاورات المناسبة خالل قياأن يشعر بالرضا إزاء   )ب (
عند المرحلة  وأفراد آخرين بين فريق العملية وأ عملية بين أعضاء فريق السواء

  . داخل أو خارج المؤسسةسواءالمناسبة 

هذه  طبيعة ونطاق حولالجهة التي تمت مشاورتها  مع تفاقأن يشعر بالرضا إزاء اإل  )ج (
  ؛ الناشئة عنهااتتاجستنالمشاورات واإل
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 الناتجة عن مثل هذه اتستنتاجتأكيد تنفيذ اإل التي سيتم اتستنتاجتحديد اإل  )د (
  )٢٢أ-٢١أالفقرة : المرجع. (المشاورات

  
   جودة العمليةرقابةمراجعة 

المدرجة، وعمليات التدقيق األخرى، إن فيما يتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت  .١٩
 وينبغي . جودة العملية عليهارقابة المؤسسة حاجتها إلى إجراء مراجعة حددتوجدت، التي 

  :على الشريك في العملية
  ؛ جودة العمليةرقابةتعيين مراجع ل  )أ (
 التي تم مناقشة المسائل الهامة التي تنشأ خالل عملية التدقيق بما في ذلك تلك المسائل  )ب (

  ؛ و جودة العمليةرقابةتحديدها مع المراجع خالل مراجعة 
الفقرة : المرجع. ( جودة العمليةرقابةتقرير المدقق لغاية إتمام مراجعة أالّ يؤرخ   )ج (

  ).٢٥أ-٢٣أ
  

التي أصدرها لألحكام الهامة تقييم موضوعي  جودة العملية إجراء رقابة مراجع ينبغي على .٢٠
ينبغي أن يتضمن . في صياغة تقرير المدقق التي تم التوصل إليها اتستنتاجفريق العملية واإل

  :هذا التقييم
  ؛مناقشة المسائل الهامة مع الشريك في العملية  )أ (
  ؛مراجعة البيانات المالية وتقرير المدقق المقترح  )ب (
 عمليةجعة وثائق التدقيق المختارة المتعلقة باألحكام الهامة التي أصدرها فريق الامر  )ج (

  ؛ و التي تم التوصل إليهااتستنتاجاإلبو
ليها في صياغة تقرير المدقق والنظر فيما إذا كان  التي تم التوصل إاتستنتاجتقييم اإل  )د (

  )٣١أ-٢٩أ و ٢٧أ-٢٦أالفقرات : المرجع. (تقرير المدقق المقترح مناسباً
  

 جودة رقابة ينبغي على مراجع فيما يتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة، .٢١
  :لتالية األمور اعتبارالعملية، عند أداء المراجعة، األخذ بعين اإل

  ؛ المؤسسة فيما يتعلق بعملية التدقيقإستقالليةتقييم فريق العمليات حول   )أ (
أو المسائل  في الرأي إختالفات نطوي علىالتشاور حول المسائل التي تما إذا تم   )ب (

  ؛ و الناشئة عن تلك المشاوراتاتستنتاج واإلالصعبة أو المستمرة األخرى
باألحكام راجعة تعكس العمل المنجز فيما يتعلق  وثائق التدقيق المختارة للمما إذا كانت  )ج (

  )٣١أ-٢٨أالفقرات : المرجع. ( التي تم التوصل إليهااتستنتاجالهامة وتدعم اإل
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   الرأيإختالفات
 مع الجهات التي تمت مشاورتها أو،  أوعملية الرأي بين أعضاء فريق ال فيإختالفإذا نشأ  .٢٢

ينبغي على فريق العملية  جودة العملية، رقابةجع الشريك في العملية ومرا، بين قتضاءعند اإل
  . الرأيإختالفاتلمعالجة وتسوية إتباع سياسات وإجراءات المؤسسة 

  
  المراقبة

عملية مراقبة مصممة لتقدم للمؤسسة ضمان معقول بأن  الجودة رقابةيتضمن النظام الفاعل ل .٢٣
وينبغي على . افية وتعمل بفاعلية الجودة مالئمة وكرقابةسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بنظام 

آخر كما يتضح من عملية المراقبة الخاصة بالمؤسسة الشريك في العملية النظر إلى نتائج 
وما . قتضاءة والمؤسسات األخرى ضمن المجموعة، عند اإلالتي تناقلتها المؤسسالمعلومات 

. على عملية التدقيقالمعلومات قد تؤثر إذا كانت أوجه النقص التي تمت مالحظتها في تلك 
  )٣٤أ-٣٢أالفقرات : المرجع(

  
  توثيقال

  ٤:ينبغي على المدقق إدراج ما يلي في وثائق التدقيق .٢٤
  .معالجتها بالمتطلبات األخالقية ذات العالقة وكيفية متثالالمتعلقة باإلالقضايا   )أ (
أي عملية التدقيق و التي تنطبق على ستقاللية لمتطلبات اإلمتثال حول اإلاتستنتاجاإل  )ب (

  .اتستنتاجنقاشات ذات عالقة مع المؤسسة والتي تدعم هذه اإل
الموافقة على العالقات مع العمالء فيما يتعلق ب التي تم التوصل إليها اتستنتاجاإل  )ج (

  . وعمليات التدقيقومواصلتها
خالل فترة عملية  الناشئة عن، المشاورات التي أجريت اتستنتاجطبيعة ونطاق، واإل  )د (

  )٣٥أ الفقرة :المرجع. (التدقيق
 

،  جودة العملية، بخصوص عملية المراجعة التي تمت مراجعتهارقابةينبغي على مراجع  .٢٥
  :توثيق

 جودة العملية رقابةبمراجعة مؤسسة فيما يتعلق السياسات اإلجراءات التي تتطلبها   )أ (
  ؛التي تم إجراؤها

  ؛ و بعد ذلك جودة العملية التي تم إجراؤها في تاريخ تقرير المدقق أورقابةمراجعة   )ب (
يعتقد تجعل المراجع من شأنها أن عدم دراية المراجع حول أي مسائل لم تحل والتي   )ج (

غير  التي توصل إليها اتستنتاجواإللية مأن األحكام الهامة التي أصدرها فريق الع
  .مناسبة

                                                 
  .٦ والفقرة أ١١-٨، الفقرات "وثائق التدقيق "٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ٤
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يق
تدق
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  التطبيق والمواد التوضيحية األخرى
  

  )٢ الفقرة: المرجع( الجودة ودور فرق العمليات رقابةنظام 
صرامة، ال تقل عنها التي  أو المتطلبات الوطنية ،١ الجودة لرقابةالمعيار الدولي ُيعنى  .١أ

 الجودة الخاص بها والحفاظ عليه فيما يتعلق بعمليات رقابةبمسؤوليات المؤسسة لوضع نظام 
 كل عنصر من العناصر تعالجالسياسات واإلجراءات التي  الجودة رقابةويضم نظام . التدقيق

  :ليةالتا
 ؛مسؤوليات القيادة للجودة في المؤسسة •
 ؛المتطلبات األخالقية ذات العالقة •
 ؛ والعمليات المحددةالموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها •
 ؛الموارد البشرية •
 ؛ وأداء العملية •

 .المراقبة •
  

بها  الجودة الخاص رقابةلوضع نظام مسؤوليات المؤسسة التي تتناول المتطلبات الوطنية 
 الجودة لرقابة المعيار الدولي التي ال تقل صرامة عنوالحفاظ عليه فيما يتعلق بعمليات التدقيق 

التي  على المؤسسة لتزاماتالمشار إليها في هذه الفقرة وفرق اإلعند معالجتها لجميع العناصر  ١
  .١ الجودة لرقابةتحقق أهداف المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي 

  
  )٤الفقرة : المرجع ( الجودة الخاص بالمؤسسةرقابة على نظام عتماداإل

  

ة عملي قد يعتمد فريق ال المعلومات المقدمة من المؤسسة أو الجهات األخرى لغير ذلك،ما لم تُشر .٢أ
  : الجودة الخاص بالمؤسسة فيما يتعلق، على سبيل المثالرقابةنظام على 

 .يبهم الرسميبكفاءة الموظفين من خالل توظيفهم وتدر •

 .ستقالليةجمع ونقل المعلومات ذات العالقة حول اإل من خالل ستقالليةباإل •

 .يةستمرارالقبول واإلبالحفاظ على عالقات العمالء من خالل أنظمة  •

 . بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة من خالل عملية المراقبةلتزامباإل •
  

  )٨الفقرة : المرجع (قيادة وجودة عمليات التدقيقمسؤوليات ال
والخطابات المناسبة لألعضاء اآلخرين في فريق العملية، عند ال الشريك في العملية عمتركز أ .٣أ

  :كل عملية من عمليات التدقيق، على ما يليتحمل مسؤولية الجودة الشاملة على 

  :أهمية تدقيق جودة  ) أ(
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  ؛والتنظيمية المطبقةوالمتطلبات القانونية أداء العمل الذي يمتثل للمعايير المهنية  )١(

 ؛مالئماًحيثما كان   الجودة الخاصة بالمؤسسةرقابة لسياسات وإجراءات متثالاإل )٢(

 ؛ والتي تعد مناسبة في الظروفإصدار تقارير المدقق  )٣(

 .ستردادمن دون الخوف من اإلقدرة فريق العملية على إثارة المخاوف  )٤(

  حقيقة أن الجودة أمر هام في أداء عمليات التدقيق  ) ب(
  
  األخالقية ذات العالقةمتطلبات ال
  )٩الفقرة : المرجع ( للمتطلبات األخالقية ذات العالقةمتثالاإل
للسلوك األخالقي المهني  الدولي للمحاسبين المبادئ األساسية تحاداإلب  الخاصةالقواعدتضع  .٤أ

  :والتي تتضمن
 ؛النزاهة  )أ (
  ؛الموضوعية  )ب (
  ؛عناية الواجبةالكفاءة المهنية وال  )ج (
  ؛ والسرية  )د (
  .السلوك المهني   )هـ(

  
  )١١-٩الفقرات : المرجع" (الشركة ضمن مجموعة"و" الشبكة"و" المؤسسة"تعريف 

  

 الواردة في المتطلبات "شركة ضمن مجموعة"و" الشبكة"و" المؤسسة"تعريفات قد تختلف  .٥أ
 القواعدرف عتُفعلى سبيل المثال،  .ذات العالقة عن تلك الواردة في هذا المعياراألخالقية 

  :على أنها"المؤسسة"للمحاسبين  الدولي تحاداصة باإلالخ
  و منشأة أخرى تضم محاسبين مهنيين؛ممارس وحيد أو شراكة أو شركة أ  )أ (
من خالل الملكية أو اإلدارة أو غيرها من تسيطر على مثل هذه األطراف منشأة   )ب (

  ؛ والوسائل
دارة أو غيرها منشأة مسيطر عليها من قبل مثل هذه األطراف من خالل الملكية أو اإل  )ج (

  .من الوسائل
  

اإلرشاد فيما يتعلق   الدولي للمحاسبينتحادقواعد السلوك األخالقي الصادر عن اإلتقدم 
  ".شركة ضمن مجموعة"و" الشبكة"بالمفهومين 

  
، تنطبق التعريفات المستخدمة فيما يتعلق ١١-٩للمتطلبات الواردة في الفقرات  متثالباإل

  .لتفسير تلك المتطلبات األخالقية  ما يلزمبقدرالعالقة بالمتطلبات األخالقية ذات 
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  ))ج(١١الفقرة : المرجع (ستقالليةتهديدات اإل
 فيما يتعلق بعملية التدقيق التي قد ال ستقالليةقد يتعرف الشريك في العملية على وجود ما يهدد اإل .٦أ

 وكما وفي تلك الحالة. اإلجراءات الوقائية القضاء عليها أو تخفيضها إلى مستوى مقبولتتمكن 
لتحديد األشخاص المعنيين في المؤسسة يقوم الشريك في العملية بتبليغ ، )ج(١١تتطلب الفقرة 

 من نسحابيد أو اإلاإلجراء المناسب والذي قد يتضمن إلغاء النشاط أو المصلحة التي تشكل التهد
  .ام المطبق ممكناً وفقاً للقانون أو النظنسحابعملية التدقيق، عندما يكون اإل

  
  ات الخاصة بمنشآت القطاع العامعتباراإل
فإن ومع ذلك، .  مدققي القطاع العامستقالليةقد تؤمن التدابير القانونية اإلجراءات الوقائية إل .٧أ

نيابة لقطاع العام  بإجراء عمليات التدقيق في امالتي تقو القطاع العام أو مؤسسات التدقيق مدققي
 قد  معينإختصاص في تكليف إجراء عملية التدقيق التابعال ألحكام ن المدقق القانوني، وفقاًع

 يتضمن هذا، عندما وقد. ١١ لما تنص عليه الفقرة متثاللتعزيز اإليحتاجون إلى تعديل منهجهم 
القيام باإلفصاح من خالل  من العملية، نسحاب مدقق القطاع العام اإلتكليف التابع لهجيز اليال 

 في حال حدثت في نسحابالتي قد تدفق المدقق لإلالظروف الناشئة إعداد تقرير عام حول 
  .القطاع الخاص

  
  )١٢الفقرة : المرجع ( وعمليات التدقيقالموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها

تعد ضرورية في الظروف قبل بجمع معلومات  المؤسسة ١ الجودة لرقابةيلزم المعيار الدولي  .٨أ
 في عملية جارية ستمرارما إذا سيتم اإللية مع عميل جديد وعند تحديد الموافقة على إجراء عم

 معلومات، كالواردة أدناه،وجود كما أن  ٥.عملية جديدة مع عميل موجودعند الموافقة على و
فيما يتعلق  التي تم التوصل إليها اتستنتاجاإل مالءمةيد دالشريك في العملية في تح يساعد

  : وعمليات التدقيقع العمالء ومواصلتهابالموافقة على العالقات م

 ؛القائمين على إدارة المنشأةواإلدارة الرئيسية وأولئك نزاهة المالكين الرئيسيين  •

، بما في ذلك  عملية التدقيقجراءإلوالقدرات الالزمة يملك الكفاءة ما إذا كان فريق العملية  •
 ؛الوقت والموارد

 ؛ و للمتطلبات األخالقية ذات العالقةمتثالية اإلما إذا كانت بمقدور المؤسسة وفريق العمل •

ية إستمراروتوقعاتها حول المسائل الهامة الناشئة خالل عملية التدقيق الحالية والسابقة  •
 .العالقة

                                                 
  .٢٧، الفقرة أ١ المعيار الدولي لرقابة الجودة  ٥
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  )١٣-١٢الفقرات : المرجع (بمنشآت القطاع العامات الخاصة عتباراإل
  

 بعض قد ال تكونوفقاً لذلك، . ت القانونيةقد يتم تعيين المدققين وفقاً لإلجراءافي القطاع العام،  .٩أ
 فيما يتعلق بالموافقة على  ذات عالقة٨أ و١٣ و١٢ الواردة في الفقرات اتعتبارالمتطلبات واإل

قد تكون المعلومات التي تم جمعها ومع ذلك،  .العالقات مع العمالء ومواصلتها وعمليات التدقيق
طاع العام عند إجراء تقييمات للمخاطر وعند تحمل نتيجة للعملية الواردة ذات قيمة لمدققي الق

  .مسؤوليات إعداد التقارير
  

  )١٤الفقرة : المرجع (مهمة فرق العمليات
 تم سواءشخصاً ذو خبرة في مجال متخصص من المحاسبة أو التدقيق، يضم فريق العملية  .١٠أ

ومع . على العمليةيطبق إجراءات التدقيق إشراكه أو توظيفه من قبل المؤسسة إن وجدت، والذي 
 إذا كانت مشاركته في عمليةمن أعضاء فريق الذلك، ال يعد الشخص الذي يملك مثل هذه الخبرة 

  .تشاورموضوع ال ٢٢أ-٢١أ و١٨تتناول الفقرات و.  على تقديم المشورةالعملية تقتصر
  
ل، فقد يأخذ يق العملية ككرالمتوقعة من ف الكفاءة والقدرات المناسبة عتبارعند األخذ بعين اإل .١١أ

  :بعض األمور المتعلقة بالفريق عتبارالشريك في العملية بعين اإل

من ذات الطبيعة والتعقيد المشابهين بعمليات التدقيق ا يتعلق م العملية فيكمعرفته وخبرته •
 .خالل التدريب والمشاركة المناسبين

 والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةمعرفته للمعايير المهنية  •

والمجاالت في مجال تقنية المعلومات ذات العالقة برته التقنية بما في ذلك الخبرة خ •
 .المتخصصة للمحاسبة والتدقيق

 معرفته للصناعات ذات العالقة التي يعمل بها العمالء •

  على تطبيق الحكم المهنيقدرته •

  الجودة الخاصة بالمؤسسةرقابةفهمه لسياسات وإجراءات  •
  
  نشآت القطاع العامات الخاصة بمعتباراإل
لإلعفاء من طاع العام، قد تتضمن الكفاءة المناسبة اإلضافية المهارات التي تعد ضرورية في الق .١٢أ

وقد تتضمن هذه الكفاءة فهم عمليات .  معينإختصاصأحكام تكليف إجراء عملية التدقيق في 
و هيئة حاكمة أخرى أو في الهيئة التشريعية أتقديم تقارير إلى إعداد التقارير المطبقة بما في ذلك 

لعمليات التدقيق في القطاع العام قد يتضمن النطاق األوسع على سبيل المثال، و. المصلحة العامة
أو سلطة النظام  وأ للقانون متثالبإجراء عملية تدقيق أو تقييم شامل لإل  المتعلقةجوانبالبعض 

  . والفساد والكشف عنهماحتيالأخرى ومنع اإل
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  أداء العملية
  )١٥أالفقرة : المرجع (التوجيه واإلشراف واألداء

  

  :إعالم أعضاء الفريق عن بعض األمور ومنهايتضمن توجيه فريق العملية  .١٣أ

 بالمتطلبات األخالقية ذات العالقة والتخطيط لعملية لتزامضرورة اإلمسؤولياتهم التي تتضمن  •
 ٢٠٠.٦ دقيق الدوليمعيار التبالشكوكية المهنية التي يتطلبها التدقيق وإجرائها 

 .عندما يشترك في إجراء عملية التدقيق أكثر من شريك واحدمسؤوليات الشركاء  •

 .أهدف العمل الذي سيتم إنجازه •

 .طبيعة عمل المؤسسة •

 .القضايا المتعلقة بالمخاطر •

 .المشاكل التي قد تنشأ •

• ل ألداء العمليةالمنهج المفص. 
  

فرصة ألعضاء الفريق األقل خبرة لطرح األسئلة على تتيح النقاشات بين أعضاء فريق العملية ال
  .عمليةوبذلك يمكن تحقيق التواصل المناسب بين أعضاء فريق الاألعضاء األكثر خبرة 

  
يساعد العمل الجماعي والتدريب المناسبين أعضاء الفريق األقل خبرة في فهم أهداف العمل  .١٤أ

  .المحدد
  
  :يتضمن اإلشراف األمور التالية .١٥أ

 .م عملية التدقيقمتابعة تقد •

ما إذا  كفاءة وقدرات أعضاء فريق العملية بشكل فردي بما في ذلك عتبارخذ بعين اإلاأل •
ين تماماً للتعليمات مدرك وما إذا كانوا إلنجاز العمل الموكل إليهمكانوا يملكون الوقت الكافي 

 .ملية التدقيقوما إذا كان العمل قد تم إنجازه وفقاً للنهج المخطط له لعالموجهة إليهم 

خالل عملية المراجعة والنظر إلى أهميتها وتعديل النهج  الناشئة هامةمعالجة المسائل ال •
 .على النحو المناسبالمخطط له 

 عمليةألن يتم التشاور أو النظر فيها من قبل أعضاء فريق التحديد المسائل التي تحتاج  •
 .خالل عملية المراجعة خبرة كثراأل

  

                                                 
  .١٥، الفقرة "ألهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةا "٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٦
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  المراجعات
  )١٦الفقرة : المرجع(ة المسؤوليات مراجع

تحدد سياسات وإجراءات مسؤولية المراجعة الخاصة ، ١بموجب المعيار الدولي لرقابة الجودة  .١٦أ
قبل أعضاء الفريق جزه أعضاء الفريق األقل خبرة من نبالشركة على أساس أن العمل الذي أ

  ۷.كثر خبرةاأل
  
  :االنظر فيما إذ تضم المراجعة، على سبيل المثال، .١٧أ

 . وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةالعمل قد أنجزكان  •

 .نشأت قضايا هامة بحاجة لمزيد من الدراسة •

 . الناتجةاتستنتاجوما إذا تم توثيق وتنفيذ اإلأجريت المشاورات المناسبة  •

 .لمراجعة طبيعة وتوقيت ومدى العمل المنجزكان هناك حاجة  •

 .التي تم التوصل لها وما إذا تم توثيقه بشكل مناسب اتستنتاجمل المنجز يدعم اإلكان الع •

 .التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لدعم تقرير المدققكانت األدلة  •

 .تم تحقيق أهداف إجراءات العملية •
  

  )١٧الفقرة : المرجع(مراجعة الشريك في العملية للعمل المنجز 
في مراحل مناسبة أثناء  لما يلي من قبل الشريك في العملية تظمةالمنالمراجعات إجراء إن  .١٨أ

العملية يسمح بمعالجة المسائل الهامة في الوقت المحدد بشكل يحقق رضا مراجع رقابة الجودة 
  :.في تاريخ إصدار التقرير أو قبل ذلك التاريخ

رة المحددة بالمسائل الصعبة أو المستمالجوانب الحرجة للحكم وخصوصاً تلك المتعلقة  •
 ؛التي تم تحديدها خالل فترة العملية

 ؛ وهامةالمخاطر ال •

 .الجوانب األخرى التي يعتبرها الشريك في العملية هامة •
  

ومع ذلك، . جميع وثائق التدقيق ولكنه قد يقوم بذلك الشريك في العملية إلى مراجعة ال يحتاج
  ٢٣٠.۸به معيار التدقيق الدولي يوثق الشريك في العملية مدى وتوقيت المراجعات، كما يتطل

  
كما هو مراجعة اإلجراءات الذي يقوم بالتدقيق خالل العملية إلى قد يطبق الشريك في العملية  .١٩أ

                                                 
  .٣٣، الفقرة ١ المعيار الدولي لمراقبة الجودة  ٧

  

  .)ج(٩، الفقرة ٢٣٠معيار التدقيق الدولي   ٨
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ذي يتم فيه إجراء تغيير لتحديد لغاية التاريخ ال لمراجعة العمل المنجز ١٨وارد في الفقرة أ
  .مسؤوليات الشريك في العملية

  
ذو الخبرة في أحد المجاالت  العمليةعند توظيف عضو فريق القة ذات العات عتباراإل

  )١٧-١٥الفقرات : المرجع(المتخصصة في المحاسبة أو التدقيق 
  

المتخصصة في ذوي الخبرة في أحد المجاالت عند توظيف عدد من أعضاء فريق العملية  .٢٠أ
عضو فريق بالمنوط عمل للقد يتضمن التوجيه واإلشراف والمراجعة المحاسبة أو التدقيق، 

  :األمور التاليةالمراجعة 
وأدوار عضو ذلك الب المنوط عملالطبيعة ونطاق وأهداف  مع ذلك العضو على تفاقاإل •

 .لفريق العمليةوطبيعة وتوقيت ومدى التواصل بين ذلك العضو واألعضاء اآلخرين 

 اتستنتاجالنتائج واإلبما في ذلك مالءمة ومعقولية كفاية العمل المنوط بذلك العضو تقييم  •
 .التي توصل إليها ذلك العضو واتساقها مع أدلة التدقيق األخرى

  
  )١٨الفقرة : المرجع (تشاورال
 حول المسائل التقنية واألخالقية الهامة وغيرها من المسائل داخل يمكن تحقيق التشاور الفاعل .٢١أ

  : عندما،مالئماًحيثما كان المؤسسة أو خارجها، 
بجميع الحقائق ذات العالقة التي ستمكنهم من تقديم مشاورتها تي تمت يتم تزويد الجهات ال •

 ؛ وأدلة مثبته

  . والخبرةقدميةاألتتحلى الجهات التي تمت مشاورتها بالمعرفة و •
  
 ألعضاء فريق العملية التشاور خارج المؤسسة، على سبيل المثال، عندما تفتقر مالئماًقد يكون  .٢٢أ

من الخدمات االستشارية التي تقدمها  ستفادةكنهم اإلويم. المؤسسة للموارد الداخلية المناسبة
خرى أو الهيئات المهنية والتنظيمية أو المنظمات التجارية التي تقدم خدمات رقابة المؤسسات األ

  .الجودة ذات العالقة
  

  مراجعة رقابة جودة العملية
  ))ج(١٩الفقرة : المرجع(ريخ تقرير المدقق أتإتمام مراجعة رقابة جودة العملية قبل 

تأخير تقرير المدقق في موعد ال يسبق التاريخ الذي حصل فيه  ٧٠٠يتطلب معيار التدقيق الدولي .٢٣أ
 ۹ .سيبدي على أساسها المدقق رأيه حول البيانات الماليةالمدقق على األدلة المناسبة الكافية التي 

ايير العملية معفي لمنشآت المدرجة أو عندما تستوالبيانات المالية الخاصة باوفي حاالت تدقيق 
مراجعة رقابة جودة العملية، فإن مثل هذه العملية تساعد المدقق في تحديد ما إذا تم الحصول 

  .على أدلة مناسبة كافية

                                                 
 .٤١، الفقرة "ةالبيانات الماليحول  وإعداد التقاريرتكوين رأي "، ٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٩
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    ١٤٦  ٢٢٠معيار التدقيق الدولي 

إن يسمح بشكل منتظم في فترات مناسبة خالل العملية رقابة جودة العملية ن إجراء مراجعة إ .٢٤أ
د في مراحل مناسبة أثناء العملية يسمح إجراء مراجعة رقابة جودة العملية في الوقت المحد

بمعالجة المسائل الهامة فوراً بشكل يحقق رضا مراجع رقابة الجودة في تاريخ إصدار التقرير أو 
  .قبل ذلك التاريخ

  
 من ٢١-٢٠العملية يعني استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرات مراجعة رقابة جودة إن إتمام  .٢٥أ

ويمكن أن تكتمل وثائق . قتضاء، عند اإل٢٢ بالفقرة لتزامة واإلمراجع رقابة جودة العمليقبل 
كجزء من عملية تجميع ملف التدقيق مراجعة رقابة جودة العملية بعد تاريخ تقرير المدقق 

  ١٠.في هذا الصدد المتطلبات ويقدم اإلرشادات ٢٣٠ويضع معيار التدقيق الدولي . النهائي
  

  )٢٠الفقرة : المرجع(ة العملية طبيعة ومدى وتوقيت مراجعة رقابة جود
فيها تحديد الحاالت التي تكون للتغيرات في الظروف يسمح للشريك في العملية البقاء متأهباً  .٢٦أ

تكن مثل هذه المراجعة مطلوبة عند بداية مراجعة رقابة جودة العملية ضرورية حتى وإن لم 
  .العملية

  
 وما تعقيد عملية التدقيقمور أخرى، على ة العملية، من بين أقد يعتمد مدى مراجعة رقابة جود .٢٧أ

وإن إجراء . كون تقرير المدقق غير مالئم في الظروفأن يإذا كانت المنشأة مدرجة ومخاطرة 
نحو عملية التدقيق مراجعة رقابة جودة العملية ال يقلل من مسؤوليات الشريك في العملية 

  .وأدائها
  

  )٢١الفقرة : المرجع(مراجعة رقابة جودة العملية للمنشآت المدرجة 
 والتي يمكن األمور األخرى المتعلقة بتقييم األحكام الهامة التي أصدرها فريق العمليةتتضمن  .٢٨أ

  :للمنشآت المدرجة ما يليفي مراجعة رقابة جودة العملية  عتبارأخذها بعين اإل

 لهذه باتستجا واإل١١٣١٥المخاطر الهامة المحددة خال العملية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي  •
 بما في ذلك تقييم فريق المراجعة لمخاطرة ١٢٣٣٠المخاطر وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

  .١٣٢٤٠ واستجابته لها وفقاً لمعيار التدقيق الدولي حتيالاإل

 .األحكام الصادرة، تحديداً فيما يتعلق باألهمية والمخاطر الهامة •

 .دة خالل عملية التدقيقوحالة األخطاء المصححة وغير المصححة المحدأهمية  •

                                                 
  .١٦-١٤، الفقرات ٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٠
  ."تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها"، ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١١
  ."إستجابات المدقق للمخاطر المقيمة"، ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٢
  ."لمدقق المتعلقة باإلحتيال في عملية تدقيق البيانات الماليةمسؤوليات ا"، ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ١٣
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األطراف األخرى ، قتضاءتي ستبلغ بها اإلدارة والمسئولين عن الرقابة، وعند اإلالمسائل ال •
 .كالهيئات التنظيمية

  
مراجعات رقابة جودة العملية لعمليات حسب الظروف، على وقد تنطبق المسائل األخرى هذه، 

  .تدقيق البيانات المالية للمنشآت األخرى
  
  )٢١-٢٠ الفقرات: المرجع(بالمنشآت الصغيرة ات الخاصة ارعتباإل
باإلضافة إلى عمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة، يتطلب إجراء مراجعة رقابة  .٢٩أ

التي تخضع وعمليات التدقيق التي تستوفي المعايير التي وضعتها المؤسسة جودة العملية على 
عمليات قد ال تستوفي أي من وفي بعض الحاالت،  .ةرقابة جودة العمليالعمليات لمراجعة 

  .التدقيق الخاصة بالمنشأة المعايير التي تخضعها لمثل هذه المراجعة
  
  )٢١-٢٠الفقرات : المرجع(ات الخاصة بمنشآت القطاع العام عتباراإل
أو العام على سبيل المثال المدقق (بشكل قانوني للمدقق الذي تم تعيينه قد يكون في القطاع العام،  .٣٠أ

 دور مكافئ لدور )أي شخص آخر مؤهل بشكل مناسب يتم تعيينه بالنيابة عن المدقق العام
وفي مثل هذه . التدقيق في القطاع العامعمليات  مسؤوليةفي تحمل كامل الشريك في العملية 

 هاتي تم تدقيقالحاجة إلى االنفصال عن المنشأة ال عتباريؤخذ بعين اإل، قتضاءعند اإلالظروف، 
مراجع رقابة جودة  إختيار  عندوقدرة مراجع رقابة جودة العملية على تقديم تقييم موضوعي

  .العملية
  
وعلى .  غير شائعة في القطاع العام٢٨ وأ٢١إن المنشآت المدرجة المشار إليها في الفقرتين .٣١أ

نب  ذلك، قد يكون هناك منشآت أخرى تعتبر هامة نظراً للحجم أو التعقيد أو جواالرغم من
وتضم األمثلة على . المصلحة العامة والتي تمتلك بالتالي مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة

قد كما أن التحوالت المستمرة في القطاع العام . ذلك الشركات التي تملكها الدولة والمرافق العامة
ليها يعتمد عوال يوجد معايير موضوعية محددة . ينشأ عنها أنواع جديدة من المنشآت الهامة

يقوم مدققو القطاع العام بتقييم أي المنشآت قد تكون ذات أهمية كبيرة ومع ذلك، . تحديد األهمية
  .إجراء مراجعة رقابة جودة العمليةلضمان 

  
  )٢٣الفقرة : المرجع(المراقبة 

المؤسسة بتأسيس عملية مراقبة مصممة لتزودها بضمان  ١يلزم المعيار الدولي لرقابة الجودة  .٣٢أ
  ١٤ .وتعمل بفاعليةمالئمة وكافية ن السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة معقول بأ

  

                                                 
  .٤٨، الفقرة ١المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١٤
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قد يلجأ الشريك في العملية إلى  التي قد تؤثر على عملية التدقيق، النظر في أوجه القصورعند  .٣٣أ
ياق الموقف والتي يعتبرها الشريك في العملية كافية في سالتدابير التي اتخذتها المؤسسة لتصحيح 

  .عملية التدقيق تلك
  
ه لم يتم إجراء عملية أن بالضرورة يعنيإن العجز في نظام رقابة الجودة الخاص بالمؤسسة ال  .٣٤أ

قانونية والتنظيمية المطبقة أو أن تقرير المدقق  وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات التدقيق محددة
  .غير مناسب

  
  توثيقال

  )٢٤أالفقرة : المرجع ( المشاوراتتوثيق
مشاورات مع المهنيين اآلخرين حول المسائل الصعبة أو لل التام والمفصل توثيقاليساهم  .٣٥أ

  :في فهمالمستمرة 

 ؛ والقضية التي تم التشاور بشأنها •

  .نتائج التشاور بما في ذلك القرارات الصادرة واألساس لهذه القرارات وكيفية تنفيذها •
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  ٢٣٠معيار التدقيق الدولي 
  وثائق التدقيق

  ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات( 
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ التي تبدأ في 

  

  قائمة المحتويات
  الفقرة  

    المقدمة
  ١  ........................................................... التدقيق الدولينطاق معيار

  ٣-٢ .......................................................طبيعة وأغراض وثائق التدقيق 
  ٤  ..........................................................................تاريخ النفاذ

  ٥  ...............................................................................الهدف
  ٦  ............................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ٧  ................................................إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد
ي تم الحصول توثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق الت

 .................................................................................عليها
١٣-٨  

  ١٦-١٤  ...........................................................تجميع ملف التدقيق النهائي
    التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

  ١أ  .................................................لوقت المحددإعداد وثائق التدقيق في ا
توثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول 

 .................................................................................عليها
  ٢٠أ-٢أ

  ٢٤أ-٢١أ  ...........................................................تجميع ملف التدقيق النهائي
  متطلبات خاصة في معايير التدقيق الدولية األخرى فيما يتعلق بوثائق التدقيق: المحلق

  

  

  
 العامة األهداف  "٢٠٠في سياق معيار التدقيق الدولي "وثائق التدقيق "٢٣٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي

 ".للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية



  وثائق التدقيق

   ١٥٠  ٢٣٠معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
  نطاق معيار التدقيق الدولي

.  تدقيق بيانات مالية مسؤولية المدقق المتمثلة في إعداد وثائق التدقيق لعمليةيتناول هذا المعيار .١
ويتم تبني هذه الوثائق حسب الضرورة التي تقتضيها الظروف عند تطبيقها على عمليات تدقيق 

ويدرج الملحق معايير التدقيق الدولية األخرى التي تحتوي على متطلبات . المعلومات المالية
يير التدقيق الدولية وال تقتصر متطلبات التوثيق المحددة بموجب معا. وإرشادات محددة للتوثيق

 . متطلبات توثيق إضافيةالنظام أو القانونيحدد يوقد . األخرى التطبيق على هذا المعيار
  

 طبيعة وأغراض وثائق التدقيق 
توفر وثائق التدقيق التي تحقق متطلبات هذا المعيار ومتطلبات التوثيق المحددة بموجب معايير  .٢

 -:يليالتدقيق الدولية األخرى ذات العالقة ما 

 األهداف الكلية حول تحقيق إستنتاج على األساس الذي يستخدمه المدقق للتوصل إلى أدلة  ) أ(
  و١للمدقق؛

 على تخطيط وأداء التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية أدلة  ) ب(
 .المعمول بها

  
 -: األغراض التاليةتخدم وثائق التدقيق عدداً من األغراض األخرى، بما في ذلك .٣

 .مساعدة فريق العملية في تخطيط وأداء عملية التدقيق •

مساعدة أعضاء فريق العملية المسؤولون عن اإلشراف في سبيل التوجيه واإلشراف على  •
 ٢٢٠.٢ مسؤولياتهم المتعلقة بالمراجعة وفقاُ لمعيار التدقيق الدولي عمل التدقيق، وإخالء

 .ون مسؤوالً عن عملهتمكين فريق العملية من أن يك •

 . بسجل للمسائل ذات األهمية المستمرة في عمليات التدقيق المستقبليةاإلحتفاظ •

 ة ـ إجراء مراجعات رقابة الجودة والفحوصات وفقاً للمعيار الدولي لرقاب منتمكينال •
 ٤. أو كحد أدنى المتطلبات الطبيعية المطلوبة٣١الجودة 

فقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية والمتطلبات التمكين من إجراء فحوصات خارجية و •
 .األخرى المعمول بها

  

                                                 
  .١١الفقرة ، " للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالعامةاألهداف  " ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١

  

  ].١٧-١٤[، الفقرات "تدقيق بيانات ماليةلرقابة الجودة   "٢٢٠ معيار التدقيق الدولي  ٢
رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات الماليـة وعمليـات التأكيـد                "١المعيار الدولي لرقابة الجودة      ٣

  ].٥٦-٥٥، ٤٥-٤٣، ٤١[، الفقرات "األخرى والخدمات ذات العالقة
  .٢، الفقرة ٢٢٠ معيار التدقيق الدولي  ٤



 وثائق التدقيق 
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 تاريخ النفاذ
 ١٥المعيار ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في يعتبر هذا  .٤

 . أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر
  

 الهدف
 -:يتلخص هدف المدقق في إعداد وثائق توفر ما يلي .٥

 ؛ وومناسب ألساس تقرير المدقق سجل كاف  ) أ(

أدلة على تخطيط وأداء عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية   ) ب(
 .والتنظيمية المعمول بها

  

 التعريفات
 -:ألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه .٦

لتدقيق التي تمت تأديتها، وأدلة التدقيق ذات العالقة التي تم  سجل إجراءات ا:وثائق التدقيق  ) أ(
وتستخدم أحياناً مصطلحات مثل ( التي توصل إليها المدقق اتستنتاجالحصول عليها، واإل

"working papers "و"workpapers.(" 

 وسيلة تخزين أخرى، سواء كانت مادية أم  أي مجلد واحد أو أكثر أو:ملف التدقيق  ) ب(
 .تحتوي على سجالت تتألف من وثائق التدقيق الخاصة بعملية محددةة، إلكتروني

يتمتع بالخبرة العملية في ) سواء كان داخلياً أم خارجياً بالنسبة للشركة( فرد :المدقق الخبير  ) ج(
 -:التدقيق وفهم معقول لما يلي

 عمليات التدقيق؛ )١(

 ؛ بهاولمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعم )٢(
 ة العمل التي تعمل فيها المنشأة؛ وبيئ )٣(

 .مواضيع التدقيق وإعداد التقارير المالية ذات العالقة بقطاع المنشأة )٤(
  

  المتطلبات
  

  إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد
  

 )١الفقرة أ: المرجع. (يقوم المدقق بإعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد .٧
  



 وثائق التدقيق 
 

    ١٥٢  ٢٣٠معيار التدقيق الدولي 

   تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليهاتوثيق إجراءات التدقيق التي
  

  شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق
 

يقوم المدقق بإعداد وثائق التدقيق الكافية لتمكين مدقق خبير ال يملك أي ارتباط سابق بعملية  .٨
 )١٧أ-١٦، أ٥أ-٢الفقرات أ: المرجع: (التدقيق من فهم ما يلي

ق التي تم أداؤها من أجل االمتثال لمعايير طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقي  ) أ(
-٦الفقرتان أ: المرجع(التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ 

 ؛)٧أ
 نتائج إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها؛ و  ) ب(
 التي تم التوصل إليها فيما اتتاجستنالمسائل الهامة التي تنشأ أثناء عملية التدقيق، واإل  ) ج(

 المهنية الهامة التي تم إصدارها لدى التوصل إلى هذه واألحكاميتعلق بذلك 
 )١١أ-٨الفقرات أ: المرجع. (اتستنتاجاإل

 
عند توثيق طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها، يتعين على المدقق تسجيل ما  .٩

 -:يلي
 ؛)١٢الفقرة أ: المرجع(د أو مسائل محددة تم اختبارها؛ الخصائص المحددة لبنو  ) أ(
 دقيق وتاريخ استكمال هذا العمل؛ والشخص الذي قام بعمل الت  ) ب(
. الشخص الذي قام بمراجعة عمل التدقيق الذي تم أداؤه وتاريخ ونطاق هذه المراجعة  ) ج(

  .)١٣الفقرة أ: المرجع(
 

 مع اإلدارة والمكلفين بالرقابة وغيرهم، بما  حول المسائل الهامةالنقاشات التي تدوريوثق المدقق  .١٠
في ذلك طبيعة المسائل الهامة التي تمت مناقشتها ووقت حدوث هذه النقاشات والجهة التي تمت 

 )١٤الفقرة أ: المرجع. (مناقشتها
 

 النهائي للمدقق فيما يتعلق بمسألة هامة، ستنتاجفي حال حدد المدقق معلومات متعارضة مع اإل .١١
 .)١٥الفقرة أ: المرجع. (ق كيفية معالجته لهذا التعارضيوثق المدق

  
  الحياد عن متطلب ذي عالقة

في حال وجد المدقق، في حاالت استثنائية، بأنه من الضروري الحياد عن متطلب ذي عالقة في  .١٢
 تدقيق دولي، يتعين على المدقق توثيق كيفية تحقيق إجراءات التدقيق البديلة التي تم أداؤها معيار
 .)١٩أ-١٨الفقرتان أ: المرجع. (ف ذلك المتطلب ودواعي هذا الحيادلهد
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  ٢٣٠معيار التدقيق الدولي    ١٥٣  

دقي 
الت

  قـ

 المسائل التي تنشأ بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق
في حال أجرى المدقق، في حاالت استثنائية، إجراءات تدقيق جديدة أو إضافية أو توصل إلى  .١٣

: المرجع: (توثيق ما يلي جديدة بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق، يتعين على المدقق اتإستنتاج
 )٢٠الفقرة أ

 الظروف التي تمت مواجهتها؛  ) أ(

وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها إجراءات التدقيق الجديدة أو اإلضافية التي تم أداؤها   ) ب(
 ؛ ويها وتأثيرها على تقرير المدقق التي تم التوصل إلاتستنتاجواإل

 .ئق التدقيق والشخص الذي قام بذلكوقت إجراء ومراجعة التغييرات التي طرأت على وثا  ) ج(
  

 تجميع ملف التدقيق النهائي
يقوم المدقق بتجميع وثائق التدقيق في ملف تدقيق واستكمال العملية اإلدارية لتجميع ملف التدقيق  .١٤

 )٢٢أ-٢١الفقرتان أ: المرجع. (النهائي في الوقت المحدد بعد تاريخ تقرير المدقق
 

لتدقيق النهائي، يتعين على المدقق عدم حذف أو إلغاء وثائق بعد استكمال عملية تجميع ملف ا .١٥
 )٢٣الفقرة أ: المرجع. ( بهااإلحتفاظتدقيق من أي طبيعة قبل نهاية مدة 

  
 حيث يجد المدقق بأنه من الضروري تعديل وثائق ١٣في الظروف عدا تلك الواردة في الفقرة  .١٦

كمال عملية تجميع ملف التدقيق النهائي، التدقيق القائمة أو إضافة وثائق تدقيق جديدة بعد است
: المرجع: (يتعين على المدقق، بصرف النظر عن طبيعة التعديالت أو اإلضافات، توثيق ما يلي

  )٢٤الفقرة أ
 األسباب المحددة وراء إجراء هذه التعديالت أو اإلضافات؛ و  ) أ(

 .وقت إجراء ومراجعة هذه التعديالت أو اإلجراءات والشخص الذي قام بذلك  ) ب(
  

*** 

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  )٧الفقرة : المرجع (إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد

  

يساعد إعداد وثائق تدقيق كافية ومناسبة في الوقت المحدد على تعزيز جـودة عمليـة التـدقيق                   . ١أ
 التي اتستنتاجيها واإلين ألدلة التدقيق التي تم الحصول علتالمراجعة والتقييم الفعال عمليتا  ويسهل  

ومن المحتمل أن تكون الوثائق التي . تم التوصل إليها قبل صياغة تقرير المدقق بصورته النهائية    
 من عمل التدقيق أقل دقة من الوثائق التي تم إعدادها وقـت أداء ذلـك                نتهاءتم إعدادها بعد اإل   

  .العمل
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    ١٥٤  ٢٣٠معيار التدقيق الدولي 

  ق التي تم الحصول عليهاتوثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقي
  )٨الفقرة : المرجع (شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق

  

  -:يعتمد شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق على عوامل مثل العوامل التالية.   ٢أ
 .حجم ومدى تعقيد المنشأة •

 .طبية إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤها •

 .المخاطر المحددة لألخطاء الجوهرية •

 . التدقيق التي تم الحصول عليهاأهمية أدلة •

 . المحددةستثناءاتطبيعة ونطاق اإل •

غير قابل للتحديد بسهولة لتوثيق  معين إستنتاج معين أو أساس إستنتاجالحاجة إلى توثيق  •
 .العمل الذي تم أداؤه أو أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها

 .منهجية التدقيق واألدوات المستخدمة •
  
تتضمن األمثلة  .  أو وسيلة أخرى   إلكترونيوثائق التدقيق على ورق أو على ورق        يل  قد يتم تسج    .  ٣أ

   -:على وثائق التدقيق ما يلي
 .برامج التدقيق •

 .التحاليل •

 .مذكرات القضايا •

 .للمسائل الهامةملخصات  •

 .خطابات تأكيد وإقرار •

 .قوائم مراجعة •

 .ائل الهامةفيما يتعلق بالمس) لكترونيبما في ذلك البريد اإل(مراسالت  •
  

يـات الهامـة    تفاقمثـل العقـود واإل    ( المدقق ملخصات أو نسخ من سجالت المنشأة         يضيفقد  
 إال أن وثائق التدقيق ال تعتبر بديالً عن السجالت المحاسبية           ،كجزء من وثائق التدقيق   ) والمحددة
  .للمنشأة

  
فـي وثـائق    بيانات الماليـة    إضافة مسودات مستبدلة من أوراق العمل وال      ال يحتاج المدقق إلى       .  ٤أ

تم تـصحيح  نسخ سابقة لمستندات وأولية،   تعكس أفكار غير مكتملة أو       التيوالمالحظات  التدقيق  
  .أو نسخ طبق األصل للمستندات أخطاء في الطباعة أو أخطاء أخرى فيها

  
ام به المـدقق أو     ال تمثل التفسيرات الشفوية من قبل المدقق بحد ذاتها دعماً مالئماً للعمل الذي ق               .  ٥أ
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  ٢٣٠معيار التدقيق الدولي    ١٥٥  

دقي 
الت

  قـ

 التي توصل إليها، ولكن يمكن استخدامها لتفسير أو توضيح المعلومات التي تحتوي             اتستنتاجاإل
  .عليها وثائق التدقيق

  
  ))أ(٨الفقرة : المرجع(توثيق االمتثال لمعايير التدقيق الدولية 

ق التدقيق كافية ومناسبة فـي      في البداية، سينتج عن االمتثال لمتطلبات هذا المعيار أن تكون وثائ          .   ٦أ
تحتوي معايير التدقيق الدولية األخرى على متطلبات توثيق محـددة ال تهـدف إلـى                ،الظروف

ال تحـد   . توضيح تطبيق هذا المعيار في الظروف الخاصة لمعايير التدقيق الدولية األخرى هذه           
.  تطبيـق هـذا المعيـار      متطلبات التوثيق المحددة بموجب معايير التدقيق الدولية األخرى نطاق        

ر تدقيق دولي معين اقتراح عـدم       يهدف غياب متطلب توثيق في أي معيا      وعالوة على ذلك، ال     
  .وجود وثائق سيتم إعدادها نتيجة لالمتثال لذلك المعيار

  
ومع ذلـك، لـيس مـن       . توفر وثائق التدقيق أدلة على أن التدقيق يمتثل لمعايير التدقيق الدولية          .   ٧أ

 مهنـي تـم     حكم من الممكن بالنسبة للمدقق توثيق كل مسألة تمت دراستها أو كل             الضروري أو 
من غير الضروري بالنسبة للمـدقق التوثيـق        وباإلضافة إلى ذلك،    . إصداره في عملية تدقيق ما    

االلتزام بالمسائل التي يظهر االمتثال بها في المـستندات         ) كقائمة المراجعة مثالً  (بشكل منفصل   
  -:ومثال ذلك ما يلي. لف التدقيقالمشمولة في م

 .يظهر وجود خطة تدقيق موثقة بشكل مالئم أن المدقق قام بتخطيط عملية التدقيق •

 خطاب تكليف موقع في ملف التدقيق أن المدقق اتفق على شروط عملية التدقيق              يظهر وجود  •
 .، مع المكلفين بالرقابةمع اإلدارة أو، حيث يكون مناسباً

بالشكل المناسب أن   على البيانات المالية    الذي يحتوي على رأي متحفظ      يظهر تقرير المدقق     •
المدقق التزم بمتطلب التعبير عن رأي متحفظ بموجب الظروف المحددة في معايير التـدقيق       

 .الدولية

فيما يتعلق بالمتطلبات التي تنطبق عموماً أثناء عملية التدقيق، قد يوجد عدد من الطرق التي                •
 -:متثال بهذه المتطلبات في ملف التدقيقيمكن أن تبين اال

إال أن . على سبيل المثال، قد ال يوجد أية طريقة توثق من خاللها التشكك المهني للمدقق           
وفقاً لمعـايير التـدقيق     وثائق التدقيق قد توفر أدلة على ممارسة المدقق للتشكك المهني           

تعزيـز ردود اإلدارة علـى      وقد تتضمن هذه األدلة إجراءات محددة تم أداؤها ل        . الدولية
 .استفسارات المدقق



 وثائق التدقيق 
 

    ١٥٦  ٢٣٠معيار التدقيق الدولي 

وعلى نحو مماثل، فإن تحمل شريك العملية مسؤولية التوجيه واإلشراف وأداء عمليـة              
التدقيق مع االمتثال لمعايير التدقيق الدولية قد يتم إثباته عن طريق عدد من الطرق في               

اركة في الوقت المحدد في     على توثيق شريك العملية المش    وقد يشتمل هذا    . وثائق التدقيق 
جوانب التدقيق مثل المشاركة في نقاشات الفريق التي يقتضيها معيار التـدقيق الـدولي              

٣١٥,٥   
  

  ))ج(٨الفقرة : المرجع(توثيق المسائل الهامة واألحكام المهنية الهامة ذات العالقة 
وتتضمن األمثلة علـى    . ظروفيتطلب الحكم على أهمية مسألة ما تحليالً موضوعياً للحقائق وال            . ٨أ

  -:المسائل الهامة ما يلي

 ا هو موضح في معيار التـدقيق الـدولي        ـوفقاً لم (ة  ـالمسائل التي تؤدي إلى مخاطر هام      •
٦ ٣١٥(. 

التعبير الخاطئ بـشكل جـوهري عـن        احتمالية  ) أ(نتائج إجراءات التدقيق التي تشير إلى        •
عة التقييم السابق لمخاطر األخطاء الجوهرية      وجود حاجة إلى مراج   ) ب(، أو   البيانات المالية 

 .من قبل المدقق واستجابات المدقق لهذه المخاطر

الظروف التي تتسبب في وجود صعوبة هامة في وجه المدقق في تطبيق إجراءات التـدقيق                •
 .الالزمة

النتائج التي قد تؤدي إلى تعديل رأي التدقيق أو إضافة فقرة تأكيد على مسألة معينـة فـي                   •
 .تقرير المدقق

  
من العوامل المهمة في تحديد شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق الخاصة بالمسائل الهامة هـو                  . ٩أ

األحكـام المهنيـة    ويعمـل توثيـق     . مدى الحكم المهني الممارس في تأدية العمل وتقييم النتائج        
وتسترعي هذه  .  المدقق وتعزيز جودة الحكم    اتإستنتاجالصادرة، حيث تكون هامة، على تفسير       

المسائل عناية خاصة من المسؤولين عن مراجعة وثائق التدقيق، بما في ذلك األشخاص الـذين               
ذلك عند أداء   مثال  (ينفذون عمليات التدقيق الالحقة عند مراجعة المسائل ذات األهمية المستمرة           

  ).مراجعة بأثر رجعي للتقديرات المحاسبية
  

دقيق  إعداد وثائق الت   ٨تتضمن بعض األمثلة على الظروف حيث يكون من المناسب وفقاً للفقرة            .  ١٠أ
  -: ما يليواألحكام هامةالمتعلقة باستخدام حكم مهني، حيث تكون المسائل 

                                                 
  .١٠، الفقرة " من خالل فهم المنشأة وبيئتهاالخطأ الجوهريتحديد وتقييم مخاطر   "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٥
 

  ).ه(٤ ، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٦
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  ٢٣٠معيار التدقيق الدولي    ١٥٧  

دقي 
الت

  قـ

المدقق لمعلومات أو " دراسة"لب ما على  المدقق عندما ينص متطستنتاجإلاألساس المنطقي  •
 .هامة في سياق عملية معينةعوامل معينة وتعتبر تلك الدراسة 

مثل معقولية ( المدقق حول معقولية مجاالت األحكام غير الموضوعية ستنتاجإلاألساس  •
 ).التقديرات المحاسبية الهامة

مثل االستفادة بشكل ( آخر صحة مستند معين عند تنفيذ تحقيق المدقق حول اتإستنتاجأساس  •
 للحاالت المحددة خالل عملية التدقيق إستجابةك) مناسب من خبير أو من إجراءات التأكيد

 .والتي قادت المدقق إلى االعتقاد بأن المستند قد يكون غير صحيح
  
 يعـرف أحيانـاً    ( بجزء من وثائق التدقيق كملخص     اإلحتفاظقد يعتبر المدقق من المفيد إعداد و      .  ١١أ

يصف المسائل الهامة المحددة خالل عملية التدقيق وكيف تمت معالجتها أو           ) بمذكرات االستكمال 
وقـد  .   يتضمن إشارات مرجعية لوثائق تدقيق داعمة أخرى ذات عالقة توفر معلومات أخرى           

يسهل مثل هذا الملخص عمليات المراجعة الفحص الفعالة والكفؤة لوثائق التدقيق، خاصـة فـي               
وباإلضافة إلى ذلك، قد يساعد إعداد مثل هذا الملخص علـى  . التدقيق الضخمة والمعقدة عمليات  

، فـي ضـوء      كان هناك  على اعتبار ما إذا   كما قد يساعد المدقق     . اعتبار المدقق للمسائل الهامة   
 أي هدف لمعيار التـدقيق       التي تم التوصل إليها،    اتستنتاجإجراءات التدقيق التي تم أداؤها واإل     

قد يحول دون تحقيق المـدقق      ي ذو العالقة لم يحققه المدقق أو كان غير قادر على تحقيقه             الدول
  .للهدف الكلي للمدقق

  
  )٩الفقرة : المرجع (تم اختبارها، وتحديد المعد والمراجعأو مسائل محددة تحديد بنود 

مكّن فريق العملية   فعلى سبيل المثال، ي   . إن تسجيل الخصائص المحددة تخدم عدد من األغراض       .  ١٢أ
وسـتختلف  .  والتعارضـات  سـتثناءات من أن يكون مسؤوالً عن عمله ويسهل التحقيق فـي اإل          

فعلى سـبيل   . إجراء التدقيق والبند أو المسألة التي تم اختبارها       حسب طبيعة   الخصائص المحددة   
  -:المثال

المـستندات  د المدقق   فيما يتعلق باختبار مفصل لطلبات الشراء الصادرة عن المنشأة، قد يحد           •
 . حسب تواريخها وأرقام طلبات الشراءالمختارة للفحص

 محـدد مـن     مبلـغ علـى    إجراء يقتضي اختيار أو مراجعة كافة البنود      تطبيق  فيما يتعلق ب   •
دفتـر  كافة قيـود    مثل   (لمدقق نطاق اإلجراء ويحدد المجموعة    ، قد يسجل ا   ة معين مجموعة
 .)يوميةمبلغ محدد من سجل الب الخاصةاليومية 
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، قد يحدد المـدقق     فيما يتعلق بإجراء يقتضي أخذ عينات منتظم من مجموعة من المستندات           •
 عينة  مثل(فترة أخذ العينات    ونقطة البداية و  المستندات المختارة من خالل تسجيل مصدرها       

 ٣٠ إلـى    إبريـل  ١منتظمة من تقارير الشحن مختارة من سجل الشحن للفترة التي تبدأ من             
 .) في كل مرة١٢٥ مع اختبار التقرير رقم ١٢٣٤٥بدءاً بالتقرير رقم ، سبتمبر

ستفسارات من موظفين محددين في المنشأة، قد يسجل المـدقق          إفيما يتعلق بإجراء يقتضي      •
 .تواريخ االستفسارات وأسماء ومناصب موظفي المنشأة

 واألفـراد   مراقبتهاتتم  ، قد يسجل المدقق العملية أو المسألة التي         المراقبةفيما يتعلق بإجراء     •
  .مسؤولياتهم المختلفة وأين ومتى تم تنفيذ عملية المراقبةذوي العالقة و

  
 أن يراجع المدقق عمل التدقيق الذي تم أداؤه خالل مراجعة           ٢٢٠يقتضي معيار التدقيق الدولي     .  ١٣أ

لتدقيق الـذي   متطلب توثيق اسم الشخص الذي قام بمراجعة عمل ا        ضمناً   يدل ال   ۷.وثائق التدقيق 
ومـع ذلـك، يعنـي      . على حاجة إلى شمول كل ورقة عمل محددة أدلة على المراجعة          تم أداؤه   

المتطلب توثيق عمل التدقيق الذي تمت مراجعته والشخص الذي قام بمراجعته والوقت الذي تـم               
  .فيه مراجعته

  
  )١٠الفقرة : المرجع(م توثيق النقاشات حول المسائل الهامة مع اإلدارة والمكلفين بالرقابة وغيره

ولكنها قد تتضمن سجالت مناسبة أخرى مثل السجالت التي يعدها المدقق ال يقتصر التوثيق على  . ١٤أ
وقد يشتمل األشخاص . التي يعدها موظفو المنشأة والتي يوافق عليها المدقق جتماعاتمحاضر اإل

لمـوظفين اآلخـرين فـي المنـشأة        اآلخرون الذين قد يناقش المدقق معهم المسائل الهامة على ا         
  .واألطراف الخارجية مثل األشخاص الذين يقدمون استشارة مهنية للمنشأة

  
  )١١الفقرة : المرجع(توثيق كيفية معالجة التعارضات 

ال يدل ضمناً متطلب توثيق كيفية معالجة المدقق للتعارضات في المعلومات علـى أن المـدقق                .  ١٥أ
  . غير صحيحة أو مستبدلة بوثائقاإلحتفاظيحتاج إلى 

  
  )٨الفقرة : المرجع( خاصة بالمنشآت الصغيرة إعتبارات

من وثائق عمليـة تـدقيق      عموماً   بتدقيق منشأة صغيرة أقل شمولية       الخاصةتعتبر وثائق التدقيق     . ١٦أ
 شريك العملية كافـة      فيها وباإلضافة إلى ذلك، في حالة إجراء عملية تدقيق يؤدي        . منشأة كبيرة 

 أو   عنها بالغاإللن تشتمل الوثائق على مسائل قد كان من الضروري توثيقها ليتم            لتدقيق،  عمل ا 
                                                 

  ]. ١٧[، الفقرة ٢٢٠معيار التدقيق الدولي   ٧
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ألعضاء فريق العملية، أو لتوفير أدلة على المراجعة مـن قبـل أعـضاء              بشأنها  إصدار أوامر   
مناقشات الفريـق أو  تقتضي توثيق لن يكون هنالك مسائل على سبيل المثال، (آخرين في الفريق    

 فيما يخص   ٨ومع ذلك، يلتزم شريك العملية بالمتطلب األكثر أهمية في الفقرة           ). ليهاإلشراف ع 
إعداد وثائق التدقيق التي يمكن فهمها من قبل مدقق خبير، حيث قد تكون وثائق التدقيق خاضعة                

  .للمراجعة من قبل أطراف خارجية ألغراض تنظيمية أو أغراض أخرى
  

 يرى مدقق منشأة صغيرة من المفيد والفعال تسجيل جوانب مختلفة           عند إعداد وثائق التدقيق، قد     . ١٧أ
للتدقيق معاً في مستند واحد، مع إضافة إشارات مرجعية ألوراق العمل الداعمة حـسبما يكـون                

 تشتمل األمثلة على مسائل قد يتم توثيقها معاً في عملية تدقيق منشأة صغيرة فهم المنشأة                .مناسباً
 المحـددة بموجـب     راتيجية التدقيق الكلية وخطة التدقيق واألهمية النسبية      ورقابتها الداخلية وإست  
 والمخاطر المقيمة والمسائل الهامة التي تمت مالحظتها أثناء عملية          ،٣٢٠۸معيار التدقيق الدولي    

  . التي تم التوصل إليهااتستنتاجالتدقيق واإل
  

  )١٢الفقرة : المرجع (الحياد عن متطلب ذي عالقة
  )١٢الفقرة : المرجع (زام بأحد المتطلبات ذات العالقةعدم االلت

إن متطلبات معايير التدقيق الدولية مصممة لتمكين المدقق من تحقيق األهداف الشاملة المحددة . ١٨أ
وفقاً لذلك، في غير الظروف االستثنائية، . في تلك المعايير، وبالتالي األهداف الشاملة للمدقق

  .لية إلى االمتثال بكل متطلب ذو عالقة بظروف التدقيقتدعو معايير التدقيق الدو
  

 ۹ال يعتبر متطلب معين مرتبطـاً     . ينطبق متطلب التوثيق على المتطلبات المرتبطة بالظروف فقط       . ١٩أ
   -:فقط في الحاالت التي

على سبيل المثال إذا لم يكن للمنشأة وظيفة        (معيار التدقيق الدولي بالكامل غير ذي عالقة          ) أ(
  ، أو) ذي عالقة١٠ ٦١٠اخلي، ال يعد أي من محتويات معيار التدقيق الدولي تدقيق د

على سبيل المثال، متطلبا تعديل رأي المـدقق        (أن المتطلب شرطي والشرط غير موجود         ) ب(
حيث أن هناك عجز في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، ولكن ال يوجد مثل هذا                

  ). العجز
  

  )١٣الفقرة : المرجع (يخ إصدار تقرير المدققالمسائل التي تنشأ بعد تار
ستثنائية على الحقائق التي تصبح معروفة بالنسبة للمـدقق بعـد           إلتشتمل األمثلة على الظروف ا    .  ٢٠أ

تاريخ إصدار تقرير المدقق رغم أنها كانت قائمة في ذلك التاريخ والتي، في حال معرفة ذلك في               
لى تعديل البيانات المالية أو قيام المدقق بتعديل الـرأي          ذلك التاريخ، كان من الممكن أن تؤدي إ       

                                                 
  ".يط وأداء عملية تدقيقاألهمية النسبية في تخط " ٣٢٠ معيار التدقيق الدولي  ۸
  ].٢٧[  الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٩
 ". عمل المدققين الداخليينإستخدام  "٦١٠ معيار التدقيق الدولي  ١٠
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لمـسؤوليات  وتتم مراجعة التغييرات التي تطرأ على وثائق التدقيق وفقـاً            ١١.في تقرير المدقق  
، مع شريك العملية الذي يتحمل      ۱٢ )٢٢٠(المراجعة المنصوص عليها في معيار التدقيق الدولي        

  .المسؤولية النهائية عن التغييرات
  

  )١٦-١٤الفقرات : المرجع (تجميع ملف التدقيق النهائي
 من الشركات وضع سياسات وإجراءات من أجل إتمام         )١(يقتضي المعيار الدولي لرقابة الجودة      .  ٢١أ

ال تزيد الفترة الزمنية المناسبة التي يتم فيهـا إتمـام            ۱٣.تجميع ملفات التدقيق في الوقت المحدد     
  ۱٤. يوماً بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق٦٠عن  لنهائيعملية تجميع ملف التدقيق ا

  
يعتبر إتمام عملية تجميع ملف التدقيق النهائي بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق عملية إداريـة ال                 . ٢٢أ

ومع ذلك، قد تُجرى    .  جديدة اتإستنتاجتنطوي على أداء إجراءات تدقيق جديدة أو التوصل إلى          
 أثناء عملية التجميع النهائية في حـال كانـت التغييـرات إداريـة              تغييرات على وثائق التدقيق   

  -:وفيما يلي أمثلة على مثل هذه التغييرات. بطبيعتها
 .حذف أو إلغاء وثائق مستبدلة •

 .ترتيب أو مقارنة واإلحالة إلى أوراق العمل •

 .اإلعالن عن إتمام قوائم المراجعة المتعلقة بعملية التجميع النهائية •

التدقيق التي حصل عليه المدقق وناقشه واتفق عليها مع األعضاء ذوي العالقة توثيق دليل  •
 .من فريق العملية قبل تاريخ إصدار تقرير المدقق

  
مـن الـشركات    ) أو كحد أدنى المتطلبات الطبيعية    (  )١(يقتضي المعيار الدولي لرقابة الجودة      .  ٢٣أ

 بوثـائق   اإلحتفـاظ  وال تقل مدة     ۱٥.لية بوثائق العم  اإلحتفاظوضع سياسات وإجراءات من أجل      
 بها بعد ذلـك،    اإلحتفاظ سنوات من تاريخ إصدار تقرير المدقق، أو في حال           ٥التدقيق عادة عن    

  .١٦تبدأ الفترة من تاريخ إصدار تقرير مدقق المجموعة
  
إضافة من األمثلة على ظرف قد يرى فيه المدقق من الضروري تعديل وثائق التدقيق القائمة أو                .  ٢٤أ

 من عملية تجميع الملف، هو الحاجة إلى توضيح وثائق التـدقيق            نتهاءوثائق تدقيق جديدة بعد اإل    

                                                 
  .١٤، الفقرة "األحداث الالحقة  "٥٦٠معيار التدقيق الدولي  ١١
  ].١٦[ الفقرة ٢٢٠معيار التدقيق الدولي  ١٢
  ].٤٥[الفقرة  ١ودة المعيار الدولي لرقابة الج ١٣
  ].٤٥أ[ الفقرة ١المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١٤
  ].٤٧[ ، الفقرة ١المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١٥
  ].أ٦١[ ، الفقرة ١المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١٦
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القائمة الناشئة من المالحظات التي تم استالمها خالل فحوصات المراقبة التي تم إجراؤها مـن               
  .قبل أطراف داخلية أو خارجية



  ق التدقيقوثائ

   ١٦٢  )الملحق( ٢٣٠معيار التدقيق الدولي 

  الملحق
  )١الفقرة : المرجع(

  

  ر التدقيق الدولية األخرى فيما يتعلق بوثائق التدقيقمتطلبات خاصة في معايي
 في تأثيرها على تدقيق البيانـات       يحدد هذا الملحق الفقرات الواردة في معايير التدقيق الدولية األخرى         

التي تحتوي على متطلبـات      أو بعد ذلك و     ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ اعتباراً من    المالية  للفترات التي تبدأ    
وال تعتبر هذه القائمة بديالً عن اعتبار المتطلبـات والتطبيـق والمـادة             . وثيقخاصة فيما يتعلق بالت   

  .التوضيحية األخرى ذوي العالقة في معايير التدقيق الدولية
 ]١٢-١٠[ الفقرات -" على شروط التكليف بالتدقيقالموافقة "٢١٠معيار التدقيق الدولي  •

 ]٢٥-٢٤[الفقرتان  -"ماليةالبيانات التدقيق لرقابة الجودة "  ٢٢٠معيار التدقيق الدولي  •

بيانـات  ال تـدقيق     عمليـة   في حتيالمسؤوليات المدقق المتعلقة باإل   " ٢٤٠معيار التدقيق الدولي     •
 )٤٧-٤٤(الفقرات  -"ماليةال

 ]٢٩[ الفقرة -"مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية  "٢٥٠معيار التدقيق الدولي  •

 ]٢٣[ الفقرة -"المكلفين بالرقابةأولئك  مع اإلتصال  "٢٦٠لي معيار التدقيق الدو •

 ١٢ الفقرة -"ماليةالبيانات الالتخطيط لتدقيق  "٣٠٠معيار التدقيق الدولي  •

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية من خـالل فهـم المنـشأة             "٣١٥معيار التدقيق الدولي     •
 ٣٢ الفقرة -"وبيئتها

 ]١٤[ الفقرة -" عملية تدقيقوأداءاألهمية النسبية في تخطيط " ٣٢٠الدولي معيار التدقيق  •

 )٣٠-٢٨( الفقرات -"للمخاطر المقيمة المدقق إستجابة  " ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  •

 ]١٥[ الفقرة -" التدقيقخالل عملية المحددة البيانات الخاطئةتقييم  "٤٥٠معيار التدقيق الدولي  •

 التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمـة       تدقيق "٥٤٠معيار التدقيق الدولي     •
 ٢٣ الفقرة -"عالقةالعادلة واإلفصاحات ذات ال

 ]٢٨[ الفقرة -"األطراف ذات العالقة" ٥٥٠دقيق الدولي معيار الت •

بما ( عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة       -خاصةال عتباراتاإل  "٦٠٠معيار التدقيق الدولي     •
 ٥٠ الفقرة -)"العناصرذلك عمل مدققي في 

 ]١٣[ الفقرة -" عمل المدققين الداخليينإستخدام " ٦١٠معيار التدقيق الدولي  •
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   حتيالاإلب المتعلقة المدقق مسؤوليات
   تدقيق البيانات الماليةفي عملية

  

  نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات(
  ) بعد ذلكأو ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 
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الت
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  ة ـمقدم
 نطاق هذا المعيار

 في تدقيق البيانات حتيال اإلالمتعلقة بقضايا المدقق مسؤوليات معيار التدقيق الدولي هذا يتناول .١
 ۲٣٣٠ليومعيار التدقيق الدو ۱ ٣١٥ معيار التدقيق الدولي كيفية تطبيقفي تحديدا ويتوسع. ةالمالي

  .حتيالاألخطاء الجوهرية بسبب اإلفيما يتعلق بمخاطر  
  

حتيالخصائص اإل  
والعامل الذي يميز بين .  الخطأأو حتيال اإلبسبب البيانات المالية إما في األخطاء يمكن أن تنشأ .٢

 أو الناجم عن الخطأ في البيانات المالية مقصود  األساسي كان اإلجراءإذا والخطأ هو ما حتيالاإل
 .غير مقصود

 

 المدقق ة، غير أن التدقيق الدوليمعايير هو مفهوم قانوني واسع ألغراض حتيالرغم أن اإلو .٣
البيانات هناك نوعان من و . الذي يتسبب في خطأ جوهري في البيانات الماليةحتيالمعني باإل
ي، حتيالإالناتجة عن تقرير مالي  البيانات الخاطئة – المدققب صلةالذات  المقصودة الخاطئة

 في ، يحددأو أن المدقق قد يشكورغم . صولالناتجة عن سوء تخصيص األ والبيانات الخاطئة
 قد حتيال كان اإلإذاما فيبعمل تحديدات قانونية ، إال أنه ال يقوم حتيال، وقوع اإلحاالت نادرة
 ) ٦أ-١الفقرة أ: المرجع. (حصل بالفعل

  
  والكشف عنهحتيالمسؤولية منع اإل

ين بالرقابة في المنشأة  تقع على األشخاص المكلفحتيالولية الرئيسية لمنع واكتشاف اإلإن المسؤ .٤
التي تشرف على أولئك المكلفين بالرقابة، بشكل قوي ومن المهم أن تشدد اإلدارة، و .وإدارتها

 م بحيث يمكن إقناع األفراد بعده وردعحتيال مما قد يقلل من فرص وقوع اإلحتيالعلى منع اإل
وذلك ينطوي على إلتزام بخلق .  بسبب احتمالية الكشف عنه وفرض العقابحتيال اإلابإرتك

ثقافة من األمانة والسلوك األخالقي التي يمكن تعزيزها بإشراف نشط من قبل أولئك المكلفين 
 أوتجاوز أنظمة الرقابة حتمالية إ متضمنة المكلفين بالرقابة وتعتبر الرقابة من خالل. بالرقابة
ير غير المناسب على عملية إعداد التقارير المالية، مثل جهود اإلدارة في إدارة األرباح من التأث

 .أجل التأثير على إدراك المحللين ألداء وربحية المنشأة

  

                                                 
  ".تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها   "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ۱

  

  ". المدقق للمخاطر المقيمةستجابةإ"   ۳۳۰معيار  التدقيق الدولي   ۲
  



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية

   ١٦٦  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

 مسؤوليات المدقق
مسؤولية معايير التدقيق الدولية ل وفقاًمعينة تدقيق بعملية  المدقق الذي يقوم يقع على عاتق .٥

واء كانت  من األخطاء الجوهرية، ستخلو بمجملها البيانات المالية بأنأكيد معقول الحصول على ت
 هناك مخاطرة ال يمكن تجنبها من ، في التدقيقالقيود المتأصلةوبسبب  . الخطأأو حتيالبسبب اإل

 ه يتم التخطيطأنرغم حيث أن بعض األخطاء الجوهرية في البيانات المالية لن يتم إكتشافها 
 .۳معايير التدقيق الدوليةل وفقاً الصحيحوتنفيذه بالشكل لتدقيق ل

 
، تكون اآلثار المحتملة للقيود الكامنة كبيرة بشكل ٤٢٠٠كما هو وارد في معيار التدقيق الدولي  .٦

 ناتج جوهري خاطئإن مخاطرة عدم الكشف عن بيان .خاص في حالة الخطأ الناتج عن االحتيال
 ناتج عن الخطأ ألن جوهري خاطئدم الكشف عن بيان  هي أكبر من مخاطرة عحتيالعن اإل

 أو قد ينطوي على خطط متقدمة ومنظمة بشكل دقيق مصممة إلخفائه مثل التزوير، حتيالاإل
 إلى المقصودة التي يتم تقديمها البيانات الخاطئة أواإلخفاق المتعمد في تسجيل المعامالت، 

 صعوبة من حيث اكتشافها عندما تصاحبها وتكون هذه المحاوالت عند اإلخفاء أكثر. المدقق
 دليل التدقيق مقنع في حين أنه بأن أن يعتقد المدقق إلىويمكن أن يؤدي التواطؤ . عملية تواطؤ

 يعتمد على عوامل معينة مثل حتيالإن قدرة المدقق على كشف اإل. في الحقيقة غير صحيح
ة التواطؤ المعنية، والحجم النسبي ، ومدى تكرار ونطاق التالعب، ودرجحتيالبراعة مرتكب اإل

وفي حين . للمبالغ المختلفة المتالعب بها، والمناصب العليا التي يشغلها أولئك األفراد المتورطين
، إال أنه يصعب عليه حتيال اإلرتكاب على تحديد الفرص المحتملة إلأن المدقق قد يكون قادراً

 حتيالالحكم مثل التقدير المحاسبي تسبب بها اإل في مجاالت الخاطئة كانت البيانات إذاتحديد ما 
 .أم الخطأ

  
 إحتيال ناتج عن خاطئ جوهري مخاطرة عدم كشف المدقق عن بيان فإنعالوة على ذلك،  .٧

 إحتيالناتج عن  خاطئ جوهرياإلدارة هي أكبر من مخاطرة عدم كشف المدقق عن بيان 
 غير مباشر أو التالعب بشكل مباشر الموظف ألن اإلدارة عادة ما تكون في موضع يمكنها فيه

 المصممة الرقابة تجاوز إجراءات أوية إحتيالعرض معلومات مالية  أوية بالسجالت المحاسب
 .  المشابهة من قبل موظفين آخرينحتياللمنع عمليات اإل

  
مهني أثناء عملية  عن الحفاظ على تشكك مسؤوالً المدقق ، يكونعند الحصول على تأكيد معقول .٨

 حقيقة أن إجراءات ومدركا احتمال تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة عتبار، آخذا بعين اإلقيقالتد
إن المتطلبات . حتيال اإلالكشف عن في سياق فعالةالتدقيق الفعالة إلكتشاف الخطأ قد ال تكون 

ة الواردة في هذا المعيار يقصد منها مساعدة المدقق في تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهري
 .  وفي تصميم إجراءات للكشف عن هذه البيانات الخاطئةحتيالبسبب اإل

  

                                                 
 ].٣٧أ[، الفقرة "اء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية للمدقق المستقل، وإجراألهداف العامة "٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ۳

  

  .٥١، الفقرة أ٢٠٠   معيار التدقيق الدولي  ٤
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 تاريخ النفاذ
 ١٥تاريخ بانات المالية للفترات التي تبدأ يكون هذا المعيار ساري المفعول لعمليات تدقيق البي .٩

 . بعد ذلكأو ٢٠٠٩ديسمبر 
  

 األهداف
  -:تتلخص أهداف المدقق فيما يلي .١٠

 ؛حتيالطاء الجوهرية للبيانات المالية بسبب اإلتحديد وتقييم مخاطر األخ  )أ (
الحصول على ما يكفي من أدلة مناسبة حول المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب   )ب (

  و، من خالل تصميم وتنفيذ استجابات مناسبة؛حتيالاإل

 . المحدد خالل التدقيق المشتبه به اإلحتيالأو حتيال بشكل مناسب لإلستجابةاإل  )ج (
  

 التعريفات
 -:ألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه .١١

 أولئك المكلفين أو أكثر من أفراد اإلدارة أو هو فعل مقصود من قبل واحد -حتيالاإل  )أ (
 الخداع للحصول على إلى أطراف ثالثة، ينطوي على اللجوء أو الموظفين أوبالرقابة 

 . قانونية غير أومنفعة غير عادلة 

 ضغط  ممارسةأو  مادافع إلى الظروف التي تشير أو األحداث -حتيالعوامل مخاطرة اإل  )ب (
 . حتيال اإلرتكاب إتاحة فرصة إلأو حتيال اإلرتكابإلمعين 

  

  المتطلبات 
 التشكك المهني

كاً يجب على المدقق أن يتخذ التشكك المهني أثناء التدقيق، مدر، ٢٠٠ لمعيار التدقيق الدولي وفقاً .١٢
الرغم من خبرة المدقق السابقة فيما يتعلق  ب،حتيالإحتمال أنه قد توجد أخطاء جوهرية بسبب اإل

 .)٨أ-٧الفقرة أ: المرجع (. والمكلفين بالرقابةالمنشأةإدارة بأمانة ونزاهة 
 
السجالت والمستندات على أنها  قد يقبل بفإنه ، ذلكخالف لإلعتقاد باًن لدى المدقق سببوما لم يك .١٣

 ليست  ما وثيقةبأنالمدقق يعتقد  في أن أثناء التدقيق  تسببت ظروف تم تحديدهاإذالكن  .قيقيةح
 فإنه المدقق، إلىلكن لم يتم اإلفصاح عنها  تم تعديلها  قد أن شروطاً في المستندأوصحيحة 

 .ينبغي على المدقق إجراء المزيد من التحقيقات
  
عندما تكون اإلجابات غير متسقة على تساؤالت  ساقينبغي أن يبحث المدقق في أوجه عدم اإلت .١٤

 .  أولئك المكلفون بالرقابةأواإلدارة 
  



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية

   ١٦٨  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

 المناقشات بين أعضاء فريق العملية
 إجراء مناقشات بين أعضاء فريق العملية وأن يحدد شريك ٣١٥يقتضي معيار التدقيق الدولي  .١٥

كما . ٥ن ال يشاركون في المناقشات أعضاء الفريق الذيإلىعملية المسائل التي ينبغي إبالغها ال
قابلية وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية يجب أن تركز المناقشات بشكل محدد على كيفية 

وأين يمكن أن توجد مثل هذه األخطاء في البيانات المالية، بما في ذلك كيف  حتيالبسبب اإل
 بأنتقدات أعضاء فريق العملية  لمعإعتباروتجري المناقشات دون . حتياليمكن أن يحدث اإل

 .)١١أ-١٠الفقرة أ: المرجع. (النزاهةو ةيتصفون باألماناإلدارة وأولئك المكلفون بالرقابة 
  

 إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة 
فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة لعند تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة  .١٦

، ينبغي أن ينفذ المدقق اإلجراءات ٦ ٣١٥اخلية للمنشأة، التي يقتضيها معيار التدقيق الدولي الد
ها في تحديد إستخدام للحصول على المعلومات بقصد ٢٤-١٧المنصوص عليها في الفقرات 

 . حتيالمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
 
  

 اإلدارة واآلخرون ضمن المنشأة
 -:ات من اإلدارة فيما يتعلق بما يليتفسارإسيجب على المدقق إجراء  .١٧

 بما  ؛حتيالتقييم اإلدارة لمخاطرة احتمال وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية بسبب اإل             )أ (
  )١٣أ-١٢الفقرات أ: المرجع  (في ذلك طبيعة هذه التقييمات ونطاقها وتكرارها؛

 نشأة بما في ذلك أية مخاطر     في الم  حتيال لمخاطر اإل  ستجابةتحديد واإل الأسلوب اإلدارة في      )ب (
 أو فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو ، تم إبالغها بها   أو  حددتها اإلدارة  حتيالمعينة لإل 

 )١٤الفقرات أ: المرجع (؛حتيالاإلفصاحات التي يمكن أن توجد لها مخاطرة اإل

يـد مخـاطر    تحدين بالرقابة فيما يتعلق بأسـاليبها فـي          مع المكلف  ، إن وجد  ، اإلدارة إتصال  )ج (
  ؛ ولها ستجابة في المنشأة واإلحتيالاإل

 مع الموظفين فيما يتعلق بآرائهم حول ممارسات العمل والـسلوك           ، إن وجد  ، اإلدارة إتصال  )د (
  .األخالقي

 

ات لإلدارة وللرقابة الداخلية ولآلخرين داخل المنشأة حسبما هو إستفساريجب على المدقق عمل  .١٨
 . مشكوك فيه يؤثر على المنشأةأو فعلي إحتيالرفة بأي  كان لديهم معإذامناسب لتحديد ما 

 )١٧أ-١٥الفقرات أ: المرجع(
 

  اتإستفسار لـعميجب على المدقق بالنسبة لتلك المنشآت التي يكون فيها قسم تدقيق داخلي،  .١٩
                                                 

  .١٠، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٥
  .٢٤-٥، الفقرة ٣١٥يار التدقيق الدولي مع ٦
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يؤثر  مزعوم أو مشكوك فيه أو فعلي إحتيال كان لديه معرفة بأي إذاما للتدقيق الداخلي لتحديد 
 .)١٨الفقرة أ: المرجع. (حتيال، وللحصول على آرائه حول مخاطر اإلمنشأةعلى ال

  

 المكلفون بالرقابة
يجب على المدقق الحصول  فإنه، ۷ن بالرقابة مشاركين في إدارة المنشأةيما لم يكن جميع المكلف  .٢٠

 بةستجاعلى فهم لكيفية ممارسة المكلفين بالرقابة اإلشراف على عمليات اإلدارة لتحديد واإل
.  في المنشأة والرقابة الداخلية التي أنشأتها اإلدارة لتخفيف هذه المخاطرحتياللمخاطر اإل

 .)٢١أ-١٩الفقرة أ: المرجع(
 

 معرفة بأي م كان لديهإذاما  ألولئك المكلفين بالرقابة لتحديد اتإستفسار عمليجب على المدقق  .٢١
 لدعمات جزئيا ستفساروتجري هذه اإل. يؤثر على المنشأة مزعوم أو مشكوك فيه أو فعلي إحتيال

 .اإلجابات على تساؤالت اإلدارة
  

  غير المتوقعة المحددةأوالعالقات غير العادية 
٢٢. غير المتوقعة التي تم تحديدها في أداء أو تشير العالقات غير العادية إذام المدقق ما ينبغي أن يقي 

 مخاطر أخطاء جوهرية إلى اإليرادات، اإلجراءات التحليلية، بما في ذلك تلك المرتبطة بحسابات
 . حتيالبسبب اإل

  

 معلومات أخرى
 مخاطر إلى كانت المعلومات األخرى التي يحصل عليها تشير إذاينبغي أن ينظر المدقق فيما  .٢٣

 .)٢٢الفقرة أ: المرجع. (حتيالأخطاء جوهرية بسبب اإل
  

 حتيالتقييم عوامل مخاطر اإل
 كانت المعلومات التي يتم الحصول عليها من اإلجراءات إذاما فيينبغي على المدقق أن يقيم  .٢٤

 أكثر من مخاطر أو وجود واحد إلىاألخرى لتقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة المنفذة تشير 
، إال أنها حتيال وجود اإلإلى بالضرورة حتيالوفي حين قد ال تشير عوامل مخاطر اإل. حتيالاإل

 إلى قد تشير فإنها ولذلك حتيالوف التي تحدث فيها عمليات اإل ما كانت توجد ضمن الظركثيراً
 .)٢٧أ-٢٣الفقرة أ: المرجع. (حتيالمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل

  

 حتيالتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
ة ، ينبغي على المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهري٣١٥ لمعيار التدقيق الدوليوفقاً .٢٥

 لفئات المعامالت وأرصدة اإلثبات على مستوى البيانات المالية وعلى مستوى حتيالبسبب اإل
 . ۸الحساب واإلفصاحات

 

 على بناءاً، يتعين على المدقق حتيالعند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل .٢٦
 معامالت أويرادات  أنواع اإل أي باإليرادات، تقييمعتراف في اإلإحتيالافتراض وجود مخاطر 

                                                 
  .١٣رة  الفق"اإلتصال مع أولئك المكلفين بالرقابة " ٢٦٠ معيار التدقيق الدولي  ۷
  .٢٥ الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي    ۸



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية

   ١٧٠  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

 الوثائق المطلوبة عندما ٤٧وتحدد الفقرة .  نشوء هذه المخاطرإلى تؤدي اإلثباتات أواإليراد 
 على ذلك بناءاًظروف العملية وال يحدد ال أن االفتراض غير مطبق في إلىيخلص المدقق 

الفقرات : لمرجعا. (حتيال بالمخاطر على أنها أحد مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإلعترافاإل
 .)٣٠أ-٢٨أ

  
 على أنها مخاطر حتيالينبغي أن يعامل المدقق تلك المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل .٢٧

هامة وعليه، وإلى الحد الذي لم يطبق به ذلك، يتعين أن يحصل المدقق على فهم ألنظمة الرقابة 
الفقرات : المرجع. (تبطة بهذه المخاطرذات العالقة في المنشأة، بما في ذلك أنشطة الرقابة، المر

 .)٣٢أ-٣١أ

  حتيالخطاء الجوهرية بسبب اإلالمقيمة لألمخاطر لاإلستجابات ل
  الكليةاإلستجابات

يجب على المدقق تحديد اإلستجابات الكلية لتناول المخاطر ، ٣٣٠ لمعيار التدقيق الدولي وفقاً .٢٨
 .۹)٣٣الفقرة أ: المرجع. (وى البيانات المالية عند مستحتيالالمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل

 

 عند حتيالبسبب اإلالمقيمة عند تحديد اإلستجابات الكلية لتناول مخاطر األخطاء الجوهرية  .٢٩
 -:مستوى البيانات المالية يجب على المدقق

 معرفة ومهارات وقدرات األفـراد      عتبار بعين اإل   آخذاً تعيين الموظفين واإلشراف عليهم     )أ (
يوكل إليهم مسؤوليات عملية هامة وتقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب           الذين س 

  ؛)٣٥أ-٣٤الفقرات أ: المرجع( فيما يخص العملية؛ حتيالاإل
 تلـك    وخـصوصاً  سياسات المحاسبية من قبل المنشأة     وتطبيق ال  إختيار كان   إذاما  فيتقييم    )ب (

 إعداد التقارير المالية    إلىدة قد يشير    المتعلقة بالمقاييس غير الموضوعية والمعامالت المعق     
 ية الناتجة عن جهود اإلدارة في إدارة األرباح؛ وحتيالاإل

: المرجـع . ( إجراءات التدقيق  ونطاق طبيعة وتوقيت    إختيارتنبؤ في   الإدخال عنصر عدم      )ج (
  .)٣٦الفقرة أ

  
 اإلثباتند مستوى  عحتيال بسبب اإل المقيمة الجوهريةء لمخاطر األخطاإستجابةإجراءات التدقيق 

 ينبغي على المدقق تصميم وأداء مزيد من إجراءات التدقيق، ٣٣٠ لمعيار التدقيق الدولي وفقاً .٣٠
عند  حتياللألخطاء الجوهرية بسبب اإلة مخاطر المقيمونطاقها لل تستجيب طبيعتها وتوقيتها التي

 .)٤٠أ-٣٧الفقرات أ: المرجع. (١٠اإلثباتمستوى 
  

                                                 
  .٥، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي    ۹
  .٦، الفقرة ٣٣٠ معيار التدقيق الدولي  ١٠



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية
 

  ٢٤٠معيار التدقيق الدولي   ١٧١ 

دقي
الت

قـ
 

 تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابةب المتعلقة مخاطرل لتجابةإسإجراءات التدقيق 
على التالعب بالسجالت المحاسبية  بسبب قدرتها حتيال اإلرتكاب خاص إل اإلدارة في وضعإن .٣١

 لذلك تبدو أنها تعمل خالفاًية من خالل تجاوز أنظمة الرقابة التي إحتيالوإعداد بيانات مالية 
 إال أن ،رة تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة من منشأة ألخرى وبينما يختلف مستوى مخاط.بفاعلية

وبسبب الطريقة غير المتنبأ بها التي يمكن أن . ميع المنشآتالمخاطرة برغم ذلك موجودة في ج
 وتعتبر بالتالي مخاطرة حتيال مخاطرة خطأ جوهري بسبب اإلييحدث فيه هذا التجاوز، فه

 .هامة
 

ينبغي على المدقق تصميم ، طر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابةبغض النظر عن تقييم المدقق لمخا .٣٢
  -: بهدفتدقيقإجراءات وأداء 

األخـرى   في دفتر األستاذ العام والتعـديالت        المسجلة مالئمة القيود في دفتر اليومية       إختبار  )أ (
 وفي تصميم وأداء إجراءات التـدقيق لمثـل هـذه           التي أجريت عند إعداد البيانات المالية؛     

   -:ات، ينبغي على المدققرختبااإل
ات على األفراد المشاركين في عملية إعداد التقـارير الماليـة حـول             إستفسارطرح   )١(

قيود اليوميـة والتعـديالت     ال غير العادية المتعلقة بمعالجة      أواألنشطة غير المناسبة    
 األخرى؛

 ارير؛ و قيود اليومية والتعديالت األخرى التي تجري في نهاية فترة إعداد التقإختيار )٢(

: المرجـع . ( قيود اليومية والتعديالت األخرى خـالل الفتـرة        ختباردراسة الحاجة إل   )٣(
 .)٤٤أ-٤١الفقرات أ

 إلى كانت الظروف التي تؤدي      إذاوتقييم ما   نحرافات  ة التقديرات المحاسبية لتحديد اإل    مراجع  )ب (
وفـي أداء هـذه     . حتيـال ، تمثل مخاطر أخطاء جوهرية بـسبب اإل       تاإلنحراف، إن وجد  

  -:المراجعة، يتعين على المدقق

 كانت األحكام والقرارات المتخذة من قبل اإلدارة في إجـراء التقـديرات             إذاتقييم ما    )١(
 البيانات المالية، حتى وإن كانت معقولة كال على حدة، تشير           مشمولة في والالمحاسبية  

  انحراف محتمل من قبل إدارة المنشأة يمكن أن يشكل مخاطر أخطـاء جوهريـة              إلى
 ينبغي على المدقق إعادة تقييم التقـديرات        فإنه وإن كان الحال كذلك   . حتيالبسبب اإل 

 المحاسبية المأخوذة ككل؛ و

إجراء مراجعة بأثر رجعي ألحكام وافتراضات اإلدارة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية           )٢(
 .)٤٧أ-٤٥الفقرات أ: المرجع. (الهامة الظاهرة في البيانات المالية للسنة السابقة

التـي   أو بالنسبة للمعامالت الهامة التي تعتبر خارج نطاق السياق العادي ألعمال المنـشأة             )ج (
 والمعلومات األخرى التـي   على فهم المدقق للمنشأة وبيئتهابناءاً لذلك تبدو غير عادية   خالفاً

 أو(ي  كان األساس التجـار إذا ينبغي أن يقيم المدقق ما      فإنه يتم الحصول عليها أثناء التدقيق    



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية

   ١٧٢  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

 إمكانية الدخول فيها للمشاركة في إعداد تقـارير ماليـة           إلىللمعامالت يشير   ) نقص وجوده 
  .)٤٨الفقرة أ: المرجع. ( إلخفاء سوء تخصيص األصولأوية إحتيال

 

 للمخاطر المحددة المتمثلة في تجاوز اإلدارة ألنظمـة         ستجابةينبغي أن يحدد المدقق، من أجل اإل       .٣٣
 تلك المشار إليها بالتحديد     إلى إجراءات تدقيق أخرى باإلضافة      لتنفيذ بحاجة    كان إذاما  فيالرقابة،  

 مـن   أي عندما يكون هناك مخاطر إضافية محددة لتجاوز اإلدارة غير مغطـاة كجـزء             (أعاله  
 ). ٣٢اإلجراءات المنفذة لتناول المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 

  

 )٤٩الفقرة أ: المرجع (تقييم أدلة التدقيق

عنـد  في نهاية التـدقيق     ي يتم أداؤها     كانت اإلجراءات التحليلية الت    إذاما  فيينبغي أن يقيم المدقق      .٣٤
 كانت البيانات المالية ككل متسقة مع فهـم المـدقق للمنـشأة             إذاما  في حول   شامل إستنتاج تكوين

الفقرة : عالمرج. (حتيال مخاطر مسبقة غير محددة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل        إلىوبيئتها تشير   
  .)٥٠أ

 

. حتيـال  اإلإلـى  كان هذا الخطأ يشير  إذاما  في ينبغي أن يقيم     فإنه عندما يحدد المدقق بيان خاطئ     .٣٥
 ينبغي أن يقيم المدقق المدلوالت الضمنية لهذا الخطأ فيمـا           فإنه وفي حال وجود مثل هذا المؤشر     

 حتيال أن حادثة اإل   مدركاً موثوقية تمثيالت اإلدارة،   يتعلق بجوانب أخرى من التدقيق، وخصوصاً     
 .)٥١الفقرة أ: المرجع. (من غير المحتمل أن تكون حادثة منعزلة

  

 الخطأ هو بأن أم ال، وكان لديه سبب ليعتقد في حال حدد المدقق بيان خاطئ، سواء كان هاماً .٣٦
 لكمتورطة في ذ) وتحديدا اإلدارة العليا( وأن اإلدارة حتيال يمكن أن يكون نتيجة لإلأونتيجة 
 وأثرها الناجم على حتيال ينبغي على المدقق إعادة تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإلفإنه

 أيضاًكما يتعين على المدقق .  للمخاطر المقيمةستجابةطبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق لإل
 اإلدارة أوين  مؤامرة محتملة تتعلق بالموظفإلىتشير الحاالت  أو كانت الظروف إذاما فيدراسة 

: المرجع. (سابقاً أطراف ثالثة عند إعادة النظر في موثوقية األدلة التي تم الحصول عليها أو
 .)٥٢الفقرة أ

  

 كانت البيانات المالية إذاما في تحديد إلى يكون غير قادر على التوصل أوعندما يؤكد المدقق  .٣٧
. قييم المدلوالت الضمنية للتدقيقت على المدقق فإن حتيالتحتوي على أخطاء جوهرية نتيجة لإل

 .)٥٣الفقرة أ: المرجع(
  

 ستمرار في العملية إلعدم قدرة المدقق على ا
تشكك  استثنائية ا مشتبه به، ظروفإحتيال أو إحتيالفي حال واجه المدقق، نتيجة خطأ ناجم عن  .٣٨

 -:أداء التدقيق، ينبغي على المدققستمرار في اإلفي قدرة المدقق على 

   إذاما "مسؤوليات المهنية والقانونية الممكن تطبيقها في ظروف كهذه، بما في ذلك تحديد ال  )أ (



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية
 

  ٢٤٠معيار التدقيق الدولي   ١٧٣ 

دقي
الت

قـ
 

 األشخاص الذين أو الشخص إلى يقوم المدقق بتقديم التقارير بأنكان هناك متطلب 
  السلطات التنظيمية؛إلىفي بعض الحاالت  أو، "أصدروا خطاب تعيين عملية التدقيق

نسحاب من اإل، حيث يكون  من العمليةأن ينسحب سب كان من المناإذاما أن ينظر في  )ب (
 ؛ و مالئمقانون بموجب مشروع 

  -:وفي حال انسحاب المدقق يجب  )ج (

ب مع المستوى مناقشة انسحاب المدقق من العملية واألسباب التي دعته لإلنسحا )١(
 مع أولئك المكلفين بالرقابة؛ واإلداري المناسب و

 أو الشخص إلى قانوني بتقديم التقارير وأ كان هناك متطلب مهني إذا مافيتحديد  )٢(
 إلى في بعض الحاالت أواألشخاص الذين أصدروا كتاب تعيين عملية التدقيق، 

: المرجع (.السلطات التنظيمية حول انسحاب المدقق من العملية وأسباب ذلك
 )٥٧أ-٥٤الفقرات أ

  

  المكتوبةتمثيالت ال
 وعندما يكون مناسباً أولئك اإلدارة من خطية يجب على المدقق أن يحصل على تمثيالت  .٣٩

  -:بأنهاالملكفين بالرقابة 

لمنع واكتشاف والمحافظة عليها تعترف بمسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية   )أ (
  ؛حتيالاإل

تشمل أخطاء  البيانات المالية قد بأن للمخاطرة م اإلدارةأفصحت للمدقق عن نتائج تقيي  )ب (
 ؛حتيال نتيجة لإلجوهرية

 المشكوك فيه الذي يؤثر على حتيال اإلأو حتيال أفصحت للمدقق عن معرفتها باإلنهابأ  )ج (
  -:المنشأة و يشمل

  ؛اإلدارة )١(

  أو ؛الموظفين الذين لهم أدوار هامة في الرقابة الداخلية )٢(

  على البيانات المالية؛ وهام أثر حتيال حيث من الممكن أن يكون لإل،اآلخرين )٣(

 مشكوك فيه  إحتيال أو إحتيالأية ادعاءات بوجود ب تها معرف أفصحت للمدقق عنبأنها  )د (
 محللون أوسابقون  موظفون أويؤثر على البيانات المالية للمنشأة والتي أبلغ عنها موظفون 

 .)٥٩ أ-٥٨أالفقرة: المرجع(.  آخرونأو منظمون أو
  
  مع اإلدارة والمكلفين بالرقابةتصاالتاإل
 إبالغ ق على المدقفإن إحتيال معلومات تفيد باحتمال وجود  حصل علىأو إحتياالً حدد المدقق إذا .٤٠

 من أجل إبالغ أولئك الذين  المستوى المناسب من اإلدارةإلىهذه األمور في أسرع وقت ممكن 



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية

   ١٧٤  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

 والكشف عنه بالمسائل التي تكون ذات صلة حتيالتقع على عاتقهم مسؤولية رئيسية في منع اإل
 .)٦٠الفقرة أ: المرجع. (بمسؤولياتهم

 أوما لم يكن جميع أولئك المكلفون بالرقابة مشاركين في إدارة المنشأة، وفي حال حدد المدقق  .٤١
  -: متعلق بما يليإحتيال بوجود إشتبه

 اإلدارة؛  )أ (

  أوالموظفون الذين يقومون بأدوار هامة في الرقابة الداخلية؛   )ب (

 ،مالية على البيانات الهام أثر حتيال حيث من الممكن أن يكون لإل،اآلخرين  )ج (
  

وفي حال .  أولئك المكلفين بالرقابة في الوقت المناسبإلىينبغي أن يبلغ المدقق هذه المسائل  فإنه
  أولئك المكلفين بالرقابةإلىعليه أن يبلغ هذه الشكوك ف يرتبط باإلدارة، إحتيالحدوث  المدقق بإشتبه

: المرجع. (تكمال التدقيقإجراءات التدقيق الالزمة إلسوتوقيت ونطاق ومناقشتهم بشأن طبيعة 
  .)٦٣أ-٦١الفقرات أ

 

 المدقق يبلغينبغي أن  فإنه، " المكلفين بالرقابة أولئك معاإلتصال "٢٦٠ لمعيار التدقيق الدولي وفقاً .٤٢
 تُعتبر، من وجهة نظر المدقق، ذات صلة حتيالالمكلفين بالرقابة أي مسائل أخرى متعلقة باإل

 .)٦٤الفقرة أ: المرجع. (بمسؤولياتهم
  

 إبالغ السلطات التنظيمية والتنفيذية 
 كانت هناك إذاما في ينبغي أن يحدد المدقق فإنه حدوثه بإشتبه أو ما إحتياالًفي حال حدد المدقق  .٤٣

ورغم أن الواجب .  طرف خارج المنشأةإلىشتباه به اإل أو حتيالحدوث اإلمسؤولية باإلبالغ عن 
 المسؤوليات فإنت العمالء قد يعيق مثل هذا اإلبالغ، المهني للمدقق في الحفاظ على سرية معلوما

 .)٦٧أ-٦٥الفقرات أ: المرجع. (القانونية للمدقق قد تبطل واجب السرية في بعض الظروف
  

 التوثيق
 فهم المدقق للمنشأة توثيقاليشمل أن  ١١على المدقق أن يشمل ما يلي في وثائق التدقيقيجب  .٤٤

ما  ۱٢ ٣١٥ معيار التدقيق الدولي اء الجوهرية حسبما يتطلبخطوبيئتها وتقييم المدقق لمخاطر األ
  -:يلي

ة بين أعضاء فريق العملية فيما يتعلق   التي تم التوصل لها أثناء المناقشالقرارات الهامة  )أ (
 ؛ وحتيالألخطاء الجوهرية بسبب اإلعلى ا البيانات المالية بقابلية اشتمال

 البيانات المالية  عند مستوىحتيالرية بسبب اإلمة لألخطاء الجوهالمخاطر المحددة والمقي  )ب (
  .اإلثبات ومستوى

 

معيار اء الجوهرية التي يقتضيها مة لألخطستجابات المدقق للمخاطر المقيإ توثيقاليشمل يجب أن  .٤٥
 -:ما يلي ۱٣ ٣٣٠المحاسبة الدولي

                                                 
  .٦، والفقرة أ١١-٨الفقرة " وثائق التدقيق " ٢٣٠ معيار التدقيق الدولي  ١١
  .٣٣، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٢
  .٢٨، الفقرة ٣٣٠لدولي معيار التدقيق ا ۱٣
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توى  عند مسحتيالاء الجوهرية بسبب اإلـر المقيمة لألخطـاإلستجابات الكلية للمخاط  )أ (
 وصلة هذه اإلجراءات بالمخاطر ، إجراءات التدقيقونطاقالبيانات المالية وطبيعة وتوقيت 

  ؛ واإلثبات عند مستوى حتيالالمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل
 بما في ذلك اإلجراءات المصممة لمعالجة مخاطر تجاوز اإلدارة ،نتائج إجراءات التدقيق  )ب (

 .ألنظمة الرقابة
 

 والمنظمين بالرقابة مع اإلدارة والمكلفين حتيالت بشأن اإلتصاالق توثيق اإليجب على المدق .٤٦
 .وغيرهم

 

 حتيالعندما يكون المدقق قد إستنتج أن اإلفتراض بوجود مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإل .٤٧
أن يشمل  وثائق  على المدقق فإن ،ظروف العمليةال باإليراد ال ينطبق في ظل عترافتتعلق باإل
 .ستنتاجسباب ذلك اإلالتدقيق أل

***  
  التطبيق ومواد تفسيرية أخرى 

 )٣الفقرة : المرجع (حتيالخصائص اإل

 على ) تخصيص األصولأوية إحتيال شكل إعداد تقارير مالية كان على سواء( حتيالينطوي اإل. ١أ
ملحوظة للقيام بذلك ووجود تبرير معين  وفرصة حتيال اإلرتكاب ممارسة ضغط إلأو دافع ما

   -:على سبيل المثالو. ذلكل
عندما تكون اإلدارة خاضعة ية إحتيال ضغوط إلعداد تقارير مالية أو دوافعيمكن أن توجد  •

) وأحيانا غير واقعية( لتحقيق نسبة مستهدفة ها داخلأو  المنشأةلضغوطات من مصادر خارج
هداف المالية  وخصوصا أن عواقب إخفاق اإلدارة في تلبية األ- الدخل الماليأومن األرباح 

 سوء إلىوعلى نحو مماثل، فقد يكون لدى األفراد ما يدفعهم . يمكن أن تكون كبيرة
 يعيشون بطريقة تتجاوز ما يمكن أن توفره أوضاعهم  الذين األفرادتمثلتخصيص األصول، 

 . المادية
  ال يمكن تجاوزبأنه عندما يعتقد الفرد حتيال اإلرتكابيمكن أن توجد فرصة ملحوظة إل •

 لديه معرفة بنقاط أو في موضع ثقة )لامثعلى سبيل ال(ألن الفرد وذلك الرقابة الداخلية، 
 . الضعف المحددة في الرقابة الداخلية

فبعض األفراد يملكون  . ي ماإحتيال فعل إرتكابأن يكون األفراد قادرون على تبرير يمكن  •
 فعل مضلل عن قصد إرتكابهم ب مجموعة من القيم األخالقية التي تسمح لأو صفة أو سلوكاً

 في بيئة تفرض ما يكفي من حتيال اإلإرتكابوحتى األفراد األمناء يمكنهم . منهم ودراية
 . الضغوط عليهم

  
 أوية على أخطاء مقصودة بما في ذلك حذف مبالغ حتيالينطوي إعداد التقارير المالية اإل. ٢أ

ويمكن أن تنجم عن جهود اإلدارة . نات الماليةفصاحات في البيانات المالية لخداع مستخدمي البياإ
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التي تبذلها في إدارة األرباح من أجل خداع مستخدمي البيانات المالية من خالل التأثير على 
تعديل  أو األرباح بإجراءات ضيقة النطاق وقد تبدأ إدارة هذه. إدراكهم ألداء المنشأة وربحيتها

ويمكن أن تقود هذه . ي تجريها اإلدارة على األحكامغير مناسب على االفتراضات والتغيرات الت
. يةإحتيال الحد الذي ينتج عنه إعداد تقارير مالية إلى زيادة هذه اإلجراءات إلى دوافعالضغوط وال

بسبب الضغوط في تلبية توقعات السوق ( ل هذا الموقف عندما تتخذ اإلدارةويمكن أن يحدث مث
 إعداد إلى، مواقف معينة عن قصد منها تؤدي )اس األداء رغبة في زيادة التعويضات على أسأو

وفي بعض المنشآت، يمكن .  حد بعيدإلىية من خالل تحريف البيانات المالية إحتيالتقارير مالية 
 األرباح لضمان تمويل تضخيم أوتحفيز اإلدارة لتخفيض األرباح بمبلغ هام لتقليل الضريبة 

  . البنك
  

   -:ية من خالل ما يليحتياللمالية اإليمكن إعداد التقارير ا. ٣أ
 أو إجراء تغيير في السجالت المحاسبية أو )التزويربما في ذلك (التزييف  أوالتالعب  •

 . التي أعدت منها البيانات الماليةالداعمةالوثائق 

 هامة معلومات أو  معامالتأو الحذف المتعمد ألحداث أوالتمثيل الخاطئ للبيانات المالية،  •
 .اأخرى منه

 أو طريقة العرض أوالتصنيف  أوبالمبالغ  متعمد للمبادئ المحاسبية المتعلقة تطبيقسوء  •
 .اإلفصاح

 

 خالفاًية تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة التي قد تظهر حتيال ما تتضمن التقارير المالية اإلكثيراً. ٤أ
 حتيالاإلنظمة الرقابة تجاوز أالتي تلذلك أنها تعمل بفاعلية، ومن الممكن أن ترتكب اإلدارة 

  -: ومنها على سبيل المثال ما يلي أساليب مختلفةإستخدامب
 بالقرب من نهاية الفترة المحاسبية للتالعب وخصوصاتسجيل قيود وهمية في دفتر اليومية،  •

  . تحقيق أهداف أخرىأو يةنتائج التشغيلالب
  .تقدير األرصدة المحاسبيةستخدمة لتعديل اإلفتراضات بشكل غير مناسب وتغيير األحكام الم •
ي تمت أثناء  في البيانات المالية باألحداث والمعامالت التعتراف تأخير اإلأو تقديم أوإغفال  •

  .فترة إعداد التقارير
  .الغ المسجلة في البيانات المالية عدم اإلفصاح عن حقائق قد تؤثر على المبأوإخفاء  •
  . األداء المالي للمنشأةأومالي ز الالدخول في معامالت معقدة مهيكلة لتحريف المرك •
 .تغيير السجالت والشروط الخاصة بالمعامالت الهامة وغير العادية •

  
 األصول سرقة أصول المنشأة، وكثيراً ما يقوم به الموظفون بمبالغ تخصيصيتضمن سوء . ٥أ

 على إخفاء  المدراء الذين هم عادة أكثر قدرةأيضاً أنه قد يشمل إال غير هامة، أو  نسبياصغيرة
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 األصول تخصيص ومن الممكن أن يتم سوء .التخصيص بطرق يصعب إكتشافهاحاالت سوء 
  -:بطرق عدة، بما في ذلك

 تحويل المقبوضات أوعلى سبيل المثال إختالس تحصيالت الذمم المدينة (سرقة المقبوضات  •
 ). حسابات مصرفية خاصةإلىلمشطوبة فيما يتعلق بالحسابات ا

 أوسرقة المخزون السلعي لإلستعمال الشخصي مثل ( ملكية فكرية أوة سرقة أصول فعلي •
ء بيانات تقنية مقابل دفع  التواطؤ مع منافس بإفشاأو سرقة الخردة إلعادة بيعها، أوالبيع، 
 ).أموال

على سبيل المثال دفعات (التسبب في أن تدفع المنشأة مقابل بضائع وخدمات لم يتم إستالمها  •
 رشاوى تدفع للذين يقومون بالبيع لوكالء الشراء للشركة مقابل تضخيم وألبائعين وهميين 

 ). دفعات لموظفين وهميينأوسعار األ

 أصول المنشأة إستخدامعلى سبيل المثال ( أصول المنشأة لإلستعمال الشخصي إستخدام •
 ). قرض لطرف ذي عالقةأولقرض شخصي كضمان 

  

 مضللة من أجل أو مستندات غير صحيحة وأ األصول سجالت تخصيص ما يرافق سوء كثيراً
  . تم رهنها بدون تفويض مناسبأوإخفاء حقيقة أن األصول ناقصة 

  

  ات الخاصة بمنشآت القطاع العام عتباراإل
، أو القانون والتنظيم ناتجة عن حتيالالمتعلقة باإليمكن أن تكون مسؤوليات مدقق القطاع العام . ٦أ

 المشمولة بشكل منفصل في تكليف أوآت القطاع العام  على منشأي صالحيات أخرى مطبقة
وتبعا لذلك، قد ال تقتصر مسؤوليات مدقق القطاع على دراسة مخاطر األخطاء . المدقق

  . حتيال مسؤولية أوسع لدراسة مخاطر اإلأيضاًالجوهرية للبيانات المالية بل قد تشمل 
  

  )١٤-١٢الفقرات : المرجع (التشكك المهني
 كانت المعلومات إذاالتشكك المهني تساؤالً مستمراً ما الحفاظ على موقف يتطلب لمهني التشكك ا .٧أ

ويشمل . حتيال قد توجد أخطاء جوهرية بسبب اإلبأنهوأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها توحي 
ها كأدلة تدقيق وأنظمة الرقابة على إعدادها إستخدامذلك دراسة موثوقية المعلومات التي سيتم 

، يعتبر موقف المدقق الخاص حتيالوبسبب خصائص اإل. ذلك مناسباكون يلحفاظ عليها حيث وا
  . حتيالبالتشكك المهني ذو أهمية خاصة عند دراسة مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل

  
 المنشأةإدارة رغم أنه ال يتوقع من المدقق تجاهل الخبرة السابقة فيما يتعلق بأمانة ونزاهة . ٨أ

، إال أن موقف المدقق الخاص بالتشكك المهني ذو أهمية خاصة في دراسة ين بالرقابةوالمكلف
  .  ألنه قد تحدث تغيرات في الظروفحتيالمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
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قلما يشمل التدقيق الذي يتم أداؤه حسب معايير ، ٢٠٠كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي . ٩أ
يكون خبيراً في مثل  يتوقع منه أن أو المستندات، كما أن المدقق ليس مدرباً التدقيق الدولية توثيق

 أن أو ليست صحيحة  ما وثيقةبأنيعتقد تجعله   حدد المدقق حاالتإذالكن  .۱٤هذا التوثيق
 لكن لم يتم اإلفصاح عنها للمدقق، فقد تشمل اإلجراءات المحتملة شروطاً في المستند تم تعديلها

   -:ث والتقصي ما يليلمزيد من البح
 .التأكيد مباشرة مع طرف ثالث •

 . عمل خبير لتقييم صحة الوثيقةإستخدام •
  

  )١٥الفقرة : المرجع( المناقشات بين أعضاء فريق العملية
   

 مع أعضاء حتيالإن مناقشة قابلية اشتمال البيانات المالية للمنشأة على أخطاء جوهرية بسبب اإل. ١٠أ
   -:الفريق
 لعدد أكبر من أعضاء فريق العملية من ذوي الخبرة لمشاركة آرائهم حول تيح الفرصةت •

 وأين يمكن أن توجد حتيالقابلية وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية بسبب اإلكيفية 
 . مثل هذه األخطاء في البيانات المالية

ء فريق العملية  مناسبة على مثل هذه القابلية وتحديد أعضاإستجابةتمكّن المدقق من دراسة  •
 . الذين سيقومون بإجراءات تدقيق معينة

تسمح للمدقق تحديد كيفية المشاركة في نتائج إجراءات التدقيق فيما بين أعضاء الفريق  •
 .  قد يعلم بها المدققحتيالوكيفية التعامل مع أية مزاعم باإل

  
   -:اآلتيكقد تشمل المناقشات مسائل معينة . ١١أ

 أنه يمكن أن توجد أخطاء يعتقدونعضاء فريق العملية بشأن كيف ومتى تبادل لألفكار بين أ •
فاء التقارير  وإخإرتكاب وكيف يمكن لإلدارة ،حتيالجوهرية في البيانات المالية بسبب اإل

  . أصول المنشأةإستخدام وكيف يمكن إساءة ،يةحتيالالمالية اإل
رسات التي يمكن أن تتبعها اإلدارة  الظروف التي قد تدل على أن إدارة األرباح والممادراسة •

  .يةإحتيال تقارير مالية إلىإلدارة األرباح التي يمكن أن تؤدي 

التي قد تخلق دوافع  لمعروفة التي تؤثر على المنشأة و العوامل الخارجية والداخلية ادراسة •
 لحتيا اإلرتكاب وتوفر الفرصة إلحتيال اإلرتكاب ضغوطاً عليهم إلأولإلدارة ولآلخرين 

  .حتيال اإلإرتكاب لآلخرين تبرير أو بيئة تتيح لإلدارة أووتدل على ثقافة 
 أو النقد إلى مشاركة اإلدارة في اإلشراف على الموظفين الذين لهم إمكانية الوصول دراسة •

  .تعرض لالختالساألصول األخرى التي يمكن أن ت
                                                 

  . أ٤٧ الفقرة ٢٠٠ معيار التدقيق الدولي  ۱٤
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 أسلوب حياة المدراء أوسلوك  تلك التي ال تفسير لها في أو أية تغيرات غير عادية النظر في •
  . علم فريق العمليةإلىوالتي وصلت  الموظفين  أو

تأكيد على أهمية المحافظة على وضع تفكير مناسب طيلة عملية التدقيق فيما يتعلق بقابلية  •
  .حتيالوجود أخطاء جوهرية بسبب اإل

  .إحتيال على احتمال وجود ،وجدت، إن تقييم أنواع الظروف التي قد تدل •

جراءات التدقيق التي  إونطاقتنبؤ في طبيعة وتوقيت ال كيفية إدخال عنصر عدم نظر فيال •
  .سيتم أداؤها

 لقابلية وجود أخطاء جوهرية في ستجابةها لإلإختيار إجراءات التدقيق التي يمكن دراسة •
ية ات التدقيق أكثر فاعل كانت أنواع معينة من إجراءإذا وما ،حتيالالبيانات المالية بسبب اإل

  .من غيرها

  .  علم المدققإلى تناهت إحتيالدعاءات بوجود إ أية النظر في •

  . تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابةعتباراألخذ بعين اإل •
 

  إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة
  ات لإلدارة إستفسار

  ) )أ(١٧الفقرة : المرجع (حتيالتقييم اإلدارة لمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
  

 من فإنه وعليه، . مسئولة الرقابة الداخلية للمنشأة وعن إعداد البيانات الماليةتحمل  اإلدارة تقبل. ١٢أ
 وأنظمة حتيالات لإلدارة فيما يتعلق بتقييمها لمخاطرة اإلإستفسارالمناسب بالنسبة للمدقق عمل 
تقييم اإلدارة لهذه تختلف طبيعة ومدى وتكرار قد  و،كتشافهاإالرقابة المستخدمة لمنعها و

 ففي بعض المنشآت قد تجري اإلدارة تقييمات .المخاطرة وأنظمة الرقابة من منشأة ألخرى
 وفي منشآت أخرى قد يكون تقييم ، كجزء من المتابعة المستمرةأومفصلة على أساس سنوي 

م المدقق لبيئة  إن طبيعة ومدى وتكرار تقييم اإلدارة تتعلق بفه، وأقل تكراراً تنظيماًاإلدارة أقل
 قد حتيال فعلى سبيل المثال حقيقة أن اإلدارة لم تقم بإجراء تقييم لمخاطرة اإل،الرقابة للمنشأة

  . تدل في بعض الحاالت على عدم إعطاء اإلدارة أهمية للرقابة الداخلية
  

  ات الخاصة بالمنشآت الصغيرةعتباراإل
 إحتيالصب تركيز اإلدارة على مخاطر  الصغيرة منها، قد ينفي بعض المنشآت، وخصوصاً. ١٣أ

  .  سوء تخصيص األصولأوالموظفين 
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   ١٨٠  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

  ))ب(١٧الفقرة : المرجع( إليها ستجابة واإلحتيالعملية اإلدارة لتحديد مخاطر اإل
دة، قد تشمل عمليات اإلدارة مستويات مختلفة من مراقبة لمنشآت ذات المواقع المتعدفي حال ا. ١٤أ

 قطاعات أو مواقع تشغيلية أيضاًتحدد اإلدارة قد كما . عات األعمال قطاأوالمواقع التشغيلية 
  .  فيهاإحتيالأعمال محددة يكون من المرجح أكثر وجود مخاطر 

  

  )١٨الفقرة : المرجع (ات لإلدارة واآلخرين ضمن المنشأةإستفسارعمل 
طر األخطاء الجوهرية ات المدقق لإلدارة معلومات مفيدة فيما يتعلق بمخاإستفسار يمكن أن تقدم. ١٥أ

نه من غير المحتمل أن توفر هذه إال أ.  الموظفينإحتيالفي البيانات المالية الناجمة عن 
مالية الناجمة ات معلومات مفيدة فيما يتعلق بمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الستفساراإل

 إلتاحة الفرصة مفيداًا  في المنشأة أمرات لآلخرينإستفسارعمل وقد يكون .  اإلدارةإحتيالعن 
  .  المدقق التي قد ال يتم نقلها بطريقة أخرىإلىلألفراد لنقل المعلومات 

  

ات فيما إستفسارتشمل األمثلة على اآلخرين داخل المنشأة الذين يمكن للمدقق أن يوجه لهم . ١٦أ
  -: ما يلي اشتباه بهأو إحتياليتعلق بوجود 

 .في عملية إعداد التقارير المالية بشكل مباشر الموظفون العاملون الذين ال يشاركون •
 .مستويات مختلفة من الصالحياتب يتمتعونالموظفون الذين  •
 ، غير عاديـة   أو تسجيل معامالت معقدة     أو معالجة   أوالموظفون المشاركون في مباشرة      •

 . يتابعون هؤالء الموظفينأوشرفون وأولئك الذين ي
 .المستشار القانوني الداخلي •
 . الشخص المعادل لهأوة الرئيسي القيات المهنمسئول أخ •
 .حتيال األشخاص المكلفين بالتعامل مع اإلدعاءات باإلأوالشخص  •

  

عند تقيـيم    على المدقق    فإنوعليه   .حتيال اإل رتكابرة في أفضل وضع إل     ما تكون اإلدا   كثيراً . ١٧أ
يقدر ضـرورة إثبـات   تخاذ موقف من التشكك المهني أن      إبات  ستفسارإجابات اإلدارة على اإل   

  . ات بمعلومات أخرىستفساراإلجابات على اإل
  

  ات لموظفي التدقيق الداخلي إستفسارعمل 
  على المتطلبات ويقدم اإلرشادات ٦١٠  ومعيار التدقيق الدولي٣١٥ معيار التدقيق الدولييثبت . ١٨أ

معـايير  فيذ متطلـب    وفي تن . ۱٥في تدقيق تلك المنشآت التي يتوفر لديها قسم للتدقيق الداخلي         
، يمكن أن يستفسر المدقق حـول أنـشطة محـددة           حتيال في سياق اإل   التدقيق الدولية األخرى  

   -:للتدقيق الداخلي، بما في ذلك على سبيل المثال
 .حتيالالكتشاف اإلن خالل السنة ين الداخليي المدقق منفذة، إن وجدت، من قبلأية إجراءات •

                                                 
  " عمل المدققين الداخليينإستخدام" ، ٦١٠ و معيار التدقيق الدولي ٢٣، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١٥
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 . تلك اإلجراءاتعنية نتائج ناجمة بت بشكل مرض ألكانت اإلدارة قد استجا إذاما فب •
  

  )٢٠الفقرة : المرجع(الحصول على فهم لإلشراف الذي يمارسه المكلفون بالرقابة 

 مسؤولية اإلشراف علـى أنظمـة متابعـة المخـاطرة            ما إن على المكلفين بالرقابة في منشأة      . ١٩أ
 الشركات حوكمةالبلدان تم تطوير ممارسات  وفي العديد من  .والرقابة المالية واإلمتثال للقانون   

 ويقوم المكلفون بالرقابة بدور نشط في اإلشراف على تقيـيم المنـشأة لمخـاطر               ،بشكل جيد 
وحيث أن مسؤوليات المكلفين بالرقابـة واإلدارة قـد         . ذات الصلة  والرقابة الداخلية    حتيالاإل

لمدقق مسؤولياته حتى يستطيع أن      من المهم أن يفهم ا     فإنه ،تختلف حسب المنشأة وحسب البلد    
   ۱٦.يحصل على فهم لإلشراف الذي يمارسه األفراد المناسبون

  

كيفية ممارسة المكلفين بالرقابة اإلشراف قد يوفر فهما متعمقا فيما يتعلق بقابلية حدوث             فهم  إن   . ٢٠أ
ـ  حتيالالداخلية على مخاطر اإل    من قبل إدارة المنشأة وكفاية الرقابة        إحتيال اءة ونزاهـة    وكف
مثل حضور اإلجتماعات حيث تتم     عدة طرق،   ويمكن للمدقق الحصول على هذا الفهم ب      . اإلدارة

  . ات للمكلفين بالرقابةإستفسارعمل  أووقراءة محاضر هذه اإلجتماعات هذه المناقشات 
  

  ات الخاصة بالمنشآت الصغيرةعتباراإل
وقد يكون هـذا    .  مشاركون في إدارة المنشأة    في بعض الحاالت، يكون جميع المكلفين بالرقابة       . ٢١أ

هو الحال في منشأة صغيرة حيث يدير مالك منفرد المنشأة وال يكون ألي شخص آخـر دور                 
وفي هذه الحاالت، ال يكون هناك عادة إجراء من طرف المدقق ألنه ال يوجد إشراف               . رقابي

  . منفصل عن اإلدارة
  

  )٢٣الفقرة : المرجع (النظر في معلومات أخرى
 المعلومات  فإن ،تم الحصول عليها من تطبيق اإلجراءات التحليلية      ي جانب المعلومات التي     إلى . ٢٢أ

 األخطـاء   المنشأة وبيئتها قد تساعد في تحديد مخـاطر       حول  تم الحصول عليها    ياألخرى التي   
ومـات   ومن الممكن أن توفر المناقشات بين أعـضاء الفريـق معل           .حتيالالجوهرية بسبب اإل  

تم الحصول عليها من    ي المعلومات التي    فإن ذلك   إلىباإلضافة   .اعد في تحديد هذه المخاطر    تس
المدقق لقبول العمالء والحفاظ عليهم ومن الخبرة المكتسبة في عمليات أخـرى يـتم              عمليات  

 قـد  ،على سبيل المثال عمليات لمراجعة المعلومات المالية المرحليـة      و ،أداؤها لصالح المنشأة  
  . حتيالسبة لتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإلتكون منا

  

                                                 
األشخاص الذين يتصل بهم المدقق ، يناقش ٨أ-١، الفقرات أ"المكلفين بالرقابةأولئك مع اإلتصال " ٢٦٠معيار التدقيق الدولي     ١٦

 .عندما ال يكون هيكل الرقابة في المنشأة محدداً
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   ١٨٢  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

  )٢٤الفقرة : المرجع (حتيالتقييم عوامل مخاطر اإل
  منرغمعلى ال و.ه يمكن أن يجعل من الصعب إكتشافه يتم عادة إخفاؤحتيالإن حقيقة أن اإل . ٢٣أ

 ضغوط أوافع  تدل على وجود دو ظروفاًأو من الممكن أن يحدد المدقق أحداثاً فإنه ذلك، 
 على سبيل ".حتيالعوامل مخاطرة اإل "حتيال اإلرتكاب توفير فرصة إلأو حتيال اإلرتكابإل

  -:المثال
إن الحاجة لتلبية توقعات أطراف أخرى للحصول على تمويل إضافي لحقوق الملكية قـد               •

 ؛حتيال اإلرتكابيخلق ضغوطا إل
 رتكـاب قعية قد يخلـق دافعـاً إل       تم تحقيق أهداف ربح غير وا      إذاإن منح مكافآت كبيرة      •

 ؛ وحتيالاإل
  .حتيال اإلرتكابإن بيئة رقابة غير فعالة قد تخلق فرصة إل •

  
امل  وتختلف أهمية عو. حسب أهميتهاحتيالامل مخاطرة اإلمكن بسهولة ترتيب عويال  . ٢٤أ

 ظهر في المنشآت حيث ال تُةبعض هذه العوامل موجودمن  و. حد كبيرإلى حتيالمخاطرة اإل
 كان عنصر مخاطرة إذاما في تحديد فإن ، وتبعاً لذلك.مخاطر أخطاء جوهريةالظروف المحددة 

 كان سيتم أخذه بالحسبان عند تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في إذا موجوداً وما إحتيال
  . ممارسة الحكم المهنييقتضي حتيالالبيانات المالية بسبب اإل

  
ية حتيال المتعلقة بإعداد التقارير المالية اإلحتيالعوامل مخاطر اإل أمثلة على ١يتضمن الملحق  . ٢٥أ

 ثالثة  علىبناءاً هذه اإليضاحيةويتم تصنيف عوامل المخاطر . وسوء تخصيص األصول
   -:حتيال تكون عموما قائمة عند وجود اإلحاالت
 ؛ حتيال اإلرتكاب ممارسة ضغط إلأووجود دافع  •
 ؛ وتيالح اإلرتكابوجود فرصة ملحوظة إل •
 . يإحتيالالقدرة على تبرير فعل  •

  
 يسمح بتبرير  موقفاًوقد ال يكون من السهل أن يالحظ المدقق عوامل المخاطرة التي تعكس

رغم أن و.  وبرغم ذلك قد يصبح المدقق على علم بوجود مثل هذه المعلومات.حتيالفعل اإل
اسعة من الحاالت التي قد  ومجموعة تغطي ١ المبينة في الملحق حتيالعوامل مخاطرة اإل

  . فقط أمثلة وقد توجد عوامل أخرىفإنها ونيواجهها المدقق
  

 حتيال عوامل مخاطرة اإلدراسةإن لحجم وتعقيد وخصائص الملكية للمنشأة تأثير كبير على  . ٢٦أ
عوامل تقيد بشكل عام  المثال في حالة المنشأة الكبيرة، قد يكون هناك  فعلى سبيل.الصلةذات 
   -: مثل،وك غير المناسب من قبل اإلدارةالسل
 .المكلفين بالرقابةاإلشراف الفعال من قبل  •

 .فعالداخلي قسم تدقيق  •

  .مكتوبةجود وتطبيق قواعد سلوك و •
  



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية
 

  ٢٤٠معيار التدقيق الدولي   ١٨٣ 

دقي
الت

قـ
 

على  التي يتم تحديدها حتيالمن الممكن أن توفر عوامل مخاطرة اإل فإنه على ذلك، وعالوةً
 الحصول عليها التي يتم مقارنة بتلكمختلفة  متعمقة آراء  معينقطاع أعمالمستوى تشغيل 

  . المستوى الواسع للمنشأةعلى
   

  ات الخاصة بالمنشآت الصغيرةعتباراإل
 . أقل أهميةأوات غير مطبقة عتبار جميع هذه اإلأو قد تكون بعض ، المنشأة الصغيرةفي حال . ٢٧أ

 ولكن بدالً من ذلك ،توبة قد ال يكون في المنشأة الصغيرة قواعد سلوك مك،فعلى سبيل المثال
من المحتمل أنها طورت ثقافة تؤكد على أهمية النزاهة والسلوك األخالقي من خالل 

إن سيطرة فرد واحد على اإلدارة في . ت الشفوية وحسب المثال الذي تضربه اإلدارةتصاالاإل
قف منشأة صغيرة ال يدل بشكل عام وفي حد ذاته على فشل اإلدارة في إظهار وإيصال مو

من  فإنه وفي بعض المنشآت .ة وعملية إعداد التقارير الماليةمناسب فيما يتعلق بالرقابة الداخلي
 إحتيالفة وتقلل مخاطرة  تفويض اإلدارة عن أساليب رقابة ضعيإلىالممكن أن تعوض الحاجة 

جد  غير أن سيطرة فرد واحد على اإلدارة يمكن أن يكون ضعفاً محتمالً حيث أنه تو.الموظفين
  .فرصة لتجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة

  

  حتيالتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
  

  )٢٦الفقرة : المرجع ( باإليراداتعتراف في اإلحتيالمخاطر اإل
  

 عترافالمتعلقة باإلية حتيال ما تنجم األخطاء الجوهرية بسبب التقارير المالية اإلكثيراً. ٢٨أ
يرادات  السابق ألوانه باإلعترافعلى سبيل المثال اإلو ،بالغة في اإليراداتمن المباإليرادات 

على يرادات بأقل من قيمتها الحقيقية تقدير اإل من أيضاًوقد تنشأ .  تسجيل إيرادات وهميةأو
  . فترة الحقة بشكل غير مناسبإلىت سبيل المثال من خالل نقل اإليرادا

  

 باإليرادات أكبر في بعض المنشآت منها في عتراففي اإل حتياليمكن أن تكون مخاطر اإل. ٢٩أ
 رتكاب ضغوط على اإلدارة إلأوعلى سبيل المثال، يمكن أن توجد دوافع . منشآت أخرى

 غير المناسب باإليرادات في حال المنشآت عترافية من خالل اإلحتيالالتقارير المالية اإل
وعلى .  أخرىإلىمن سنة   واألرباحإليرادات من ناحية نمو امثالًالمدرجة عندما يقاس األداء 

 باإليرادات في حال عتراف كبيرة في اإلإحتيالمخاطر  مثالًنحو مماثل، يمكن أن يكون هناك 
  .المنشآت التي تجني جزء كبير من اإليرادات من خالل المبيعات النقدية

  
فعلى سبيل . يرادات باإلعتراف في اإلإحتيالفتراض القائل بوجود مخاطر اإليمكن دحض  . ٣٠أ

 متعلقة حتيال عدم وجود مخاطر أخطاء جوهرية بسبب اإلإلىالمثال، قد يخلص المدقق 
 باإليرادات في الحالة التي يوجد فيها نوع واحد من معاملة إيراد بسيطة مثل إيراد عترافباإل

  .اإليجار من ملكية تأجير مفردة
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   ١٨٤  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

  وفهم أنظمة الرقابة ذات العالقة لدى المنشأةحتيالإلتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب ا
  )٢٧الفقرة : المرجع(
  

 أنظمة الرقابة التي تختار تنفيذها ونطاق على طبيعة مكن أن تتخذ اإلدارة أحكاماً بناءاًمن الم. ٣١أ
وعند تحديد ما هي أساليب الرقابة التي يجب  .١۷ونطاق المخاطر التي تختار تحملهاوطبيعة 
البيانات المالية أن تحتوي إمكانية مخاطر في  اإلدارة تنظر ،حتيالا لمنع وإكتشاف اإلتنفيذه

أنه ليس اإلدارة  يمكن أن تستنتج ، وكجزء من هذا األمر.حتيالإلاعلى أخطاء جوهرية نتيجة 
األخطاء مخاطر  فيما يتعلق بتقليل والحفاظ عليهمن المجدي إقتصادياً تنفيذ عنصر رقابة معين 

  .  الذي ينبغي تحقيقهحتيال اإلبسببهرية الجو
  
اإلدارة   قامتمن المهم بالنسبة للمدقق الحصول على فهم ألنظمة الرقابة التي فإنهلذلك . ٣٢أ

من الممكن أن  عند القيام بذلك،ألنه . هواكتشاف حتيالاإل لمنع بتصميمها وتنفيذها والحفاظ عليها
طة بعدم وجود رة اختارت بوعي قبول المخاطر المرتب أن اإلدا، على سبيل المثال،يعلم المدقق

 ومن الممكن كذلك أن تكون المعلومات التي تتوفر من الحصول على هذا .فصل بين الواجبات
التي قد تؤثر على تقييم المدقق لمخاطرة  حتيال اإل في تحديد عوامل مخاطرةأيضاً مفيدةالفهم 

  .حتيالبسبب اإلاحتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية 
  
   حتيالستجابات للمخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإلإلا
  

  )٢٨الفقرة : المرجع ( الكليةاإلستجابات
 بسبب الجوهريةستجابات الكلية لتناول المخاطر المقيمة لألخطاء اإلتحديد يتضمن  عموماً. ٣٣أ

يق زيادة في مستوى التشكك  يعكس السلوك اإلجمالي للتدقأن دراسة كيف يمكن حتيالاإل
  -: يليأمثلة كماالمهني من خالل 

 المستندات التي سيتم فحصها دعما للمعـامالت        ونطاق طبيعة   إختيارحساسية زائدة في     •
  .الجوهرية

 إقـرارات اإلدارة فيمـا يتعلـق بـاألمور          أو تعزيز تفسيرات    إلىإدراك زائد للحاجة     •
 .الجوهرية

  

ـ   الكثر عمومية عدا عن اإلجراءات المحـددة        ات أ إعتبار كما ينطوي كذلك على    ا مخطـط له
  .  والتي تُناقش أدناه٢٩ات المسائل المدرجة في الفقرة عتباروتتضمن هذه اإل. بطريقة أخرى

  

  )) أ (٢٩الفقرة : المرجع (تعيين الموظفين واإلشراف عليهم
  

بتعيين أفراد إضـافيين     حتيالقد يستجيب المدقق لمخاطر محددة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل         . ٣٤أ
 بتعيـين  أو ، ومعرفة متخصصة مثل الخبراء الشرعيين وخبراء تقنية المعلوماتمهاراتذوي  

  .أفراد أكثر خبرة في العملية
  

                                                 
  .أ٤٨  الفقرة، ٣١٥ معيار التدقيق الدولي  ١٧
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 وقدرات أعضاء حتيال يعكس مدى اإلشراف تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل. ٣٥أ
   .فريق العملية الذين يقومون بأداء العمل

  
  )) ج(٢٩الفقرة : المرجع ( إجراءات التدقيقإختيارعدم قابلية التنبؤ في 

  

 سيتم طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي إختيارإن إدخال عنصر عدم قابلية التنبؤ في . ٣٦أ
 األفراد داخل المنشأة الذين هم على معرفة بإجراءات التدقيق يكونقد حيث هو أمر هام أداؤها 

ويمكن إجراء . يةحتيالاء التقارير المالية اإل تتم عادة في العمليات أكثر قدرة على إخفالتيو
   -: من خالل ما يليمثالًذلك 
  بطريقة أخرىداء إجراءات جوهرية ألرصدة حسابات وإثباتات مختارة لم يتم فحصهاأ •

 . مخاطرتهاأووذلك بسبب أهميتها 
 . بخالف ذلكمتوقعال عنتعديل توقيت إجراءات التدقيق  •
 . عينات مختلفةإختيار أساليب إستخدام •
 . في مواقع على أساس غير معلنأوأداء إجراءات التدقيق في مواقع مختلفة  •

  
 اإلثبـات  عند مـستوى     حتيال بسبب اإل   المقيمة  الجوهرية ء لمخاطر األخطا  إستجابةإجراءات التدقيق   

  ) ٣٠الفقرة : المرجع(
 
 عند مستوى حتيالمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإلول المخاطر المقيإن استجابات المدقق لتنا. ٣٧أ

 -: إجراءات التدقيق بالطرق التاليةونطاق من الممكن أن تشمل تغيير طبيعة وتوقيت اإلثبات
  

 وذلك للحـصول    ،قد تكون هناك حاجة لتغيير طبيعة إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤها           •
 ومن  .الحصول على معلومات إضافية مدعمة     أومة  على أدلة تدقيق أكثر موثوقية ومالئ     

على و.  التي سيتم أداؤها والجمع بينهما     الممكن أن يؤثر ذلك على نوع إجراءات التدقيق       
 -:سبيل المثال

 أو ، أكثر أهميـة  لبعض األصول الفحص الفعلي  أومن الممكن أن تصبح المالحظة       °
سب اآللي لجمع مزيـد مـن       بمساعدة الحا تدقيق   أساليب   إستخدامقد يختار المدقق    

  . ةلكتروني اإلالمعامالت ملفات أواألدلة بشأن البيانات الواردة في الحسابات الهامة 
 فعلى سـبيل    .للحصول على معلومات إضافية مدعمة    لمدقق إجراءات   وقد يصمم ا   °

قـد  ،   حدد المدقق أن اإلدارة تتعرض لضغوط لتحقيق توقعات األربـاح          إذا ،المثال
الدخول في   اإلدارة تضخم المبيعات عن طريق       بأنذات عالقة   رة  تكون هناك مخاط  

ـ  أو باإليراد   عترافاتفاقيات مبيعات تشمل شروطا تحول دون اإل       دار فـواتير    بإص
 تـصميم   ،على سبيل المثال  و  وفي هذه الحاالت يمكن للمدقق،     .للمبيعات قبل التسليم  

 تفاصيل اتفاقيات    لتأكيد اًأيض المبالغ المعلقة، بل     مصادقات خارجية ليس فقط لتأكيد    
 إلىباإلضافة .  بما في ذلك التاريخ وأية حقوق في شروط اإلعادة والتسليمالمبيعات،

 إلىمن الممكن أن يجد المدقق أن إضافة مثل هذه المصادقات الخارجية             فإنه ،ذلك
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 اليين في المنشأة فيما يتعلق بأي تغيرات في        الموظفين غير الم   إلىات توجه   إستفسار
  .تسليم ستكون فعالةالمبيعات وشروط التفاقيات ا

 أن  إلـى  وقد يتوصل المدقق     .لتعديل توقيت اإلجراءات الجوهرية   قد تكون هناك حاجة      •
 مةأفضل مخاطرة مقي   يتناول بشكل  بالقرب منها    أوأداء فحص جوهري في نهاية الفترة       

 عتبار اإل آخذا بعين  ، ومن الممكن أن يتوصل المدقق     .حتياللألخطاء الجوهرية بسبب اإل   
 أن إجـراءات التـدقيق لتمديـد         إال ، التالعـب  أو  المقصودة ألخطاءالمقيمة ل مخاطر  ال

 فإنـه  ،ذلكل وخالفاً . نهاية فترة لن تكون فعالةإلىدقيق من تاريخ مرحلي  ات الت إستنتاج
  غير مناسـب بـاإليرادات،     اًإعتراف على سبيل المثال خطأ يتضمن       ،بسبب خطأ متعمد  

أن يختـار تطبيـق      يمكـن للمـدقق      فإنه ،من المحتمل أنه بدأ في فترة مرحلية      والذي  
 . خالل فترة إعداد التقاريرأو قبل ذلك تحدثمعامالت التي إجراءات جوهرية على ال

 فعلى  .حتيال األخطاء الجوهرية بسبب اإل     اإلجراءات المطبقة تقييم مخاطر    نطاقيعكس   •
 علىت تحليلية    أداء إجراءا  أوة أحجام العينات     زياد ، قد يكون من المناسب    سبيل المثال 

وكذلك قد تساعد أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب اآللـي علـى           . مستوى أكثر تفصيالً  
 إستخدامويمكن  . باتة وملفات الحسا  لكتروني اإل للمعامالتات أوسع نطاقا    إختبارإجراء  

ـ من الملفات اإل   عينات معامالت    ختيارهذه األساليب إل   فـرز   أوالرئيـسية،   ة  لكتروني
 . مجموعة كاملة بدالً من عينةإختبار أوالمحددة، المعامالت ذات الخصائص 

  
 فإن ، تؤثر على كميات المخزونحتيال حدد المدقق مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإلإذا. ٣٨أ

 البنود التي تتطلب اهتماما أوفحص سجالت المخزون للمنشأة قد يساعد في تحديد المواقع 
 قرار إلى ومن الممكن أن تؤدي هذه المراجعة . بعد الجرد الفعلي للمخزونأوناء أثمحددا 

 إجراء جرد أوجرد المخزون في مواقع معينة على أساس غير معلن عمليات بمراقبة 
  .للمخزون في جميع المواقع في نفس التاريخ

  

 من الحسابات  تؤثر على عددحتيالقد يحدد المدقق مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإل. ٣٩أ
عمليات مثل ( بمعامالت محددة المتعلقة بما في ذلك تقييم األصول والتقديرات ،والتأكيدات

لتزامات الهامة األخرى إلوا)  معين التصرف بقطاع أعمالأو إعادة الهيكلة أو ستمالكاإل
 ). البيئي إلتزامات اإلصالحأوخرى مثل التقاعد والتزامات ما بعد انتهاء الخدمة األ(المستحقة 

 بالتقديرات المتعلقة المخاطرة كذلك بتغيرات هامة في اإلفتراضات ترتبطومن الممكن أن 
إن المعلومات التي يتم جمعها من خالل الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها قد تساعد . المتكررة

 كما أن. اكام واإلفتراضات التي بنيت عليهالمدقق في تقييم معقولية تقديرات اإلدارة هذه واألح
إجراء مراجعة بأثر رجعي لألحكام واإلفتراضات المماثلة لإلدارة المطبقة في الفترات السابقة 

  .قد توفر فهما متعمقا لمعقولية األحكام واإلفتراضات التي تدعم تقديرات اإلدارة
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اء مة لألخط أمثلة على إجراءات التدقيق الممكنة لتناول المخاطر المقي٢يحتوي الملحق . ٤٠أ
ويشمل . بما في ذلك أمثلة توضح إدخال عنصر عدم قابلية التنبؤ ،حتيالالجوهرية بسبب اإل

 عن أمثلة على اإلستجابات لتقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة أيضاً الملحق
 عترافية الناجمة عن اإلحتيال، بما في ذلك التقارير المالية اإليةحتيالالتقارير المالية اإل

  .باإليرادات وسوء تخصيص األصول
  

   تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابةب  للمخاطر المتعلقةإستجابةإجراءات التدقيق 

  )) أ(٣٢الفقرة : المرجع(القيود اليومية والتعديالت األخرى 

 التالعب في عملية حتيال ما تتضمن األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بسبب اإلكثيراً. ٤١أ
 غير مصرح بها في دفتر اليومية أثناء أو وذلك بتسجيل قيود غير مناسبة يةلتقارير المالإعداد ا
على المبالغ الواردة في البيانات من قبل اإلدارة  إجراء تعديالت أو ، في نهاية الفترةأوالسنة 

ة إعادعمليات تعديالت وتوحيد المن خالل  مثالً ،قيود دفتر اليوميةالظاهرة في المالية غير 
  . التصنيف

تعتبر دراسة المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بتجاوز غير عالوة على ذلك، و. ٤٢أ
مناسب ألنظمة الرقابة على قيود اليومية هو أمر مهم حيث أن العمليات وأنظمة الرقابة 

  احتمالية أن تتغلب على مخاطرالالمؤتمتة قد تقلل من مخاطر الخطأ غير المقصود لكنها 
 من خالل تغيير المبالغ التي يتم مثالًت المؤتمتة بشكل غير مناسب، يتجاوز األفراد هذه العمليا

عند و ذلك، إلىباإلضافة .  نظام إعداد التقارير الماليةإلى أو دفتر األستاذ العام إلى تلقائيانقلها 
 ال يوجد دليل أول ، قد يكون هناك دليل ضئيتلقائيا تقنية المعلومات لنقل المعلومات إستخدام

  . ل هذا التدخل في أنظمة المعلوماتعلى اإلطالق على مث
 وتحديد األسلوب ختبار األخرى إلت القيود في دفتر اليومية والتعديالإختيارألغراض تحديد و. ٤٣أ

 -:تكون المسائل التالية مناسبة ،هاإختيارتم ي للبنود التي  األساسيالمناسب لفحص الدعم
 حتيال إن وجود عوامل مخاطرة اإل–حتيالاألخطاء الجوهرية بسبب اإلتقييم مخاطر   •

تم الحصول عليها أثناء تقييم المدقق لمخاطر األخطاء يوالمعلومات األخرى التي 
لقيود اليومية المدقق في تعيين الفئات المحددة  قد تساعد حتيالالجوهرية بسبب اإل

 .  األخرى لفحصهاتوالتعديال

 من الممكن أن تقلل أنظمة - األخرىتقيود اليومية والتعديالنفيذها على أنظمة رقابة تم ت •
ات ختبار األخرى مدى اإلتقيود اليومية والتعديالقابة الفعالة على إعداد وترحيل الر

 . أن يكون المدقق قد فحص فاعلية عمل أنظمة الرقابةة شريط،األساسية الالزمة

 بالنسبة -طبيعة األدلة التي يمكن الحصول عليها التقارير المالية للمنشأة ودعملية إعدا •
طوات ت تتضمن المعالجة الروتينية للمعامالت الجمع بين الخآللعديد من المنش
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 تقيود اليومية والتعديالقد تشمل معالجة  وعلى نحو مماثل،. واإلجراءات اليدوية واآللية
ستخدم تقنية وعندما تُ . وأنظمة الرقابة اليدوية واآللية من اإلجراءاتاألخرى كالً

 تقيود اليومية والتعديالالتقارير المالية يمكن أن توجد المعلومات في عملية إعداد 
  .لكترونياألخرى فقط بالشكل اإل

 ما يكون للقيود كثيراً - األخرىت التعديالأوية في دفتر اليومية حتيالخصائص القيود اإل •
 ومن الممكن ،خرى خصائص فريدة محددة األتغير المناسبة في دفتر اليومية والتعديال

 نادرا أو غير عادية أو عالقة غير ذاتتمت لحسابات ) أ( تشمل هذه الخصائص قيوداً أن
مسجلة ) ج. (قام بها أفراد ال يقومون عادة بإجراء قيود في دفتر اليومية) ب. (ما تستخدم

 أو ليس لها تفسير أو وصف قليل أو كقيود بعد اإلقفال ولها تفسير أوفي نهاية الفترة 
 )هـ. ( أثناء إعداد التقارير المالية وليس لها أرقام حساباتأوتمت إما قبل ) د. (وصف

  . أرقام تنتهي بشكل متسقأوتحتوي على أعداد مقربة 
 التعديالت على أوغير المناسبة اليومية قيود من الممكن تطبيق  – طبيعة وتعقيد الحسابات •

تحتوي على ) ب( . غير عادية بطبيعتهاأوعلى معامالت معقدة تحتوي ) أ(الحسابات التي 
لم ) د. (كانت عرضة لألخطاء في الماضي) ج. (تقديرات هامة وتعديالت في نهاية الفترة

تحتوي على معامالت ) ـه. ( تحتوي على فروقات لم تتم مطابقتهاأوتتم مطابقتها في حينه 
اطرة محددة لألخطاء الجوهرية بسبب  لذلك مرتبطة مع مخخالفاً) و. (داخل الشركة

 مكونات متعددة يجب أن يعطى أوفي عمليات تدقيق المنشات التي لها مواقع . حتيالاإل
  . القيود في دفتر اليومية من مواقع متعددةختيار الحاجة إلإلى عتباراإل

 - اديالع  معالجتها خارج سير العملتتم األخرى التي تالقيود في دفتر اليومية والتعديال •
 لنفس مستوى الرقابة الداخلية مثل القيود في دفتر اليومية القيود غير النمطية تخضعقد ال 

المستخدمة على أساس متكرر لتسجيل معامالت مثل المبيعات والمشتريات والمدفوعات 
 .النقدية الشهرية

  

قيود اليومية  إختبارونطاق  الحكم المهني عند تحديد طبيعة وتوقيت إستخدامعلى المدقق . ٤٤أ
ية في دفتر اليومية حتيال ما يتم إجراء القيود اإلكثيراً ألنه  ونظراً.ىوالتعديالت األخر

المدقق عادة  من) ٢( )أ (٣٢، تقتضي الفقرة  نهاية  فترة إعداد التقاريريوالتعديالت األخرى ف
األخطاء  لكن ألنو .تقيود اليومية والتعديالت األخرى التي تمت في ذلك الوق إختيار

  يمكن أن تحدث طيلة الفترة وقد تشمل جهوداًحتيالالجوهرية في البيانات المالية بسبب اإل
 إذاما فيتحديد المدقق  منتقتضي ) ٣)(أ (٣٢الفقرة  فإن ،حتيال اإلإرتكابمكثفة إلخفاء كيفية 
 . األخرى طيلة الفترةتقيود اليومية والتعديال ختباركانت هناك حاجة إل

  
  ))ب(٣٢الفقرة : المرجع (ت المحاسبيةالتقديرا

  

 أوتخاذ عدد من األحكام إمسئولة عن الاإلدارة من  تتطلب ، إعداد البيانات الماليةإن. ٤٥أ
هذه التقديرات ومراقبة  المحاسبية الهامة وعن متابعة تاإلفتراضات التي تؤثر على التقديرا
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ء متعمدة في ية من خالل أخطاحتيالالية اإل ما يتم إعداد البيانات الم وكثيراً.على أساس مستمر
 أو كافة المخصصات من  من خالل التقليلمثالًويمكن تحقيق ذلك  . التقديرات المحاسبية

 إما لتحقيق اإلتساق في مصممة تكون بحيثبنفس الطريقة  المبالغة فيها أواإلحتياطيات 
معين من أجل خداع  أرباح  لتحقيق مستوىأو أكثر أو األرباح على مدى فترتين محاسبيتين

  : مستخدمي البيانات المالية بالتأثير على انطباعهم عن أداء وربحية المنشأة
 

جراء مراجعة بأثر رجعي ألحكام وافتراضات اإلدارة المتعلقة بالتقديرات إن الغرض من إ. ٤٦أ
 كانت هنالك داللة ذاإما فيتحديد البيانات المالية للسنة السابقة هو  في الظاهرةالمحاسبية الهامة 

 األحكام المهنية للمدقق التشكيك في منها وال يقصد .ى انحراف محتمل من ناحية اإلدارةعل
  .  التي اتخذت في السنة السابقة والتي كانت مبنية على المعلومات المتوفرة في ذلك الوقتو

تتم تلك المراجعة إجراء مراجعة بأثر رجعي، و ١۸ ٥٤٠ كما يتطلب معيار التدقيق الدولي  .٤٧أ
كإجراء تقييم للمخاطر للحصول على معلومات حول فاعلية عملية تقدير اإلدارة للفترة السابقة، 

 إعادة التقييم الالحق للتقديرات المحاسبية للفترة – أو حيث أمكن–وأدلة تدقيق حول النتائج
ق المسائل الهامة مثل السابقة المتعلقة بإجراء تقديرات محاسبية للفترة الحالية، وأدلة تدقي
وكخطوة عملية، يمكن . شكوك التقدير، التي يمكن أن يطلب اإلفصاح عنها في البيانات المالية

إجراء مراجعة المدقق ألحكام وافتراضات اإلدارة فيما يخص التحيز الذي يمكن أن يمثل 
لتي يقتضيها  مع المراجعة اشتراكمخاطرة خطأ هام بسبب االحتيال وفقا لهذا المعيار باإل

  .٥٤٠معيار التدقيق الدولي 
  

  ))ج (٣٢الفقرة : المرجع (األساس التجاري للمعامالت الهامة
للمشاركة في إعداد  لمعامالت الهامةا المؤشرات التي قد توحي أنه تم الدخول فيتتضمن  .٤٨أ

ق التي تعتبر خارج نطاق السيا ( إلخفاء سوء تخصيص األصولأوية إحتيالتقارير مالية 
   -: ما يلي) ذلك تبدو غير عاديةبخالفالتي  أو العادي ألعمال المنشأة

مثل أن تنطوي المعاملة على ( بشكل مفرط  كان شكل هذه المعامالت يبدو معقداًإذا •
 ). أطراف متعددة ال يوجد بينها عالقةأومنشآت متعددة ضمن مجموعة موحدة 

 إذاما في مع المكلفين بالرقابة في المنشأة و كانت اإلدارة قد ناقشت طبيعة هذه المعامالتإذا •
 .وثائق غير كافيةكانت هنالك 

 معاملة محاسبية معينة مما تضعه على إلى كانت اإلدارة تضع تأكيداً أكبر على الحاجة إذا •
 . المعاملةإقتصاديات

                                                 
تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمـة العادلـة واإلفـصاحات ذات    "، ٥٤٠معيار التدقيق الدولي  ١٨

 .٩، الفقرة "العالقة
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   ١٩٠  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

 بما في ذلك منشآت ذات ، غير مجمعة ذات عالقة كانت المعامالت التي تشمل أطرافاًإذا •
 . خاص تمت مراجعتها واعتمادها من قبل المكلفين بالرقابة في المنشأةغرض

 أوالمواد  ليس لديها  أطرافاًأو غير محددة ذات عالقة  كانت المعامالت تشمل أطرافاًإذا •
 .القوة المالية لدعم المعاملة بدون مساعدة من المنشأة التي يتم تدقيقها

  

  ) ٣٧-٣٤الفقرات : المرجع (تقييم أدلة التدقيق
تم أداؤها ي على إجراءات التدقيق التي بناءو ، المدقق من٣٣٠يتطلب معيار التدقيق الدولي   .٤٩أ

ة  كانت تقييمات مخاطر األخطاء الجوهريإذاما في تقدير ،تم الحصول عليهايوأدلة التدقيق التي 
مبنية على وعية  وهذا التقييم هو بشكل رئيسي مسألة ن.۱۹ تبقى مناسبةاإلثباتعند مستوى 
 من الفهم لمخاطر األخطاء الجوهرية  ومن الممكن أن يوفر هذا التقييم مزيداً.حكم المدقق
ويحتوي  . مختلفةأو إجراءات تدقيق إضافية ء كانت هنالك حاجة ألداإذا وما ،حتيالبسبب اإل
  . حتيال احتمالية حدوث اإلإلى أمثلة على الظروف التي قد تشير ٣الملحق 

  

  )٣٤الفقرة : المرجع (ستنتاج شاملإالتحليلية المتخذة عند قرب نهاية عملية التدقيق لتكوين اإلجراءات 
 ب التي قد تدل على مخاطرة أخطاء جوهرية بسبالمحددةإن تحديد اإلتجاهات والعالقات . ٥٠أ

  ودخالًالعالقات غير العادية التي تتضمن إيراداًوتعتبر  . إصدار حكم مهني يتطلبحتيالاإل
 وهذه من الممكن أن تشمل على سبيل المثال مبالغ كبيرة .مالئمة بشكل خاص اية السنة نهفي

معامالت ال أو األخيرة من فترة تقديم التقارير األسابيعتم اإلبالغ عنها خالل يبشكل غير عادي 
  .لعمليات من ا التدفق النقديات دخالً ال يتفق مع اتجاهأو غير عادية،ال

  

  ) ٣٧-٣٥الفقرات : المرجع (حددةدراسة األخطاء الم
 إتاحة فرصة ملحوظة أوه رتكاب ممارسة ضغط إلأو على وجود دافع حتيالحيث ينطوي اإل. ٥١أ

 حتيال من غير المرجح أن يكون حادث اإلفإنه، حتيال تقديم تبرير ما لفعل اإلأوللقيام بذلك 
 بالرغم من ، في موقع محددمن الممكن أن تدل أخطاء متعددة فإنهوعليه، . هي واقعة منفصلة

  . حتيال على مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإل،أن التأثير التراكمي ليس جوهرياً
  
على سبيل المثال، يمكن أن تكون ف.  المحدد على الظروفحتيالتعتمد المدلوالت الضمنية لإل . ٥٢أ

وفي . ارة العليا هامة في حال تورطت فيها اإلدإحتيال هي حالة حتيالحالة غير هامة من اإل
 ا النظر في موثوقية األدلة التي تم الحصول عليها في السابق حيث أنهمثل هذه الحاالت، يمكن

 وحول صحة السجالت  التي قدمتتقد تكون هناك شكوك حول اكتمال وصحة اإلقرارا
اف  أطرأو اإلدارة أوموظفين تواطؤ تشمل ال احتمالية أيضاًكما توجد  .لمستندات المحاسبيةوا

  . أخرى
  

                                                 
  .٢٦معيار التدقيق الدولي الفقرة  ١٩
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رشادات بشأن على المتطلبات واإل ٢١ ٧٠٠ومعيار التدقيق الدولي  ٢٠ ٥٠معيار التدقيق الدولي  .٥٣أ
  .  وتقريره المدققرأيتقييم األخطاء وأثرها على 

  

  )٣٨الفقرة : المرجع (إكمال عملية التدقيقعدم قدرة المدقق على 
يمكن أن تنشأ وقد تشكك في قدرة المدقق على تتضمن األمثلة على الظروف االستثنائية التي  . ٥٤أ

   -:ستمرار في أداء التدقيق ما يلياإل
يعتبره المدقق ضروريا في هذه الظروف الذي عندما ال تتخذ المنشأة اإلجراء المناسب  •

  بالنسبة للبيانات المالية؛هاماً حتيال، حتى عندما ال يكون اإلحتياللمعالجة اإل
 

ات إختبار ونتائج حتياللمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإلدراسة المدقق دل تعندما  •
 أو هام وواسع النطاق؛ إحتيال وجود مخاطرة كبيرة بوجود التدقيق على

  

 كفاءة ونزاهة أونزاهتها  أوعندما يكون لدى المدقق شك كبير بشأن كفاءة اإلدارة  •
 .األشخاص المكلفين بالرقابة

  

 وصف الحاالت  من غير الممكن بشكل جازمفإنهأ، التي قد تنش لتنوع واختالف الظروف نظراً  .٥٥أ
 وتشمل العوامل التي تؤثر على ما توصل إليه .يها اإلنسحاب من العملية مناسباًالتي يكون ف

مما قد يؤثر على ( األشخاص المكلفين بالرقابة أو اإلدارة أحد أعضاء مدلوالت مشاركةالمدقق 
رتباط اإلك اآلثار على المدقق نفسه نتيجة لإلستمرار في ، وكذل)موثوقية تمثيالت اإلدارة

 .بالمنشأة
 

تلف هذه المسؤوليات تخقد في مثل هذه الظروف تقع على المدقق مسؤوليات مهنية وقانونية، و . ٥٦أ
 أو يطلب منه تقديم بيان أومدقق لل يحقففي بعض البلدان، على سبيل المثال، . من بلد آلخر

 في بعض الحاالت أو التدقيق، أصدروا كتاب تعيينخاص الذين  األشأوتقرير للشخص 
 المتطلبات دراسة إلى الطبيعة اإلستثنائية للظروف والحاجة وبسبب. للسلطات التنظيمية

ية عندما لحصول على المشورة القانونالسعي ل ه من المناسب المدقق أنفقد يعتبر ،القانونية
 بما في ذلك إمكانية ، إجراء مناسبوعند تحديد نة معيعملية كان سينسحب من إذاما فييقرر 

 .۲٢ غيرهمأو المنظمين أو المساهمين إلىتقديم التقارير 
  
  ات الخاصة بمنشآت القطاع العام عتباراإل
نسحاب من العملية متوفرا للمدقق اإل قد ال يكون خيار ،في العديد من الحاالت في القطاع العام . ٥٧أ

  .  ةالعام ات المصلحةعتبارإ أوالتفويض  طبيعة بسبب

                                                 
 ].١٩-١٢[، الفقرات "تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق  "٤٥٠معيار التدقيق الدولي    ٢٠

  

 ].٩-٨[، الفقرتان "تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية "٧٠٠معيار التدقيق الدولي     ٢١
  

 إرشادات حول اإلتـصاالت مـع        األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن باالتحاد الدولي للمحاسبين        قواعد السلوك توفر     ۲٢
 .المدقق السابق المقترح
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  )٣٩الفقرة : المرجع (تمثيالت اإلدارة

 متطلبات ويقدم إرشادات حول الموافقة على اإلقرارات ٢٣ ٥٨٠يضع معيار التدقيق الدولي. ٥٨أ
إضافة . المناسبة من اإلدارة، وحيثما كان مالئما، المسئولون عن الحوكمة في عملية التدقيق

وليتهم عن إعداد البيانات المالية، فإنه من المهم، بغض النظر عن إلى اإلقرار بالوفاء بمسؤ
، المسئولون عن الحوكمة بمسؤوليتهم عن حجم المنشأة، أن تقر اإلدارة، وحيثما كان مالئماً

الرقابة الداخلية التي تم تصميمهما وتطبيقها والمحافظة عليها بهدف منع وكشف أية عملية 
  . احتيال

 

كشف األخطاء الجوهرية في  والصعوبات التي يواجهها المدققون في حتيال اإلنظراً لطبيعة. ٥٩أ
 من المهم أن يحصل المدقق على تمثيل خطي من فإنه، حتيالاإلالناتجة عن البيانات المالية 

   -: تؤكد فيه أنها أفصحت له عما يلي و حيث يكون مناسباً من أولئك المكلفين بالرقابةرةاإلدا
على أخطاء جوهرية بسبب  البيانات المالية حتواءإمخاطرة إمكانية نتائج تقييمها ل  )أ (

 ؛ وحتيالإلا

 .  مزعوم يؤثر على المنشأةأو مشتبه به أوفعلي  إحتيال معرفتها بأي  )ب (
  
   مع اإلدارة والمكلفين بالرقابةتصاالتاإل

  

  )٤٠الفقرة : المرجع (اإلدارةت مع تصاالاإل
  

إبالغ  من المهم فإنه، حتيال عدم وجود اإلأوت وجود عندما يحصل المدقق على أدلة تثب. ٦٠أ
ويجب أن يتم ذلك حتى لو كان من . أسرع وقت ممكنفي المستوى المناسب من اإلدارة بذلك 

 المثال اختالس ضئيل من قبل موظف في سبيلعلى  (غير منطقيالمحتمل أن يعتبر األمر أنه 
مهني هي مسألة حكم إلدارة المناسب اإن تحديد مستوى ).  في تنظيم المنشأةمتدنيمستوى 

ما  وعادة .  المشتبه به وضخامتهحتيالبعوامل معينة مثل احتمالية التواطؤ وطبيعة اإلتأثر تو
يبدو إلدارة المناسب هو على األقل مستوى واحد أعلى من األشخاص الذين ا يكون مستوى

  .مالمشتبه به حتيال متورطين في اإلأنهم
  
  )٤٠الفقرة : المرجع (فين بالرقابة مع المكلتصاالتاإل

  

 ويحدد . كتابةأو شفويا من طرف المدقق مع المكلفين بالرقابة تصالاإلمن الممكن أن يتم . ٦١أ
 عند تحديد عتبار العوامل التي يجب على المدقق أخذها بعين اإل٢٦٠معيار التدقيق الدولي 

 الذي تتورط حتياللطبيعة وحساسية اإل ونظرا .۲۲ كتابةأو شفويا تصالن سيقوم باإل كاإذاما في
 على فإن ،أخطاء جوهرية في البيانات المالية إلى الذي  يؤدي حتيال اإلأوليا به اإلدارة الع

                                                 
  ."اإلقرارات الخطية " ٥٨٠معيار التدقيق الدولي    ٢٣
  .أ٤٢ الفقرة ٢٦ معيار التدقيق الدولي  ۲۲
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ري إبالغ هذه األمور  من الضرووقد يرى أنهفي الوقت المناسب  المدقق إبالغ هذه األمور
  . كتابة

  
 مع المكلفين بالرقابة عندما يدرك تصالاإللمناسب في بعض الحاالت، قد يرى المدقق أنه من ا. ٦٢أ

وعلى نحو .  خطأ هامإلى يرتبط بموظفين عدا عن اإلدارة بحيث ال يؤدي إحتيالحدوث 
 تصالاإلويدعم عملية .  على مثل هذه الظروف يطلعوابأنمماثل، قد يرغب المكلفون بالرقابة 

ت المدقق في إتصاال التدقيق على طبيعة تفاق المدقق والمكلفون بالرقابة في مرحلة مبكرة منإ
  . هذا الخصوص ونطاقها

  
 المكلفين أو أمانة اإلدارة أو حول نزاهة اًستثنائية التي يساور المدقق فيها شكوكاإلفي الحاالت  . ٦٣أ

بالرقابة، قد يعتبر المدقق أنه من المناسب الحصول على مشورة قانونية للمساعدة في تحديد 
  . مناسبإجراء العمل ال

  
  )٤٢الفقرة : المرجع (حتيالمسائل أخرى متعلقة باإل

  

 والتي سيتم مناقشتها مع المكلفين برقابة المنشأة حتيالقد تتضمن المسائل األخرى المتعلقة باإل . ٦٤أ
   -:ما يلي على سبيل المثال

 لمنع  اإلدارة ألنظمة الرقابة المستخدمةت بشأن طبيعة ومدى وتكرار تقييمامساور القلق •
  . البيانات المالية قد تحتوي على أخطاءبأن والمخاطرة حتيالواكتشاف اإل

 بالشكل المناسب في الرقابة الهامة ونواحي الضعففشل اإلدارة في تناول نواحي الضعف  •
 .الداخلية

  . تم تحديدهحتيال بشكل مناسب إلستجابةفشل اإلدارة في اإل •
 .ا في ذلك أسئلة تتعلق بكفاءة ونزاهة اإلدارة بم،تقييم المدقق لبيئة الرقابة للمنشأة •
  اإلدارة وتطبيقهاإختيار مثل ،يةإحتيالإجراءات اإلدارة التي قد تدل على تقارير مالية  •

 محاسبية قد تدل على جهود اإلدارة إلدارة األرباح من أجل خداع مستخدمي لسياسات
 . المنشأة على انطباعهم عن أداء و ربحيةربالتأثي البيانات المالية

أنها خارج سير العمل   تبدويالمعامالت الت  بشأن كفاية واكتمال تفويضمساور القلق •
 .العادي

  
  ) ٤٣الفقرة : المرجع (ت مع السلطات التنظيمية والتنفيذيةتصاالإلا
ال يسمح بإبالغ قد إن الواجب المهني للمدقق في المحافظة على سرية معلومات العميل  . ٦٥أ

 المدقق القانونية تختلف من إال أن مسؤوليات. طرف آخر خارج المنشأة العميلة إلى حتيالاإل
 القانون أوبلد آلخر، وفي ظروف معينة من الممكن تجاوز واجب السرية من خالل التشريع 

 واجب  ماعلى المدقق العامل في مؤسسة ماليةيكون  ،في بعض البلدانو  . المحاكم القانونيةأو
كذلك في بعض على المدقق كما يتوجب  .الرقابية السلطات إلى إحتيال قانوني بإبالغ حدوث
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   ١٩٤  ٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

 السلطات في الحاالت التي تفشل فيها اإلدارة والمكلفون بالرقابة في إلىالبلدان إبالغ األخطاء 
  . اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

  
جراء المناسب في قد يرى المدقق أنه من المناسب الحصول على المشورة القانونية لتحديد اإل . ٦٦أ

يكون الغرض منه التحقق من الخطوات الالزمة في دراسة جوانب الذي الظروف المعنية، و
  .  المحددحتيالالمصلحة العامة لإل

  ات الخاصة بمنشآت القطاع العام عتباراإل
  

 اكتشافها خالل  يتمم لأو  تم في القطاع العام، سواءحتيال عن اإلاإلبالغتخضع متطلبات  . ٦٧أ
  .  نظام ذي صلةأو لقانون أوعملية التدقيق، لنصوص محددة في تكليف التدقيق 
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  ١الملحق 
  )٢٥الفقرة أ: المرجع(                    

  حتيالأمثلة على عوامل مخاطرة اإل
 

 المحددة في هذا الملحق هي أمثلة على العوامل التي قد يواجهها المدققون حتيالإن عوامل مخاطرة اإل
 المناسبين حتيال نوعي اإلعنفيما يلي أمثلة مقدمة بشكل منفصل و. المواقف واسعة من ةمجموعفي 
ة لكل من هذين  وبالنسب األصول،إستخدامية وسوء حتيالأي التقارير المالية اإل -  المدققعتبارإل

ون عادة  على الحاالت الثالث التي تكبناءاًمزيد من التصنيف لعوامل المخاطرة اليتم إجراء النوعين، 
) ج. (الفرص) ب. (الضغوط/ الدوافع) أ : (حتيالموجودة عندما تحدث أخطاء جوهرية بسبب اإل

 إال أنها المواقف، واسعة من مجموعةبالرغم من أن عوامل المخاطرة تغطي . التبريرات/المواقف
ليست جميع  و. مختلفةأود عوامل مخاطرة إضافية  وتبعا لذلك يمكن للمدقق أن يحد،فقط أمثلةمجرد 

 أصغر في المنشآت أو والبعض منها قد يكون ذو أهمية أكبر ،هذه األمثلة مناسبة في جميع الحاالت
 ترتيب األمثلة كما ال يقصد من . ظروف مختلفةأو ذات خصائص ملكية أوحجام المختلفة األذات 

  . تكرار حدوثهاأوعلى عوامل المخاطرة المقدمة أن يعكس أهميتها النسبية 
  

    يةحتيالعن التقارير المالية اإلمل المخاطرة المتعلقة باألخطاء الناجمة عوا
  

    -:يةحتيالفيما يلي أمثلة على عوامل المخاطرة المتعلقة باألخطاء الناجمة من التقارير المالية اإل
  

  الضغوط/الدوافع 
  

 في المنشأة يةشغيل التأو الصناعية أو الربحية بالظروف اإلقتصادية أواإلستقرار المالي يتهدد  .١
 -:ما يلي)  عليهيستدل كما أو(مثل 
 . يصاحب ذلك هوامش متراجعة، تشبع السوقأو درجة عالية من المنافسة  •

 تغير في أومنتج ال تقادم أو مثل تغيرات في التكنولوجيا ، تعرض السوق لتغيرات سريعة •
 .أسعار الفائدة

 اإلقتصاد أومال إما في الصناعة نخفاضات كبيرة في طلب العمالء وزيادة فشل األعإ •
 .ككل

 . وشيك الحدوث العدائيستيالءاإل أو الرهن حبس أوخسائر تشغيلية تجعل تهديد اإلفالس  •

 عدم القدرة على توليد تدفقات نقدية من أو تدفقات نقدية سلبية متكررة من العمليات  •
 . بينما يتم اإلبالغ عن أرباح ونمو فيها،العمليات

 ربحية الشركات أو ما تم مقارنتها مع نمو إذاربحية غير عادية خاصة  أو نمو سريع  •
 .األخرى في نفس القطاع
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  . تنظيمية جديدةأو قانونية أو متطلبات محاسبية  •
  -: توقعات األطراف األخرى نتيجة لما يليأووجود ضغوط مفرطة على اإلدارة لتلبية متطلبات 

  

ستثمار والمؤسسات اإلستثمارية والدائنين  مستوى اتجاه لمحللي اإلأوتوقعات ربحية  •
 بما ،) غير واقعيةأووبشكل خاص توقعات جزئية (المهمين األطراف األخرى الخارجية 

 تقارير سنوية أوعلى سيبل المثال نشرات صحفية و ،في ذلك توقعات خلقتها اإلدارة
 .مفرطة في التفاؤل

 الملكية للمحافظة على وضع  حقوقأو الحصول على تمويل إضافي للديون إلىالحاجة  •
 . المصروفات الرأسماليةأو بما في ذلك تمويل األبحاث والتطورات الرئيسية ،تنافسي

 أو تسديد الديون أو قدرة هامشية على تلبية متطلبات اإلدراج في سوق األوراق المالية  •
 .متطلبات مواثيق الديون األخرى

ج مالية ضعيفة لمعامالت هامة معلقة مثل  فعلية لإلبالغ عن نتائأوثار عكسية محسوسة آ •
 . منح عقودأودمج منشآت أعمال 

 

 باألداء  المكلفين بالرقابة مهددأودارة  أن الوضع المالي الشخصي لإلإلىالمعلومات المتوفرة تشير 
  -:ناجم عما يليالالمالي للمنشأة 

 .حصص مالية هامة في المنشأة •
 المكافآت وخيارات األسهم وترتيبات ،لمثالعلى سيبل ا(أجزاء كبيرة من تعويضاتهم  •

 أوتعتمد على تحقيق أهداف قوية ألسعار األسهم ونتائج التشغيل والمركز المالي ) األرباح
 .۲٥التدفق النقدي

 .ضمانات شخصية  لديون المنشأة •
  

 ،لرقابة باداف المالية التي حددها المكلفون الموظفين لتلبية األهأوهنالك ضغوط مفرطة على اإلدارة 
  .ربحية أهداف حوافز الأو ذلك المبيعات بما في

  

  الفرص
 التي يةحتيال اإلماليةالتقارير الإعداد  عمليات المنشأة الفرص للمشاركة في أو طبيعة القطاع تتيح

 -:يمكن أن تنشأ مما يلي
 مع منشآت ذات أو ،معامالت هامة ألطراف ذات عالقة ليست ضمن سير العمل العادي •

 .تدققهاب  شركة أخرى قامتأو  يتم تدقيقهالمعالقة 
  على السيطرة على قطاع صناعة معين يتيح للمنشأة فرض قدرةأو قوي وجود مالي •

 أو العمالء مما قد ينجم عنه معامالت غير مناسبة أو الشروط على المزودين أواألحكام 
 .غير عادية

                                                 
ز مشروطة بتحقيق األهداف المرتبطة فقط بحسابات معينة أو أنشطة مختارة من الممكن أن تكون خطط اإلدارة المتعلقة بالحواف  ۲٥

  . حتى ولو لم تكن الحسابات أو األنشطة ذات العالقة هامة بالنسبة للمنشأة ككل،للمنشأة
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ات هامة تتضمن أحكاما  مصروفات مبنية على تقديرأو إيرادات أو إلتزامات أوأصول  •
 . من الصعب تدعيمها شكوكاًأوشخصية 

لتي تثير  تلك القريبة من نهاية الفترة اال سيما ، معقدة جداًأو غير عادية أومعامالت هامة  •
 ".المحتوى فوق الشكل"أسئلة صعبة حول مفهوم 

ئات ات حيث توجد بيإختصاص يتم إجراؤها على حدود دولية في أوعمليات هامة موجودة  •
 .عمل وثقافات مختلفة

 . فيما يتعلق بالعمل واضحاً وسطاء عمل في معامالت ال يبدو أن لها مبرراًإستخدام •
ات ذات حماية من إختصاص في اً فروعأو عمليات شركات تابعة أوحسابات مصرفية هامة  •

  .   واضحاًالضرائب ال تبدو أن لها مبرراً
  

  -: يليهناك متابعة غير فعالة لإلدارة نتيجة ما
بدون ) في منشأة ال يديرها مالكها( مجموعة صغيرة على اإلدارة أوسيطرة شخص واحد  •

 .أنظمة رقابة بديلة
إشراف غير فعال من قبل المكلفين بالرقابة على عملية إعداد التقارير المالية والرقابة  •

 .الداخلية
  

  -: غير مستقر، كما يظهر من خالل ما يليأوهناك هيكل تنظيمي معقد 
 . األفراد الذين لهم حصة مسيطرة في المنشأةأوصعوبة في تحديد المنظمة  •
 خطوط إدارية للسلطة غير أوهيكل تنظيمي معقد بشكل مبالغ فيه يتضمن منشآت قانونية  •

 .عادية
 . المكلفين بالرقابةأو المستشارين القانونيين أوير في اإلدارة العليا ينسبة عالية من التغ •

  
  -:لداخلية بها عيوب نتيجة لما يليعناصر الرقابة ا

متابعة غير كافية ألنظمة الرقابة، بما في ذلك أنظمة الرقابة اآللية وأنظمة الرقابة على  •
 ).حيث يطلب تقديم التقارير الخارجية(التقارير المالية المرحلية 

 أو  التدقيق الداخليأو موظفين غير فاعلين في المحاسبة تعيين أومعدالت دوران مرتفعة  •
  .تقنية المعلومات

 في هامة معلومات غير فعالة، بما في ذلك حاالت تتضمن نواحي ضعف أوأنظمة محاسبة  •
 .الرقابة الداخلية

  
  تبريرات المواقف

 معاييرها األخالقية من قبل أو فرض غير فعال لقيم المنشأة أو دعم أو تنفيذ أو إتصال •
  .ناسبة معايير أخالقية غير مأو إيصال قيم أواإلدارة 

 تحديد تقديرات أو سياسات محاسبية إختيارفي مشاركة غير مالية مفرطة من قبل اإلدارة  •
  . في تلك األمور انشغالهاأوهامة 



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية

   ١٩٨  )الملحق( ٢٤٠عيار التدقيق الدولي م

 إدعاءات أو القوانين واألنظمة األخرى، أواألوراق المالية  قوانين إنتهاكماضٍ معروف ب •
ات للقوانين إنتهاك أو إحتيال  المكلفين بالرقابة بوجودأو إدارتها العليا أوضد المنشأة 

  .واألنظمة
 . اتجاه األرباحأو زيادة سعر األسهم أوإلدارة لتحقيق هتمام زائد من قبل اإ •

تحقيق توقعات بإلزام المحللين والدائنين واألطراف األخرى ذات العالقة بممارسة اإلدارة  •
  . غير واقعيةأوقوية 

 . الرقابة الداخلية في الوقت المناسب فيالهامةضعف الفشل اإلدارة في تصحيح نواحي  •

غ عنها ألسباب تتعلق تخفيض األرباح المبلّل وسائل غير مناسبة إستخداماهتمام اإلدارة ب •
  .ةبالضريب

 .روح معنوية متدنية لإلدارة العليا •

 . المدير بين المعامالت الشخصية ومعامالت المنشأة-ال يميز المالك •

 .كها عدد صغير منهمنزاع بين المساهمين في منشأة يمل •

 غير المناسبة على أساس األهمية أومحاوالت متكررة لإلدارة لتبرير المحاسبة الهامشية  •
 .النسبية

 -: السابق متوترة، كما يظهر مما يليأوالعالقة بين اإلدارة والمدقق الحالي  •

o  عداد  إأو التدقيق أو السابق بشأن أمور المحاسبة أونزاعات متكررة مع المدقق الحالي
 .التقارير

o  المفروض غير معقولة على الوقت القيود المطالب غير معقولة موجهة للمدقق، مثل
 . إصدار تقرير المدققأو بإكمال التدقيق والمتعلق

o  إلى غير رسمية على المدقق تحد بشكل غير مناسب من الوصول أوقيود رسمية 
 .ل مع المكلفين بالرقابةا بشكل فعتصالاإل المقدرة على أو المعلومات أواألشخاص 

o وك إدارة مسيطرة عند التعامل مع المدقق، خاصة سلوك يتضمن محاوالت للتأثير ـسل
 أو استمرار الموظفين الملحقين في عملية التدقيق أو إختيار أوعلى نطاق عمل المدقق 
 .الذين تتم استشارتهم بشأنها

  
  األصول مإستخداسوء نتيجة ن األخطاء ععوامل المخاطرة الناجمة 

 

 األصول تصنف كذلك حسب إستخدامإن عوامل المخاطرة المتعلقة باألخطاء الناجمة من سوء 
. الفرص) ب. (الضغوط/ الدوافع) أ: (إحتيالالحاالت الثالث الموجودة بشكل عام عندما يكون هناك 

قارير المالية التبريرات، وبعض عوامل المخاطرة المتعلقة باألخطاء الناجمة من الت/ المواقف) ج(
على سبيل .  األصولإستخدامية قد تكون كذلك موجودة عندما تحدث أخطاء ناجمة من سوء حتيالاإل
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الة لإلدارة ونواحي الضعف في الرقابة الداخلية موجودة عندما تكون المثال قد تكون المتابعة غير الفع
ما يلي أمثلة على في و.ول موجودة األصإستخدام سوء أوية حتيالاألخطاء بسبب التقارير المالية اإل

  . األصولإستخدام سوء عنعوامل المخاطرة المتعلقة باألخطاء الناجمة 
  

  الضغوط/ الدوافع 
 الموظفين الذين لهم إمكانية الوصول أوقد تخلق اإللتزامات المالية الشخصية ضغوطاً على اإلدارة و
 . هذه األصولإستخدامإلساءة  األصول األخرى والتي تعتبر عرضة للسرقة أو النقد إلى

 

 األصول أو النقد إلىقد تدفع العالقات العدائية بين المنشأة والموظفين الذين لهم إمكانية الوصول و
 هذه األصول، فعلى سبيل المثال قد إستخدام إساءة إلىاألخرى المعرضة للسرقة هؤالء الموظفين 

  -:تحدث العالقات العدائية من خالل ما يلي
 . متوقع للموظفين في المستقبلأوعلي تسريح ف •

 . خطط المنافع للموظفينأو متوقعة لتعويضات أوتغييرات حديثة  •

 .الترقيات والتعويضات والمكافآت األخرى غير المتفقة مع توقعات الموظفين •
  

  الفرص 
على سبيل ف. ستخداملسوء اإل ظروف معينة من تعرض األصول أومن الممكن أن تزيد خصائص 

  -:د ما يليو وج عندستخدامسوء اإل تزيد فرص ،المثال
 . خاضعة للمعامالتأومبالغ نقدية كبيرة في الصندوق  •

 . عليها طلب كبيرأو قيمة عالية  ذاتأوبنود مخزون صغيرة الحجم  •

 . رقائق الحاسب اآلليأو  الماسأولحاملها أصول سهلة التحويل مثل السندات  •

 .ملكيتها لم تتحدد أوأصول ثابتة صغيرة الحجم  •
 

من تعرض هذه األصول لسوء من الممكن أن تزيد الرقابة الداخلية غير الكافية على األصول 
 -: بسبب وجود ما يليإستخدام من الممكن أن يحدث سوء ،على سبيل المثالف .إستخدام

 

 .ات المستقلةختبار اإلأوفصل غير كاف للواجبات  •

 .، مثل السفر والتعويضات األخرىإشراف غير كاف على مصروفات اإلدارة العليا •

إشراف غير كاف لإلدارة على الموظفين المسئولين عن األصول، على سبيل المثال إشراف  •
 . متابعة غير كافية على المواقع البعيدةأو

 إلىتصنيف غير مناسب للموظفين الذين يقدمون طلبات والذين لديهم إمكانية الوصول  •
 .األصول

 . فيما يتعلق باألصولحفظ غير مناسب للسجالت •
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 ).على سبيل المثال في الشراء( نظام تفويض وموافقة على العمليات غير مناسب  •

 . األصول الثابتةأو المخزون أو اإلستثمارات أووسائل حماية فعلية غير كافية للنقد  •

 .عدم وجود إجراءات مطابقة كاملة وفي حينها لألصول •

مالت، على سبيل المثال مخصصات للبضائع عدم وجود توثيق مناسب وفي حينه للمعا •
 . المرتجعة

 .عدم وجود إجازات إجبارية للموظفين الذين يقومون بأداء مهام رقابة رئيسية •

ح لموظفي تقنية المعلومات سوء فهم غير كاف من قبل اإلدارة لتقنية المعلومات مما يتي •
 . األصولإستخدام

، بما  Automated Recordsسجالت المؤتمتة الإلىأساليب رقابة غير كافية على الوصول  •
 .في ذلك أساليب الرقابة على أنظمة الحاسب اآللي وسجالت األحداث ومراجعتها

  
  تبريرات ال /المواقف

 

 . األصولإستخدامبسوء  تقليل المخاطر المتعلقة أو متابعة إلىلحاجة ا إهمال •

الفشل في  أونظمة الرقابة الحالية أ األصول بتجاوز إستخدامعلى سوء لرقابة الداخلية ا إهمال •
 . إتخاذ اإلجراءات التشخيصية المناسبة حول النواحي الضعف في الرقابة الداخلية

 . طريقة معاملتها للموظفينأوسلوك يدل على عدم الرضا عن المنشأة  •

 . األصولإستخدامسوء   نمط الحياة قد تدل علىأوالسلوك تغيرات في  •

 .صندوق النثريةمن التسامح بشأن السرقات  •
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مة لألخطاء الجوهرية أمثلة على إجراءات تدقيق ممكنة لتناول المخاطر المقي
   حتيالبسبب اإل

  

إجراءات التدقيق الممكنة لتناول المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب فيما يلي أمثلة على 
وبالرغم من أن هذه .  األصولإستخدامية وسوء حتيالعن إعداد التقارير المالية اإلالناجمة و حتيالاإل

 قد ال تكون فإنها وتبعاً لذلك فقط،  مجرد أمثلةإال أنها المواقف، واسعة من مجموعةاإلجراءات تغطي 
ترتيب اإلجراءات المقدمة أن تعكس  كذلك ال يقصد من .  أنها ضرورية في كل حالةأوألنسب ا

  .يتها النسبيةأهم
  

  اإلثباتمستوى عند ات عتبارإلا
 أوحسب أنواع  حتيالاإل األخطاء الجوهرية بسبب تختلف اإلستجابات المحددة لتقييم المدقق لمخاطر

، وكذلك حسب أرصدة الحسابات وفئات المحددة الحاالت أو حتيال عوامل مخاطرة اإلمجموعات
  .ؤثر عليهااإلفصاحات والتأكيدات التي قد تالمعامالت و

  

  

  -:ستجاباتاإلفيما يلي أمثلة محددة على و
على سبيل .  دون اإلعالن عنهاأوبشكل مفاجئ ات معينة إختبار إجراء أوزيارة المواقع  •

 أو المخزون في المواقع التي لم يعلن عن حضور المدقق إليها في السابق مراقبةالمثال 
 .إحصاء النقد في تاريخ معين وبشكل مفاجئ

 نهاية إلى في تاريخ أقرب أوراءات جرد للمخزون في نهاية فترة إعداد التقارير طلب إج •
الفترة، وذلك لتقليل مخاطرة التالعب باألرصدة في الفترة بين تاريخ إكمال الجرد ونهاية 

  .فترة إعداد التقرير
الء العمكبار  ب شفوياًتصالاإل على سبيل المثال . أسلوب التدقيق في السنة الحاليةتعديل •

 طلب أو إرسال طلبات تثبيت خطية لطرف معين ضمن المنظمة إلىوالمزودين باإلضافة 
 .معلومات إضافية ومختلفة

 لنهاية السنة، أومفصلة لقيود تعديل حسابات المنشأة في الربع األخير إجراء مراجعة  •
 .مبلغها أو غير عادية من ناحية طبيعتها بأنهاوالتحقق من أي من هذه القيود التي تبدو 

 بالقرب أوبالنسبة للمعامالت الهامة وغير العادية، خاصة تلك التي تحدث في نهاية السنة  •
 .منها، بحث إمكانية قيام األطراف ذات العالقة ومصادر الموارد المالية بدعم العمليات

 بمقارنة المبيعات مثالً، كالقيام  بيانات منفصلةإستخدامجوهرية ب إجراءات تحليلية أداء •
 .توقعات المدقق مع  الشهرأو خط العمل أوتكلفة المبيعات حسب الموقع و
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أخطاء  تحديد مخاطر فيها تم في النواحي التي المشاركينإجراء مقابالت مع الموظفين  •
 كانت أنظمة الرقابة إذا وما ك لمعرفة رأيهم بشأن هذه المخاطر، وذلحتيالاإل جوهرية بسبب

 . كيف تقوم بذلكأوتتناولها 

 أكثر من الشركات أودما يقوم مدققون مستقلون آخرون بتدقيق البيانات المالية لواحدة عن •
العمل الالزم أداؤه لضمان مناقشتهم بشأن نطاق  يجب فإنه ، الفروعأو األقسام أوالتابعة 

 عن معامالت وأنشطة بين ةالناتج حتيالتناول المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل
 .ات بالشكل المناسبهذه الوحد

المخاطر  أصبح عمل الخبير مهما بشكل خاص فيما يتعلق ببند بيان مالي تكون فيه إذا •
 يجب اتخاذ إجراءات إضافية متعلقة فإنه ، عاليةحتيالالمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل

 أولة،  لتحديد أن هذه النتائج معقوهنتائج أو أساليبه أو جميع افتراضات الخبير أوببعض 
 .تعيين خبير آخر لهذا الغرض

 لتحليل حسابات افتتاحية مختارة في الميزانية العمومية لبيانات مالية  إجراءات تدقيقيةتنفيذ •
يرات المحاسبية  لتقييم كيف تم حل بعض المواضيع المعينة المتعلقة بالتقدسابقاًدققت 

 .عاتل المثال مخصص لمرتجعات المبيعلى سبيو ،واألحكام الشخصية

 دراسة مطابقات أخرى أعدتها المنشأة، بما في ذلك أواتخاذ إجراءات بشأن الحسابات  •
 . انتقاليةفتراتالمطابقات التي أجريت في 

ها بغرض تحديد ختبارإتباع أساليب عمل بمساعدة الحاسوب مثل استخراج البيانات إل •
 .الحاالت الشاذة في مجموعة بيانات

 .الت الناتجة من الحاسوبصحة السجالت والمعام إختبار •

 . إضافية من مصادر خارج المنشأة التي يتم تدقيقهاالسعي للحصول على أدلة تدقيق •
  
  

 ية حتيال الناتجة عن التقارير المالية اإل األخطاء- المحددةستجاباتإلا
رير الناجمة عن التقااألخطاء الجوهرية  تقييم المدقق لمخاطرستجابات على اإلفيما يلي أمثلة على 

 -:يةحتيالالمالية اإل
  
  باإليرادات عترافاإل

  

على سبيل و بيانات غير مجمعة، إستخدام إجراءات تحليلية جوهرية تتعلق باإليرادات بتنفيذ •
 قطاع العمل أثناء فترة أوحسب خط المنتج غ عنها حسب الشهر ويرادات المبلّالمثال مقارنة اإل

 وقد تكون أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب .بقة المماثلةالساإعداد التقارير الحالية مع الفترات 
 . غير المتوقعةأو المعامالت غير العادية أو في تحديد عالقات اإليرادات مفيدةاآللي 

 

 ألن المحاسبة ،التأكيد لدى العمالء على شروط عقود معينة مناسبة وعدم وجود إتفاقيات جانبية •
 الفترة أوأساس الحسم كثيرا ما يكون  اإلتفاقيات، وأولشروط  ما تتأثر بمثل هذه اكثيراًالمناسبة 
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 مقاييس القبول  عادة ما تكونفإنه ،على سبيل المثالو. موثقة بشكل ضعيفالتي تنتمي لها 
وشروط التسليم والدفع وعدم وجود إلتزامات مستمرة مستقبلية على البائعين وحق إعادة المنتج 

 . التعويض مناسبة في هذه الظروفأوصصات اإللغاء ومبالغ إعادة البيع المضمونة ومخ

 من المستشار القانوني في المنشأة أو من موظفي المبيعات والتسويق في المنشأة ستفساراإل •
 شروط غير عادية أو شحنات قرب نهاية الفترة وعن معرفتهم بأية أحكام أوعن مبيعات 

 .مرتبطة بهذه المعامالت
 أو أكثر في نهاية الفترة لمراقبة البضائع التي يتم شحنها أوالوجود الفعلي في موقع واحد  •

 أووأداء إجراءات أخرى مناسبة للمبيعات )  بضائع معادة تنتظر التنفيذأو(تجهيزها للشحن 
 . Inventory Cutoffقطع المخزون 

اً إجراء إلكترونيبالنسبة للحاالت التي يتم من أجلها مباشرة ومعالجة وتسجيل المعامالت  •
يرادات مسجلة قد اإل معامالت بأن كانت توفر التأكيد إذا ألنظمة الرقابة لتحديد ما ختبارإ

 .حدثت وأنها مسجلة بالشكل المناسب
  

  كميات المخزون
 بنود تتطلب اهتماما خاصاً أثناء أوفحص سجالت المخزون السلعي للمنشأة لتحديد مواقع  •

 . بعدهأوالجرد الفعلي للمخزون 

 إجراء جرد للمخزون في أوخزون في مواقع معينة على أساس غير معلن مراقبة جرد الم •
 .جميع المواقع في نفس التاريخ

 بالقرب منها لتقليل مخاطرة التالعب أوإجراء جرد للمخزون في نهاية فترة إعداد التقارير  •
  .غير المناسب أثناء الفترة بين الجرد ونهاية فترة إعداد التقارير

ة أثناء مراقبة الجرد، على سبيل المثال إجراء فحص بشكل أقوى أداء إجراءات إضافي •
) على سبيل المثال مربعات مجوفة(لمحتوى بنود مغلقة في صناديق وأسلوب تكديس البضائع 

 أوللمواد السائلة مثل العطور )  التركيزأو الصنف أوأي النقاوة ( عليها بطاقات، والجودة أو
 .عانة بعمل خبير قد يساعد في هذا المجالالمواد الكيماوية الخاصة، واإلست

 أو الموقع أو صنف المخزون أومقارنة كميات الفترة الحالية مع الفترات السابقة حسب فئة  •
 .حسب مقاييس أخرى لمقارنة الكميات التي يتم جردها مع سجالت دائمة

 - لمخزون أساليب تدقيق بمساعدة الحاسب اآللي إلجراء مزيد من الجرد الفعلي لإستخدام •
 حسب البند أو أنظمة رقابة البطاقة ختيارعلى سبيل المثال التصنيف حسب رقم البطاقة إل

 . حدوث ازدواجية فيهأو إمكانية حذف البند ختبار الرقم التسلسلي إلختبارإل
  

  تقديرات اإلدارة 
 . تقديرات مستقلة للمقارنة مع تقديرات اإلدارةلوضع خبير إستخدام •

 أفراد خارج اإلدارة ودائرة المحاسبة لدعم قدرة اإلدارة ونيتها إلىات سارستفالتوسع في اإل •
 .لتنفيذ خطط مناسبة لتطوير التقديرات
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   األصولإستخدامسوء  الناتجة عن األخطاء – المحددة ستجاباتإلا
 

 التدقيق إستجابة ما يتم توجيه وعادة . مختلفةاستجابات إلىتؤدي بالضرورة الظروف المختلفة إن 
 األصول نحو أرصدة حسابات إستخدامبسوء يتعلق  حتيالاإل خطأ جوهري بسببمقيمة لمخاطرة ل

 الموضحة في الفئتين المبينتين أعاله تنطبق  التدقيقاستجاباترغم أن بعض و .وفئات معامالت معينة
 خدامستسوء اإل يجب ربط نطاق العمل بالمعلومات المحددة حول مخاطرة فإنه ،في مثل هذه الحاالت

  .تم تحديدهاالتي 
 

 إستخدامفيما يلي أمثلة على اإلستجابات لتقييم المدقق لمخاطرة األخطاء الجوهرية بسبب سوء و
  -:األصول

 . بالقرب منهاأو األوراق المالية في نهاية السنة أوجرد النقدية  •

ات المرتجعة، بما في ذلك اإلشعارات الدائنة والمبيع(المطابقة المباشرة للحسابات مع العمالء  •
 .للفترة التي يتم تدقيقها) وكذلك التواريخ التي تمت فيها المبيعات

 .تحليل مرتجعات الحسابات المشطوبة •

 . نوع المنتجأوتحليل العجز في المخزون السلعي حسب المواقع  •

 .Industry Norm القطاع معاييرمقارنة نسب المخزون السلعي الرئيسية مع  •

 .مة للتخفيضات في السجالت الدائمة للمخزون السلعيمراجعة المستندات المدع •

إجراء مطابقة على الحاسب اآللي بين قائمة البائع مع قائمة للموظفين لتحديد التطابق للعناوين  •
 . أرقام الهواتفأو

 أرقام هويات أوإجراء بحث على الحاسب اآللي لسجالت الرواتب لتحديد العناوين المزدوجة  •
 . الحسابات المصرفيةأولسلطة الضريبية  أعضاء اأوالموظفين 

 ال تحتوي على أدلة أومراجعة ملفات الموظفين لتحديد الملفات التي تحتوي على أدلة قليلة  •
 .على النشاط، على سبيل المثال عدم وجود تقييمات لألداء

 . اإلتجاهات غير العاديةأومراجعة الخصم على المبيعات والمبيعات المرتجعة لألنماط  •

 .يد الشروط المحددة للعقود مع أطراف أخرىتأك •

 .الحصول على أدلة على أن العقود تنفذ حسب شروطها •

 . مالئمة المصروفات الكبيرة وغير العادية مدىمراجعة •

 .مراجعة التفويض والقيمة المسجلة لقروض اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة •

 . من اإلدارة العليامراجعة مستوى ومالئمة تقارير المصروفات المقدمة •
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   حتيالأمثلة على الحاالت التي تدل على إمكانية اإل
  

 على الحاالت التي قد تدل على إمكانية احتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية فيما يلي أمثلة
  .حتيالناجمة عن اإل

  

  -:ذلك ما يلياإلختالفات في السجالت المحاسبية، بما في 
 مسجلة بشكل غير مناسب أو في الوقت المناسب، أومعامالت غير مسجلة بأسلوب كامل  •

 . سياسة المنشأةأو التصنيف أو الفترة المحاسبية أوفيما يتعلق بالمبلغ 

 . غير مصرح بهاأو معامالت غير مدعمة أوأرصدة  •

 .تعديالت في آخر لحظة تؤثر بشكل جوهري على النتائج المالية •

ضروري  أدلة على إمكانية وصول الموظفين لألنظمة والسجالت بما ال يتفق مع ما هو •
  .ألداء واجباتهم المخولة لهم

 . مدعى بهإحتيال المدقق بشأن إلى شكاوى أوتلميحات  •
  

 -: ما يليي ذلكف الناقصة، بما أواألدلة المتعارضة 
 .مستندات ناقصة •

 . تم إجراء تغيير بهايبدو أنه قدمستندات  •

اً عندما يتوقع وجود إلكتروني المرسلة أوعدم توفر مستندات عدا عن المستندات المصورة  •
 .مستندات بالشكل األصلي

 . مطابقات هامة غير مفسرةأوبنود  •

 نسب البيانات أو تغييرات في اإلتجاهات أوتغييرات غير عادية في الميزانية العمومية  •
 .ال الذمم المدينة تنمو بشكل  أسرع من اإليراداتالمالية والعالقات بينها، على سبيل المث

 الموظفين ناجمة من أو غير مقنعة من اإلدارة أو غامضة أواستجابات غير متسقة  •
 . اإلجراءات التحليليةأوات ستفساراإل

 .المصادقاتردود  بين سجالت المنشأة وةإختالفات غير عادي •

 . سجالت حسابات الذمم المدينةأعداد كبيرة من القيود الدائنة وتعديالت أخرى في •

 مفسرة بشكل غير مناسب بين دفتر األستاذ المساعد للذمم المدينة أوفروقات غير مفسرة  •
 . بين بيانات العميل ودفتر األستاذ المساعد لحسابات الذمم المدينةأووحساب المراقبة، 

 إلىشيكات الملغاة  غير موجودة في الحاالت التي يتم فيها إعادة الأوشيكات ملغاة ناقصة  •
 .الكشف البنكيالمنشأة مع 
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 . أصول مالية ناقصة ذات أهمية كبيرةأومخزون  •

 سياسات المنشأة الخاصة أو ناقصة غير متفقة مع ممارسات أوة غير متوفرة إلكترونيأدلة  •
 .باالحتفاظ بالسجالت

 .متوقع عدد استجابات أكبر مما هو أو عاستجابات للمصادقات أقل مما هو متوقعدد  •

 تطور األنظمة الرئيسية والتغير في البرامج وأنشطة إختبارعدم القدرة على تقديم أدلة على  •
 .التنفيذ للتغيرات والتطورات في نظام السنة الحالية

  

  -: غير عادية بين المدقق واإلدارة، بما في ذلك ما يليأوعالقات إشكالية 
 

 اآلخرين أو البائعين أو العمالء أو معينين  موظفينأو المرافق أو السجالت إلىمنع الوصول  •
 .الذين يمكن طلب األدلة منهم

 . موضع خالفأوضغوط على الوقت غير مناسبة تفرضها اإلدارة لحل مسائل معقدة  •

 تهديد اإلدارة ألعضاء فريق العملية، أوشكاوى من قبل اإلدارة بشأن إجراءات التدقيق  •
 . لحل اإلختالفات المحتملة مع اإلدارةأود ألدلة التدقيق خاصة فيما يتعلق بتقييم المدقق الناق

 .تأخيرات غير عادية من قبل المنشأة في تقديم المعلومات المطلوبة •

ة من أجل فحصها من خالل لكتروني الملفات اإلإلىعدم الرغبة في تسهيل وصول المدقق  •
 . أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب اآلليإستخدام

موظفين الرئيسين ومرافق عمليات تقنية المعلومات، بما في ذلك موظفي  الإلىمنع الوصول  •
 .األمن والعمليات وتطوير األنظمة

 وقابلية  تعديل اإلفصاحات في البيانات المالية لجعلها أكثر اكتماالًأوعدم الرغبة في إضافة  •
 .للفهم

 .وقت المناسبعدم الرغبة في تناول نواحي الضعف المحددة في الرقابة الداخلية في ال •
  

  أمور أخرى
 

 .عدم رغبة اإلدارة في السماح للمدقق باإلجتماع بصورة شخصية مع المكلفين بالرقابة •

 . السياسات المحاسبية التي تبدو أنها تختلف عن معايير الصناعة •

 .تغييرات متكررة في التقديرات المحاسبية ال تبدو أنها ناجمة عن تغيرات في الظروف •

  . قواعد أخالقيات المهنة للمنشأةاتنتهاكتسامح إل •



 ٢٥٠معيار التدقيق الدولي   ٢٠٧  

  

يق
تدق
ال

  

  ٢٥٠معيار التدقيق الدولي 
  مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية

  

  نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات (
 ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 

  

  المحتويات
  الفقرة  

    .................................................................................مقدمة
  ١  ......................................................................نطاق هذا المعيار

  ٢  ..................................................................أثر القوانين واألنظمة
  ٨-٣  .....................................................مسؤولية اإلمتثال للقوانين واألنظمة

  ٩  ......................,.....................................................تاريخ النفاذ
  ١٠ ................................................................................األهداف
  ١١ ................................................................................تعريفات
    ..............................................................................المتطلبات

  ١٧-١٢  ...............................................مراعاة المدقق لإلمتثال للقوانين واألنظمة
  ٢١-١٨ ................................... التدقيق عند تحديد عدم اإلمتثال أو الشك فيهإجراءات

  ٢٨-٢٢  .............................................إبالغ عدم اإلمتثال المحدد أو المشكوك فيه
  ٢٩ .................................................................................الوثائق

    .....................................................التطبيق والمواد التفسيرية األخرى
  ٦ أ – ١أ   .....................................................مسؤولية اإلمتثال للقوانين واألنظمة

  ١٢ أ – ٧أ   ...............................................مراعاة المدقق لإلمتثال للقوانين واألنظمة
  ٢٠ أ – ١٩أ  ...................................إجراءات التدقيق عند تحديد عدم اإلمتثال أو الشك فيه

  ٢١أ   ................................................................................الوثائق
  

  



 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية

   ٢٠٨  ٢٥٠معيار التدقيق الدولي 

  
  

بـاإلقتران  " مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية       "٢٥٠ معيار التدقيق الدولي     يجب أن يقرأ  
معايير التـدقيق   ل وفقاًتدقيق  عملية  األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء       "٢٠٠مع معيار التدقيق الدولي     

  ).ةالدولي
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  مقدمة
  نطاق هذا المعيار

 هذا مسؤولية المدقق في مراعاة القوانين واألنظمـة عنـد تـدقيق             يتناول معاير التدقيق الدولي     .١
البيانات المالية، وال ينطبق هذا المعيار على عمليات التأكيد األخرى التي يعمل عليهـا المـدقق                

  .بشكل محدد إلختيار اإلمتثال لقوانين وأنظمة محددة وتقديم التقارير حول ذلك بشكل منفصل
  

  أثر القوانين واألنظمة
يختلف أثر القوانين واألنظمة على البيانات المالية إلى حد كبير، وتشكل هذه القوانين واألنظمـة                 .٢

التي تخضع لها المنشأة اإلطار القانوني والتنظيمي، وإحكام بعض القوانين واألنظمة لهـا أثـر               
البيانـات  مباشر على البيانات المالية من حيث أنها تحدد المبالغ واإلفصاحات في التقارير حول              

المالية للمنشأة، ويجب على اإلدارة اإلمتثال للقوانين واألنظمة األخرى أو مجموعة األحكام التي             
هناك . يسمح للنشاط القيام بأعمالها بموجبها ولكن ليس لها أثر سلبي على البيانات المالية للمنشأة             

، )والشركات الكيماويةمثل البنوك (بعض المنشآت التي تعمل في صناعة تحكمها قوانين صارمة 
كما أن هناك البعض اآلخر التي يتكون فيه خاضعة للعديد من القوانين واألنظمة التـي تتـصل                 

مثل تلك التي لها عالقة بالسالمة والصحة المهنية وفرض         (بشكل عام بالنواحي التشغيلية للمنشأة      
مات أو مقاضـاة أو تبعـات       قد ينجم عن عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة غرا       ). العمل المتساوية 

  .أخرى للمنشأة قد يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية
  

  )٦أ-١الفقرات أ: المرجع(مسؤولية اإلمتثال للقوانين واألنظمة 
إن مسؤولية اإلدارة، تحت إشراف المكلفين بالحاكمية، ضمان أن عمليات المنشأة تـتم ألحكـام                 .٣

ك اإلمتثال ألحكـام القـوانين واألنظمـة التـي تحـدد المبـالغ              القوانين، واألنظمة، بما في ذل    
  .واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للمنشأة

  
  مسؤولية المدقق

إن متطلبات معيار التدقيق الدولي هذا مصممة لمساعدة المدقق في تحديد األخطاء الجوهرية في                .٤
ظمة، وال يتوقع منه أن يكتشف عدم اإلمتثـال         البيانات المالية بسبب عدم اإلمتثال للقوانين واألن      

  .لكافة القوانين واألنظمة
  
مسؤول عن الحضول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية، مأخوذة ككل، خالية من             إن المدقق     .٥
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  وعند إجراء عملية تدقيق للبيانـات       ١ كانت ناجمة عن الغش أو الخطأ      األخطاء الجوهرية، سواء 
اإلطار القانوني والتنظيمي المنطبق، وبسبب الطبيعـة       دقق أن يأخذ في اإلعتبار      المالية على الم  

الذاتية للتدقيق هناك مخاطرة ال يمكن تجنبها بأن بعض األخطاء الجوهرية في البيانات المالية قد               
، وفي  ٢ال يتم إكتشافها، حتى ولو تم التخطيط وإجراء عملية التدقيق حسب معايير التدقيق الدولية             

اق القوانين واألنظمة فإن اآلثار المحتملة للتحديدات الذاتية على قدرة المدقق على إكتـشاف              نط
  :األخطاء الجوهرية هي أكبر ألسباب مثل ما يلي

هناك العديد من القوانين واألنظمة، التي تتعلق بشكل رئيسي بالنواحي التشغيلية للمنشأة التي              •
 توجد ضمن أنظمة المعلومات للمنشأة الخاصة بإعداد        ال تؤثر عادة على البيانات المالية، وال      

  .التقارير المالية
قد يتضمن عدم اإلمتثال سلوكاً مصمماً إلخفائه، مثل التواطؤ والتزوير أو عـدم التـسجيل                •

المعتمد للمعامالت أو تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة أو سوء التمثيل المقصود الـذي يـتمن               
  .للمدقق

كان إجراء بشكل عدم اإلمتثال هو أمر فـي النهايـة خاضـع للتحديـد               إن ما يحدد ما إذا       •
  .القانونوي من قبل المحكمة

  
وعادة كلما كان عدم اإلمتثال بعيداً عن األحداث والعمليات المعكوسة في البيانات المالية كـان               

  .اإلحتمال أقل أن يصبح المدقق على علم بعدم اإلمتثال أو معرفته
  
 بين مسؤوليات المدقق فيما يتعلق باإلمتثال لفئتين مختلفتـين مـن القـوانين              يفرق هذا المعيار    .٦

  :واألنظمة، كما يلي
أحكام القوانين واألنظمة المعترف بها بشكل عام أن لها أثراً مباشراً على تحديـد المبـالغ                  )أ( 

نظر أ(واإلفصاحات الجوهرية في البيانات المالية، مثل قوانين وأنظمة الضرائب والتقاعد           
  ).١٣الفقرة 

القوانين واألنظمة األخرى التي ليس لها أثر مباشر على تحديد المبالغ واإلفصاحات فـي               )ب(
البيانات المالية، إال أن اإلمتثال لها قد يكون أساسياً للنواحي التشغيلية للعمل ولقدرة المنشأة              

اإلمتثال ألحكـام   : على سبيل المثال  (في اإلستمرار في أعمالها، أو لتجنب عقوبات كبيرة         
، ولذلك  )رخصة تشغيلية أو اإلمتثال لمتطلبات المالءة التنظيمية أو اإلمتثال لألنظمة البيئية          

فإن عدم اإلمتثال لهذه القوانين واألنظمة قد يكون له أثر جوهري على البيانـات الماليـة                
  ).١٤أنظر الفقرة (

                                      
 .٥، الفقرة "معايير التدقيق الدوليةل وفقاًتدقيق عملية األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء  "٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١
 .٥١، فقرة أ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢
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 من فئات القوانين واألنظمة المذكورة أعاله،       في هذا المعيار تم تحديد مختلف المتطلبات لكل فئة          .٧
مسؤولية المدقق هي الحصول على أدلة تـدقيق كافيـة          ) أ(٦وبانسبة للفئة المشار لها في الفقرة       

ومناسبة فيما يتعلق باإلمتثال ألحكام هذه القوانين واألنظمة، أما بالنسبة للفئة المشار لهـا فـي                
تخاذ إجراءات تدقيق محددة للمساعدة في تحديـد عـدم          مسؤولية المدقق محدودة بإ   ) ب(٦الفقرة  

  .اإلمتثال للقوانين واألنظمة الذي قد يكون له أثر جوهري على البيانات المالية
  
يتطلب هذا المعيار أن يبقى المدقق متيقظاً إلى إحتمال أن اإلجراءات المطبقة لغـرض تكـوين                  .٨

ق حاالت من عدم اإلمتثال المحددة أو المشكوك        رأي حول البيانات المالية قد تجلب إلنتباه المدق       
فيها، والمحافظة على التشكك المهني طيلة عملية التدقيق حسبما يتطلب معيار التـدقيق الـدولي      

 يعتبر مهماً في هذا السياق إذا أخذنا في اإلعتبار مدى القوانين واألنظمة التي تؤثر على                ٢٠٠٣
  .المنشأة

  

  تاريخ النفاذ
 أو بعد   ٢٠٠٩ ديسمبر   ١٥ر نافذ لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في           هذا المعيا .  ٩ 

  .هذا التاريخ
  

  األهداف
  :إن أهداف المدقق هي كما يلي  .١٠

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باإلمتثال ألحكام هـذه القـوانين                )أ( 
راً مباشراً على تحديد المبالغ واإلفصاحات      واألنظمة المعترف بها بشكل عام أن لها أث       

  ؛الجوهرية في البيانات المالية
أداء إجراءات تدقيق محددة للمساعدة في تحديد حاالت عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة              )ب(

  ؛ واألخرى التي قد يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية
دم اإلمتثال المشكوك فيه للقوانين واألنظمة      اإلستجابة بشكل مناسب لعدم اإلمتثال أو ع        )ج(

  .الذي تم تحديده أثناء عملية التدقيق
  تعريفات

  :ألغراض هذا المعيار للمصطلح التالي المعني المبين أدناه  .١١
 قيام المنشأة بأعمال حذف أو تكليف، إما بشكل مقصود أو غير مقصود مما              –عدم اإلمتثال   

سائدة، وتشمل هذه األعمال معامالت تدخل بها المنـشأة أو          يتعارض مع القوانين واألنظمة ال    
بإسمها أو نيابة عنها من قبل المكلفين بالحاكمية أو اإلدارة أو الموظفين، وال يـشتمل عـدم                 

                                      
 .١٥، فقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ٣
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مـن قبـل المكلفـين      ) غير المتعلق بأنشطة عمل المنـشأة     (اإلمتثال سوء السلوك الشخصي     
  .بالحاكمية أو إدارة أو موظفي المنشأة

  

  طلباتالمت
  لإلمتثال للقوانين واألنظمةمراعاة المدقق 

على المدقق فهم مـا يلـي        ٣١٥٤كجزء من فهم المنشأة وبيئتها حسب معيار التدقيق الدولي            .١٢
  :بشكل عام

اإلطار القانوني والتنظيمي الذي ينطبق على المنشأة والصناعة أو القطاع الذي تعمل              )أ( 
  ؛ وبه المنشأ

  ).٧الفقرة أ: المرجع(منشأة لهذا اإلطار كيفية إمتثال ال  )ب(
  

على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باإلمتثال للقوانين واألنظمـة                .١٣
المعترف بها بشكل عام بأن لها أثراً مباشراً على تحديد المبالغ واإلفصاحات الجوهرية فـي               

  ).٨الفقرة أ: المرجع(البيانات المالية 
  

على المدقق القيام بإجراءات التدقيق التالية للمساعدة في تحديد حاالت عدم اإلمتثال للقوانين               .١٤
-٩الفقرتان أ: المرجع(واألنظمة األخرى التي قد يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية       

  ):١٠أ
ا إذا كانـت    اإلستفسار من اإلدارة، وحيث يكون ذلك مناسباً من المكلفين بالحاكمية، فيم            )أ( 

  ؛ والمنشأة ممتثلة لهذه القوانين واألنظمة
  .فحص المراسالت، إن وجدت، مع السلطات الترخيصية أو التنظيمية  )ب(

  
على المدقق أثناء عملية التدقيق أن يبقى متيقظاً إلى إحتمال أن تطبيق إجراءات تدقيق أخرى                 .١٥

 عدم اإلمتثـال للقـوانين واألنظمـة        قد تجلب إلنتباه المدقق حاالت عدم إمتثال أو الشك في         
  ).١١الفقرة أ: المرجع(

  
على المدقق أن يطلب من اإلدارة، وحيث يكون ذلك مناسباً مـن المكلفـين بالحاكميـة، تقـديم                    .١٦

إقرارات كتابية بأنه تم اإلفصاح للمدقق عن كافة الحاالت المعروفة بعدم اإلمتثال أو الشك بعـدم                
 .ن التي يجب أن تؤخذ آثارها في اإلعتبار عند إعداد البيانـات الماليـة             اإلمتثال لألنظمة والقواني  

  )١٢الفقرة أ: المرجع(
  

عند عدم وجود حاالت عدم إمتثال محددة أو الشك في عدم اإلمتثال ال يطلب مـن المـدقق                    .١٧
قرات القيام بإجراءات تدقيق فيما يتعلق باإلمتثال للقوانين واألنظمة عدا عن تلك المبينة في الف       

١٦-١٢.  
                                      

 .١١ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها، فقرة الخطأتحديد وتقييم مخاطر  "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٤
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  إجراءات التدقيق عند تحديد اإلمتثال أو الشك فيه
  

إذا أصبح المدقق على علم بمعلومات تتعلق بحالة عدم إمتثال أو الشك في عـدم اإلمتثـال                   .١٨
  ):١٣الفقرة أ: المرجع (:للقوانين واألنظمة فإن على المدقق الحصول على ما يلي

  ؛ و بهافهم لطبيعة الفعل والظروف التي حدث  )أ( 
  ).١٤الفقرة أ: المرجع(معلومات إضافية لتقييم األثر المحتمل على البيانات المالية   )ب(

  
عليه مناقشة األمر مـع اإلدارة، وحيـث        إذا شك المدقق أنه قد يكون هناك عدم إمتثال فإن             .١٩

لمكلفـون  يكون ذلك مناسباً مع المكلفين بالحاكمية، وإذا لم تقدم اإلدارة، أو كما هو مناسب ا              
بالحاكمية معلومات كافية تدعم إمتثال المنشأة للقوانين واألنظمة، وفي رأي المدقق إن أثـر              
عدم اإلمتثال المشكوك فيه قد يكون جوهرياً بالنسبة للبيانات المالية، فإن على المدقق أن يأخذ 

  ).١٦أ-١٥الفقرتان أ: المرجع(في اإلعتبار الحاجة إلى الحصول المشورة القانونية 
  

إذا لم يكن ممكناً الحصول على معلومات كافية بالنسبة لعدم اإلمتثال فإن على المدقق تقيـيم                  .٢٠
  .أثر عدم وجود أدلة تدقيق كافية ومناسبة على رأي المدقق

  
على المدقق تقييم إنعكاسات عدم اإلمتثال فيما يتعلق بالنواحي األخرى للتدقيق، بما في ذلـك                 .٢١

: المرجـع (اطرة وموثوقية اإلقرارات الكتابية، وإتخاذ اإلجراء المناسـب         تقييم المدقق للمخ  
  ).١٨أ-١٧الفقرتان أ

  
  إبالغ عدم اإلمتثال المحدد أو المشكوك فيه

  إبالغ عدم اإلمتثال للمكلفين بالحاكمية
ما لم يكن المكلفين بالحاكمية مشاركون في إدارة المنشأة، ولذلك فهم علـى علـم بـاألمور                   .٢٢

 فإن على المدقق إبالغ ٥قة بعدم اإلمتثال أو المشكوك فيه التي قام المدقق بإبالغها مسبقاً المتعل
المكلفين بالحاكمية األمور المتعلقة بعدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة التي تصل إلى علم المدقق        

  .أثناء إجراء التدقيق، عدا عندما ال تكون األمور غير ذات تبعات هامة
  

يعتقـد بأنـه مقـصود     ٢٢في حكم المدقق أن عدم اإلمتثال المشار إليه في الفقـرة      إذا كان     .٢٣
وجوهري فإن على المدقق ابالغ األمر للمكلفين بالحاكمية حينما يكون ذلك ممكناً من الناحية              

  .العملية
  

                                      
 .١٣، الفقرة "بالرقابةالمكلفين أولئك  مع اإلتصال "٢٦٠ار التدقيق الدولي معي ٥
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قق إذا شك المدقق أن اإلدارة أو المكلفين بالحاكمية مشاركون في عدم اإلمتثال فإن على المد                .٢٤
ابالغ األمر إلى مستوى السلطة األعلى في المنشأة إذا كانت موجودة، مثل لجنـة تـدقيق أو      
مجلس إشرافي، وحيث ال توجد سلطة أعلى أو إذا كان المدقق يعتقد بأنه لن يتم إتخاذ إجراء                 
بشأن اإلتصال، أو كان غير متأكد بالنسبة للشخص الذي سيقدم له التقرير فإن على المـدقق                

  . في الحصول على المشورة القانونيةالنظر
  

  إبالغ عدم اإلمتثال في تقرير المدقق حول البيانات المالية

إذا توصل المدقق إلى أن عدم اإلمتثال له أثر جوهري على البيانات المالية، ولم يتم إظهاره                  .٢٥
 إبداء  ٧٠٥بشكل مناسب في البيانات المالية فإن على المدقق، بموجب معيار التدقيق الدولي             

  .٦رأي متحفظ أو رأي معارض حول البيانات المالية
  

إذا منعت اإلدارة أو المكلفون بالحاكمية المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسـبة          .٢٦
لتقييم ما إذا كان عدم اإلمتثال الذي قد يكون جوهرياً بالنسبة للبيانات المالية قد حصل أو أنه                 

إن على المدقق إبداء رأي متحفظ أو حجب الرأي حـول البيانـات             من المحتمل أن يحصل ف    
  .٧٠٥المالية بناء على تحديد نطاق التدقيق حسب معيار التدقيق الدولي 

  
إذا لم يكن المدقق قادراً على تحديد ما إذا كان عدم اإلمتثال قد حصل بسبب التحديدات التي                   .٢٧

ين بالحاكمية فإن على المدقق تقييم أثر ذلك        فرضتها الظروف وليس من قبل اإلدارة أو المكلف       
  .٧٠٥على رأي المدقق حسب معيار التدقيق الدولي 

  
  اإلبالغ عن عدم اإلمتثال للسلطات التنظيمية والتنفيذية

إذا حدد المدقق أن هناك عدم إمتثال أو شك في عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة فـإن علـى                    .٢٨
ى المدقق مسؤولية إبالغ عدم اإلمتثال المحدد أو الشك فـي           المدقق أن يحدد ما إذا كانت عل      

  ).٢٠أ-١٩أ: الفقرتان: المرجع(عدم اإلمتثال ألطراف خارج المنشأة 
  

  الوثائق
على المدقق أن يضمن وثائق التدقيق عدم اإلمتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة                .٢٩

ك مع المكلفين بالحاكمية واألطـراف األخـرى        ونتائج المناقشة مع اإلدارة، وحيث ينطبق ذل      
  ).٢١الفقرة أ: المرجع (٧خارج المنشأة

***  

                                      
 .٨-٧، الفقرتان "في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ٦
 .٦ والفقرة أ١١-٨، الفقرات "وثائق التدقيق "٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ٧
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  التطبيق والمواد التفسيرية األخرى

  )٨-٣الفقرات : المرجع(مسؤولية اإلمتثال للقوانين واألنظمة 
إن مسؤولية اإلدارة، مع إشراف المكلفين بالحاكمية، ضمان إجراء عمليات المنشأة حـسب                .١أ

: القوانين واألنظمة، وقد تؤثر القوانين واألنظمة على البيانات المالية للمنشأة بطرق مختلفـة            
على سبيل المثال وبأكبر شكل مباشر قد تؤثر على اإلفصاحات المحددة المطلوبة من المنشأة              

 البيانات المالية، أو قد تحدد إطار إعداد التقارير المالية المنطبق، كما نها قد تنشئ حقوقاً                في
إضافة إلى ذلك   . وإلتزامات معينة للمنشأة سيتم اإلعتراف ببعضها في البيانات المالية للمنشأة         

  .تفرض القوانين واألنظمة عقوبات في حاالت عدم اإلمتثال
  

نواع السياسات واإلجراءات التي يمكن للمنشأة تنفيذها للمساعدة في منع          فيما يلي أمثلة على أ      .٢أ
  :وإكتشاف عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة

متابعة المتطلبات القانونية وضمان أن اإلجـراءات التـشغيلية مـصممة لتلبيـة هـذه                •
  .المتطلبات

  .وضع وتشغيل أنظمة رقابة داخلية مناسبة •
  . واإلعالن عنها وإتباعهاتطوير قواعد للسلوك األخالقي •
  .ضمان أن الموظفين مدربون بشكل مناسب ويفهمون قواعد السلوك األخالقي •
متابعة اإلمتثال لقواعد السلوك األخالقي وإتخاذ اإلجراءات لمعاقبة الموظفين الـذين ال             •

  .يمتثلون لها
  .تعيين مستشارين قانونيين للمساعدة في متابعة المتطلبات القانونية •
اظ بسجل للقوانين واألنظمة المهمة التي يجب على المنشأة اإلمتثال لهـا ضـمن              اإلحتف •

  .صناعتها المحددة، وسجل للشكاوي
  

في المنشأة الكبيرة قد يتم تكملة هذه السياسات واإلجراءات بإيصال مسؤوليات مناسبة لمـا              
  :يلي
  .مهمة تدقيق داخلي •
  .لجنة تدقيق •
  .مهمة إمتثال •

  

  مسؤولية المدقق
 للقوانين واألنظمة إخفاء جوهريـة فـي البيانـات الماليـة،             ينجم عن عدم إمتثال المنشأة     قد  .٣أ
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وإكتشاف عدم اإلمتثال، بغض النظر عن األهمية الجوهرية، قد يؤثر على نواح أخرى مـن               
  .التدقيق، بما في ذلك على سبيل المثال إعتبار المدقق لنزاهة اإلدارة أو الموظفين

  

 ما يشكل عدم إمتثال للقوانين واألنظمة هو أمر يعود للتحديد القانوني، والذي             ما إذا كان فعل     .٤أ
هو عادة خارج اإلختصاص المهني للمدقق، وبالرغم من ذلك قد يوفر تدريب وخبرة المدقق              
وفهمه للمنشأة وصناعتها أو قطاعها أساساً لمعرفة أن بعض األفعال التي تصل إلـى علـم                

  .ل للقوانين واألنظمةالمدقق قد تشكل عدم إمتثا
  

حسب متطلبات قانونية محددة قد يطلب من المدقق بشكل محدد أن يبلغ كجزء مـن تـدقيق                   .٥أ
البيانات المالية ما إذا كانت المنشأة تتمثل ألحكام معينة للقوانين أو األنظمـة، وفـي هـذه                 

 كيفية تناول هذه    ٨٠٠٩ أو معيار التدقيق الدولي      ٧٠٠٨األحوال يتناول معيار التدقيق الدولي      
إلى جانب ذلك حيث توجد متطلبات قانونية محددة قد يكـون           . المسؤوليات في تقرير المدقق   

من الضروري بالنسبة لخطة التدقيق أن تتضمن إختبارات مناسبة لإلمتثـال ألحكـام هـذه               
  .القوانين واألنظمة

  

  اإلعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام
كون هناك مسؤوليات تدقيق إضافية فيمـا يتعلـق بمراعـاة القـوانين             في القطاع العام قد ت      .٦أ

  .واألنظمة الخاصة بتدقيق البيانات المالية، أو قد تمتد إلى نواحٍ أخرى من عمليات المنشأة
  

  مراعاة المدقق لإلمتثال للقوانين واألنظمة
  )١٢الفقرة : المرجع (الحصول على فهم لإلطار القانوني والتنظيمي

ول على فهم عام لإلطار القانوني والتنظيمي وكيفية إمتثال المنشأة لهذا اإلطار يمكـن              للحص  .٧أ
  :للمدقق، على سبيل المثال

  ؛أن يتسخدم الفهم الحالي للمدقق لصناعة المنشأة والعوامل التنظيمية والعوامل األخرى •
ت التي ترد   اتحديث فهم هذه القوانين واألنظمة التي تحدد بشكل مباشر المبالغ واإلفصاح           •

  في البيانات المالية؛
هـا أثـر    اإلستفسار من اإلدارة عن القوانين واألنظمة األخرى التي يتوقع أن يكـون ل             •

  رئيسي على عمليات المنشأة؛ 
اإلستفسار من اإلدارة بشأن سياسات وإجراءات المنشأة فيما يتعلق باإلمتثـال للقـوانين              •

  ؛ وواألنظمة

                                      
 .٣٨، الفقرة "تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية "٧٠٠معيار التدقيق الدولي    ٨
، الفقرة  "أغراض خاصة ذات  طر  أل وفقاً عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة       –اإلعتبارات الخاصة    "٨٠٠عيار التدقيق الدولي    م   ٩

١١. 
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ياسات واإلجراءات المتبناه لتحديـد وتقيـيم ومحاسـبة         اإلستفسار من اإلدارة بشأن الس     •
  .مطالبات المقاضاة

  

على تحديد المبالغ واإلفصاحات الجوهرية في      القوانين واألنظمة المعترف بها بشكل عام أن لها أثراً          
  ).١٣الفقرة : المرجع (البيانات المالية

ة، وضمن صـناعة أو قطـاع       هناك قوانين وأنظمة معينة راسخة بشكل جيد، ومعرفة للمنشأ          .٨أ
، ومن الممكن أن تشمل تلـك       )أ٦كما هو مبين في الفقرة      (المنشأة، وخاصة بالبيانات المالية     
  :الخاصة بما يلي على سبيل المثال

  شكل ومحتوى البيانات المالية؛  •
  د تقارير مالية خاصة بالصناعة؛مواضيع إعدا •
  ؛ ومحاسبة العمليات بموجب عقود حكومية •
  .ضريبة الدخل أو تكاليف التقاعد اإلعتراف بمصروفات إستحقاق أو •

  

من الممكن أن تكون بعض أحكام هذه القوانين واألنظمة خاصة بـشكل مباشـر بتأكيـدات                
، بينما قـد    )على سبيل المثال إكتمال بعض أحكام ضريبة الدخل       (محددة في البيانات المالية     

الية المطلوبة التي تشكل مجموعة كاملة يكون البعض اآلخر خاصاً بشكل مباشر بالبيانات الم
 هو أن يقوم المدقق بالحصول على أدلة        ١٣، وهدف المتطلب في الفقرة      )من البيانات المالية  

تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بتحديد المبالغ واإلفصاحات في البيانـات الماليـة إمتثـاالً               
  .لألحكام المناسبة لهذه القوانين واألنظمة

ن عدم اإلمتثال لألحكام األخرى لهذه القوانين واألنظمـة والقـوانين واألنظمـة             قد ينجم ع  
األخرى غرامات أو مقاضاة أو تبعات أخرى للمنشأة، قد تحتاج تكاليفها أن تحتـسب فـي                
البيانات المالية، إال أنها ال تعتبر أن لها أثراً مباشراً على البيانات المالية كما هو مبين فـي                  

  .أ٦الفقرة 

  )١٤الفقرة : المرجع ( القوانين واألنظمة األخرى–اءات تحديد حاالت عدم اإلمتثال إجر

قد تحتاج قوانين وأنظمة أخرى معينة إلى إنتباه معين من جانب المدقق ألن لها أثراً رئيـسياً              .٩أ
ب، وقد يتـسبب عـدم اإلمتثـال للقـوانين          ٦المنشأة كما هو مبين في الفقرة       على عمليات   

عمليات أو تثير الشك حول     تلك  أن تتوقف   ب على عمليات المنشأة     أساسياً تتي أثر واألنظمة ال 
إستمرار المنشأة كمنشأة ناجحة، فعلى سبيل المثال عدم اإلمتثال لمتطلبات ترخيص المنشأة أو 

على سبيل المثال بالنـسبة     (أحقية أخرى ألداء عملياتها من الممكن أن يكون لها هذا التأثير            
هناك أيضاً العديـد مـن القـوانين        ). متثال لمتطلبات رأس المال أو اإلستثمار     لبنك عدم اإل  
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واألنظمة التي تتعلق بشكل رئيسي بالنواحي التشغيلية للمنشأة التي ال تؤثر عادة على البيانات 
  .المالية وال ترد في أنظمة معلومات المنشأة الخاصة بإعداد التقارير المالية

  

 تبعات إعداد التقارير المالية للقوانين واألنظمة األخرى إعتماداً علـى           حيث يمكن أن تتباين     .١٠أ
 موجهة لجلب إنتباه المدقق إلى      ١٤عمليات المنشأة فإن إجراءات التدقيق التي تتطلبها الفقرة         

  .حاالت عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة التي قد يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية
  

  )١٥الفقرة : المرجع (لذي وصل إلى إنتباه المدقق من خالل إجراءات تدقيق أخرىعدم اإلمتثال ا
إن إجراءات التدقيق التي تطبق لتكوين رأي حول البيانات المالية قد تجلب إلنتبـاه المـدقق                  .١١أ

حاالت عدم إمتثال أو الشك في عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة، وعلى سـبيل المثـال مـن                 
  : إجراءات التدقيق هذه ما يليالممكن أن تشمل

  ؛قراءة المحاضر •
اإلستفسار من إدارة المنشأة والمستشار القانوني الداخلي والمستشار القانوني الخارجي           •

   المقاضاة والمطالبات والتقييمات؛ وبشأن
  .إجراء إختبارات تحقق لتفاصيل فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات •

  

  )١٦الفقرة : المرجع (ةاإلقرارت الكتابي
نظراً ألن أثر القوانين واألنظمة على البيانات المالية يمكن أن يختلف إلى حـد كبيـر فـإن                    .١٢أ

اإلقرارات الكتابية توفر أدلة تدقيق ضرورية بشأن معرفة اإلدارة بعدم اإلمتثال المحـدد أو              
 البيانات المالية، على أن     المشكوك فيه للقوانين واألنظمة، والذي قد يكون أثره جوهرياً على         

اإلقرارات الكتابية ال توفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة في حد ذاتها، وتبعاً لذلك ال تؤثر علـى                 
  .١٠طبيعة ومدى أدلة التدقيق األخرى التي سيحصل عليها المدقق

  

  إجراءات التدقيق عند تحديد عدم إمتثال أو الشك فيه
  )١٨الفقرة : المرجع (مةدالئل عدم اإلمتثال للقوانين واألنظ

إذا أصبح المدقق على علم بوجود األمور التالية أو معلومات حولها فقد يكون ذلك داللة على                  .١٣أ
  :عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة

تحقيقات من قبل منظمات تنظيمية ودوائر حكوميـة، أو دفـع غرامـات أو فـرض         •
  .عقوبات

                                      
 .٤، الفقرة "الخطيةاإلقرارات  "٥٨٠معيار التدقيق الدولي  ١٠
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ارين أو ألطـراف ذات عالقـة أو        دفعات لخدمات غير محددة أو قروض للمستـش        •
  .لموظفين أو لموظفين حكوميين

عموالت مبيعات أو رسوم وكالء تبدو مفرطة فيما يتعلق بالنسبة لتلك التـي تـدقعها                •
  .المنشأة عادة أو تدفع في صناعتها، أو التي تدفع مقابل الخدمات التي إستلمت بالفعل

  . كبيرالشراء بأسعار أعلى أو أقل من سعر السوق إلى حد •
دفعات غير عادية نقداً، أو مشتريات على شكل شيكات صـراف تـدفع لحاملهـا أو                 •

  .تحويالت لحسابات مصرفية مرقمة
  .معامالت غير عادية مع شركات مسجلة في مالجئ ضريبية •
  .دفعات مقابل بضائع أو خدمات تمت لغير البلد الذي هو مصدرها •
  .دفعات بدون وثائق رقابة مناسبة على الصرف •
جود نظام معلومات يخفق سواء بسبب تصميمه أو عرضاً في تـوفير أثـر تـدقيق        و •

  .مناسب أو أدلة كافية
  .معامالت غير مصرح بها أو مسجلة بشكل غير مناسب •
  .تعليقات عكسية من وسائل اإلعالم •

  

  )ب١٨الفقرة : المرجع (األمور الخاصة بتقييم المدقق
  :ثر المحتمل على البيانات المالية ما يليتشمل األمور الخاصة بتقييم المدقق لأل  .١٤أ

التبعات المالية المحتملة لعدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة بالنسبة للبيانات المالية، بمـا             •
في ذلك على سبيل المثال فرض غرامات أو عقوبات ومطالبـات بـالتعويض عـن               

  .اضاة واإليقان المفروض على العمليات والمقأصولأضرار والتهديد بمصادرة 
  .ما إذا كانت التبعات المالية المحتملة تتطلب اإلفصاح •
ما إذا كانت التبعات المالية المحتملة خطيرة بحيث تدعو إلى الشك حـول العـرض                •

  .العادل للبيانات المالية، أو خالفاً لذلك تجعل البيانات المالية مضللة
  

  )١٩الفقرة : المرجع (إجراءات التدقيق
قشة النتائج التي توصل لها مع المكلفين بالحاكمية حيث قد يمكنهم تقديم أدلة             يمكن للمدقق منا    .١٥أ

تدقيق إضافية، فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤكد المدقق أن المكلفين بالحاكمية لهم نفس فهـم                
الحقائق والظروف المتعلقة بالمعامالت أو األحداث التي أدت إلى إحتمـال عـدم اإلمتثـال               

  .للقوانين واألنظمة



 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية

   ٢٢٠  ٢٥٠معيار التدقيق الدولي 

إذا لم تقدم اإلدارة أو حسبما هو مناسب المكلفون بالحاكمية معلومات كافيـة للمـدقق بـأن                   .١٦أ
المنشأة في الحقيقة ممتثلة للقوانين واألنظمة فإنه يمكن للمدقق أن يعتبر أن مـن المناسـب                
التشاور مع المستشارين القانوني للمنشأة أو مستشارها الخارجي بـشأن تطبيـق القـوانين              

ظمة على الظروف، بما في ذلك إحتمال اإلحتيال وآثاره على البيانـات الماليـة، وإذا               واألن
أعتبر أن من غير المناسب التشاور مع المستشار القانوني للمنشأة، أو إذا لم يقنـع المـدقق                 
برأي المستشار القانوني فإنه يمكن للمدقق أن يعتبر ان من المناسـب إستـشارة المستـشار                

 بشأن ما إذا كانت هناك مخالفة للقـوانين واألنظمـة، والتبعـات القانونيـة               القانوني للمدقق 
المحتملة، بما في ذلك إحتمال اإلحتيال، وما هو اإلجراء اآلخر، إن وجـد، الـذي سـيتخذه                 

  .المدقق
  

  )٢١الفقرة : المرجع (تقييم إنعكاسات عدم اإلمتثال
اكاسات عدم اإلمتثال فيما يتعلق بالنواحي  على المدقق تقييم إنع٢١كما هو مطلوب في الفقرة       .١٧أ

ييم المدقق للمخاطرة وموثوقية اإلقرارات الكتابيـة، وتعتمـد         األخرى للتدقيق، بما في ذلك تق     
إنعاكاسات حاالت معينة من عدم اإلمتثال التي حددها المدقق على إقتراف وإخفـاء الفعـل               

ن المشاركين، خاصة اإلنعاكاسات    الخاص إن وجد بأنشطة الرقابة ومستوى اإلدارة والموظفي       
  .الناجمة من تورط أعلى سلطة في المنشأة

  

في حاالت إستثنائية يمكن للمدقق النظر فيما إذا كان اإلنسحاب من عملية التدقيق ضرورياً،                .١٨أ
حيث يكون اإلنسحاب ممكناً بموجب القوانين واألنظمة المنطبقة، وذلك عندما ال تتخذ اإلدارة             

 بالحاكمية اإلجراء التصحيحي الذي يعتبره المدقق مناسباً في ظل الظروف، حتى أو المكلفون
ولو لم يكن عدم اإلمتثال جوهرياً بالنسبة للبيانات المالية، وعند إتخاذ قرار حول ما إذا كان                
اإلنسحاب من عملية التدقيق ضرورياً يمكن للمدقق طلب المشورة القانونية، وإذا لـم يكـن               

ملية التدقيق ممكناً يمكن للمدقق النظر في إجراءات بديلة، بما في ذلك بيان             اإلنسحاب من ع  
  .١١األخرى في تقرير المدقق) األمور(عدم اإلمتثال في فقرة األمر 

  

  تقديم التقارير حول عدم اإلمتثال المحدد أو المشكوك فيه 
  )٢٨الفقرة : عالمرج (تقديم التقارير حول عدم اإلمتثال للسلطات التنظيمية والتنفيذية

إن مسؤولية المدقق المهنية في المحافظة على سرية معلومات العميل من الممكن أن تحونل                .١٩أ
دون إبالغ عدم اإلمتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة لطرف خارج المنـشأة،              

لـو  على أن مسؤوليات المدقق القانونية تختلف حسب اإلختصاص، وفي حاالت معينة قد يع            
التشريع أو القانون أو المحاكم على واجب السرية، وفي بعض اإلختصاصات على المـدقق              
واجب قانوني وهو إبالغ حدوث أو الشك في حدوث عدم إمتثال للقـوانين واألنظمـة إلـى                 

                                      
 .٨، الفقرة "مستقلفقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق ال "٧٠٦معيار التدقيق الدولي  ١١



 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية

 ٢٥٠معيار التدقيق الدولي    ٢٢١  
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السلطات اإلشرافية، وكذلك في بعض اإلختصاصات على المدقق واجب إبالغ األخطاء إلى            
 ال تتخذ اإلدارة، أو حسبما ينطبـق ذلـك المكلفـون بالحاكميـة              السلطات في الحاالت التي   

اإلجراءات التصحيحية، ومن الممكن أن يعتبر المدقق أن مـن المناسـب الحـصول علـى                
  .المشورة القانونية لتحديد اإلجراءات المناسبة

  

  اإلعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام
ى إبالغ حاالت عـدم اإلمتثـال إلـى الـسلطة           أن يضطر مدقق القطاع العام إل     من الممكن     .٢٠أ

  .التشريعية أو الجهاز الحاكم اآلخر أو تضمينها في تقرير المدقق
  

  )٢٩الفقرة : المرجع (الوثائق
من الممكن أن تشمل وثائق المدقق الخاصة بالنتائج التي تم التوصل لها بشأن عدم اإلمتثـال                  .٢١أ

  :مة ما يلي، على سبيل المثالأو الشك في عدم اإلمتثال للقوانين واألنظ
  نسخ من السجالت أو الوثائق •
محاضر المناقشات التي عقدت مع اإلدارة أو المكلفين بالحاكمية أو أطراف من خارج          •

   .المنشأة



 

   ٢٢٢  ٢٦٠معيار التدقيق الدولي 

في سياق معيار التدقيق "المكلفين بالرقابةأولئك معتصالاإل "٢٦٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي
 ". للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةاألهداف العامة "٢٠٠الدولي 

  ٢٦٠معيار التدقيق الدولي 
   المكلفين بالرقابة أولئكمع تصالاإل

  

  ساري المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية (
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في للفترات 

  

  المحتويات
  الفقرة  

    المقدمة
  ٣-١ ..............................................................نطاق معيار التدقيق الدولي

  ٧-٤  ......................................................................دور عملية اإلبالغ
  ٤  .............................................................................تاريخ النفاذ
  ٩  ................................................................................األهداف
  ١٠ ...............................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ١٣-١١  .......................................................................المكلفون بالرقابة
  ١٧-١٤  ................................................................ إبالغهاجبالوا المسائل
  ٢٢-١٨  .........................................................................تصالعملية اإل
  ٢٣  .................................................................................التوثيق

    التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  ٨أ-١أ  .......................................................................المكلفون بالرقابة

  ٢٧أ-٩أ  ................................................................المسائل الواجب إبالغها
  ٤٤أ-٢٨أ  .........................................................................عملية اإلتصال

  ٤٥أ  .................................................................................التوثيق
 ومعايير التدقيق الدولية ١متطلبات محددة في المعيار الدولي لرقابة الجودة : ١الملحق 

  ألخرى التي تشير إلى المكلفين بالرقابةا
  

    الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية: ٢الملحق 
  



  كلفين بالرقابةالمأولئك مع  اإلتصال

  ٢٦٠معيار التدقيق الدولي   ٢٢٣  

دقي
الت

  قـ

    المقدمة
  نطاق معيار التدقيق الدولي

  

 مع المكلفين بالرقابة فيما     تصالاإلفي   المتمثلةيتناول معيار التدقيق الدولي هذا مسؤولية المدقق         .١
غم من قابلية تطبيق هذا المعيار بصرف النظر عـن          وعلى ر . يخص عملية تدقيق بيانات مالية    

ات معينة عندما يشارك كافة المكلفين بالرقابـة    إعتبار، تطبق    في المنشأة أو حجمها    هيكل الرقابة 
 المـدقق   إتصالوال يحدد هذا المعيار متطلبات تتعلق ب      . في إدارة منشأة ما وعلى منشآت مدرجة      
 .ا مكلفين بدور رقابي أيضاًبإدارة أو مالكي منشأة ما إال إذا كانو

 

مالية، ولكنه قد يكـون قـابالً       البيانات  ال عملية تدقيق    بشكل يتناسق مع  تمت صياغة هذا المعيار      .٢
للتطبيق، والتبني حسب الضرورة التي تقتضيها الظروف، على عمليات تدقيق المعلومات المالية            

سؤولية اإلشراف على إعداد وعرض     التاريخية األخرى عندما يقع على عاتق المكلفين بالرقابة م        
 .المعلومات المالية التاريخية األخرى

  
 المتبادلة الفعالة أثناء تدقيق بيانات مالية، حيث يوفر هذا المعيار إطـار             تصاالتإدراك أهمية اإل   .٣

 المحددة التـي سـيتم      المسائل المدقق مع المكلفين بالرقابة، ويحدد بعض        تصاالت إل مهيمن عمل
، والتي تكمل متطلبـات هـذا      بهااإلبالغ   األخرى التي سيتم     مسائلالوإن  . بشأنها  معهم تصالاإل

باإلضافة إلى ذلك فقد حدد     ). ١أنظر الملحق   (المعيار، محددة في معايير التدقيق الدولية األخرى        
 متطلبات محددة فيما يتعلق باإلبالغ عن أوجه الضعف الهامة فـي            ١٢٦٥معيار التدقيق الدولي    

 أخـرى   مسائل هناكوالداخلية التي حددها المدقق خالل عملية التدقيق للمكلفين بالرقابة،          الرقابة  
 ولكن قد يتعـين إبالغهـا     غير مطلوبة بموجب هذا المعيار أو معايير التدقيق الدولية األخرى،           

 على  مطبقة مع المنشأة أو بموجب متطلبات إضافية        تفاق اإل  عن طريق   أو ونظام قانونبموجب  
ال شيء في هذا المعيار يحـول       . ، مثل المعايير الصادرة عن جهة محاسبية مهنية وطنية        العملية
 ).٢٧أ-٢٤الفقرات أ: المرجع. ( أخرى للمكلفين بالرقابةمسائلإبالغ المدقق بأية دون 

  
  دور عملية اإلبالغ

ـ    . يركز هذا المعيار بشكل أساسي على إبالغ المدقق المسئولين عن الحوكمة           .٤ ر ومع ذلـك، يعتب
  :اإلبالغ المتبادل الفاعل مهماً لمساعدة

المدقق والمسئولين عن الحوكمة في فهم المسائل المتعلقة بالتدقيق في السياق وفي   )أ (
 وموضوعية إستقالليةوتبنى هذه العالقة مع الحفاظ على . تطوير عالقة عمل متينة

  ؛ المدقق

                                                 
  ".بة الداخلية للمكلفين بالرقابة واإلدارةاإلبالغ عن نواحي القصور في الرقا " ٢٦٥معيار التدقيق الدولي  ١



   المكلفين بالرقابة أولئكمع اإلتصال
 

   ٢٢٤  ٢٦٠معيار التدقيق الدولي 

فعلى . ن عن الحوكمةالمدقق في الحصول على معلومات متعلقة بالتدقيق من المسئولي  )ب (
سبيل المثال، قد يقوم المسئولون عن الحوكمة بمساعدة المدقق في فهم المنشأة وبيئتها 
وتحديد مصادر أدلة التدقيق المناسبة وفي توفير المعلومات حول المعامالت أو األحداث 

  ؛ والمحددة
تقارير المالية المسئولين عن الحوكمة في الوفاء بمسؤوليتهم عن مراقبة عملية إعداد ال  )ج (

  .وبالتالي تقليل مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات المالية
  
على الرغم من أن المدقق مسئول عن اإلبالغ عن المسائل التي يتطلبها هـذا المعيـار، إال أن                   .٥

وال يعفـي   . اإلدارة مسئولة أيضاً عن إبالغ المسئولين عن الحوكمة بالمسائل المتعلقة بالحوكمة          
وعلى نحو مماثل، إن إبالغ اإلدارة للمسئولين       . بل المدقق اإلدارة من هذه المسئولية     اإلبالغ من ق  

عن الحوكمة حول األمور التي ينبغي على المدقق اإلبالغ عنها ال يعفي المدقق مـن مـسئولية                 
ومع ذلك، قد يؤثر توصل هذه المسائل من قبل اإلدارة على شكل وتوقيت إبالغ              . إبالغهم أيضاً 

  .مسئولين عن الحوكمةالمدقق لل
  
يعد اإلبالغ الواضح الذي تتطلبه معايير التدقيق الدولية حول المسائل المحددة جزئاً ال يتجزأ من                .٦

ومع ذلك، ال تلزم معايير التدقيق الدولية المدقق باتخاذ اإلجراءات بشكل خـاص             . عملية التدقيق 
  .لتحديد أي مسائل أخرى لتوصيلها إلى المسئولين عن الحوكمة

  
فعلـى  . قد يقيد القانون أو النظام عملية إبالغ المدقق للمسئولين عن الحوكمة عن بعض المسائل              .٧

سبيل المثال، قد تمنع القوانين أو األنظمة بشكل خاص عملية اإلبالغ أو أي إجراء آخر من شأنه                 
و غيـر   محاباة التحقيق الذي تقوم به الجهة المعنية فيما يتعلق بأي عمل فعلي أو مـشتبه بـه أ                 

وفي بعض الظروف، قد تكون الصراعات المحتملة معقدة بين التزامات المدقق بالسرية            . قانوني
وفي مثل هذه الحاالت، قد ينظر المدقق فـي الحـصول علـى المـشورة               . والتزاماته باإلبالغ 

  .القانونية
  

  تاريخ النفاذ
 ١٥ة للفترات التي تبـدأ فـي      يعتبر هذا المعيار ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالي          .٨

  . أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر
  

 األهداف
 -:فيما يليتتلخص أهداف المدقق  .٩

لماليـة وإعطـائهم    فيما يتعلق بتدقيق البيانات ا    بالغ المكلفين بالرقابة مسؤوليات المدقق      إل  )أ (
 ؛ عملية التدقيق المخطط لهماتوقيتنظرة عامة على نطاق و

 بعملية التدقيق من المكلفين بالرقابة؛لحصول على معلومات ذات عالقة ل  )ب (



   المكلفين بالرقابة أولئكمع اإلتصال
 

  ٢٦٠معيار التدقيق الدولي   ٢٢٥  

دقي
الت

  قـ

تنشأ عن عملية التدقيق في الوقت المحدد والتي تعتبر         تزويد المكلفين بالرقابة بمالحظات     ل  )ج (
  هامة وذات عالقة بمسؤوليتهم في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية؛ و

  .  المتبادل بين المدقق والمكلفين بالرقابةتصالتشجيع اإلل  )د (
  

 ريفاتالتع
 -:يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناهألغراض معايير التدقيق الدولية،  .١٠

 على سـبيل المثـال    ) (المؤسسات(أو المؤسسة   ) األشخاص( الشخص   -المكلفون بالرقابة   ) أ(
تجاه اإلسـتراتيجي للمنـشأة     إلالذين يقع على عاتقهم اإلشراف على ا      ) أمين على الشركة  

وتتضمن هذه المسؤولية اإلشراف على عملية إعداد       . مسؤولية المنشأة والواجبات المتعلقة ب  
وفيما يتعلق ببعض المنشآت في بعض المناطق، قـد يـشتمل المكلفـون             . التقارير المالية 

بالرقابة على الموظفين اإلداريين مثل األعضاء التنفيذيين لمجلس رقابة معين في منـشأة             
لمناقشة تنوع هياكل الحوكمـة أو الرقابـة،   .مدير-تابعة للقطاع الخاص أو العام، أو مالك 

 .٨أ-١أنظر الفقرات أ

الذي يتحمل المسؤولية التنفيذيـة عـن القيـام بعمليـات        ) األشخاص( الشخص   –اإلدارة    ) ب(
وفيما يتعلق ببعض المنشآت في بعض المناطق، تشتمل اإلدارة علـى بعـض أو             . المنشأة

  .  مدير-ذيين في مجلس رقابة معين أو مالككافة المكلفين بالرقابة مثل األعضاء التنفي

  المتطلبات
 المكلفون بالرقابة

.  معـه  تصالالمناسب داخل هيكل الرقابة في المنشأة ليتم اإل       ) األشخاص(يحدد المدقق الشخص     .١١
 ).٤أ-١الفقرات أ: المرجع(

  
  مع مجموعة فرعية من المكلفين بالرقابةتصالاإل

مكونة من المكلفين من الرقابة كلجنة تـدقيق أو فـرد           عندما يتصل المدقق مع مجموعة فرعية        .١٢
 ).٧أ-٥الفقرات أ: المرجع. ( مع جهة الرقابةتصالمثالً، يحدد المدقق ما إذا كان يحتاج إلى اإل

  
 عندما يشارك كافة المكلفون بالرقابة في إدارة المنشأة

سسة عمل صغيرة مثالً    في بعض الحاالت، يشارك كافة المكلفون بالرقابة في إدارة المنشأة، كمؤ           .١٣
في هذه الحاالت، في حال     . حيث يدير المنشأة مالك واحد وال يملك أي شخص آخر دوراً رقابياً           

 يتحمل مسؤولية اإلدارة،    الذي) األشخاص( المطلوبة بموجب هذا المعيار للشخص       مسائلإبالغ ال 
جة إلى إبـالغ    ، فليست هناك حا   مسؤوليات رقابية أيضاً  ) األشخاص(حيث يتحمل هذا الشخص     

 فـي   مسائلإلى هذه ال  ويشار  . ذاته في دورهم الرقابي   ) األشخاص(مرة أخرى للشخص    المسائل  
) األشخاص(الشخص   مع   تصاليشعر المدقق بالرضا ألن اإل    ومع ذلك، ينبغي أن     ). ج(١٦الفقرة  
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   ٢٢٦  ٢٦٠معيار التدقيق الدولي 

  يعمل على إبالغ كافة األشخاص الذين قد يتـصل بهـم المـدقق    مسؤوليات اإلدارةالذي يتحمل 
 )٨الفقرة أ: المرجع. (بصفتهم الرقابية بالشكل المناسب

  
   الواجب إبالغهاالمسائل

 مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية

المدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية، بما فـي         يبلغ المدقق المكلفين بالرقابة عن مسؤوليات        .١٤
 -:ذلك ما يلي

التـي تـم   ة والتعبير عن رأي معين حول البيانات المالية       صياغأن المدقق مسؤول عن       ) أ(
 إعدادها من قبل اإلدارة تحت إشراف المكلفين بالرقابة؛ و

: المرجـع . (ال يعفي تدقيق البيانات المالية اإلدارة أو المكلفين بالرقابة من مسؤولياتهم            ) ب(
 )١٠أ-٩الفقرتان أ

  
 نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لهما

. ق المكلفين بالرقابة نظرة عامة حول نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطـط لهمـا             يعطي المدق  .١٥
 )١٥أ-١١الفقرات أ: المرجع(

  
 نتائج هامة من التدقيق

 )١٦الفقرة أ: المرجع: (يبلغ المدقق المكلفين بالرقابة بما يلي .١٦

، بما وجهات نظر المدقق حول الجوانب النوعية الهامة للممارسات المحاسبية في المنشأة  ) أ(
. البيانات الماليـة  حول فصاحاتاإلفي ذلك السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية و 

 المدقق لممارسة   إعتبارويفسر المدقق للمكلفين بالرقابة، حيث يكون ممكناً، السبب وراء          
محاسبية هامة، تعد مقبولة بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به، علـى              

 )١٧الفقرة أ: المرجع( للمنشأة؛ مارسة األكثر مالئمة للظروف المعينةأنها الم

: المرجـع (تتم مواجهتها خالل عملية التدقيق؛      الصعوبات الجوهرية، إن وجدت، التي        ) ب(
 )١٨الفقرة أ

  -:إال في حال مشاركة المكلفين بالرقابة في إدارة المنشأة  ) ج(

يق والتي تمت مناقـشتها أو       الهامة، إن وجدت، التي تنشأ من عملية التدق        مسائلال )١(
 )١٩الفقرة أ: المرجع( مع اإلدارة؛ و للتراسلالتي تخضع 

 اإلقرارات الخطية التي يطلبها المدقق؛ و )٢(
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  ٢٦٠معيار التدقيق الدولي   ٢٢٧  

دقي
الت

  قـ

 حكـم جدت، التي تنشأ من عملية التدقيق، والتي تعتبر حسب ال          األخرى، إن و   مسائلال )   د(
الفقـرة  : المرجع. (ماليةالمهني للمدقق هامة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير ال         

  )٢٠أ
   

  المدقق إستقاللية

 : في حالة المنشآت المدرجة، يبلغ المدقق المكلفين بالرقابة بما يلي .١٧

بيان بأن فريق العملية واألشخاص اآلخرين في الشركة حسبما هو مناسب، والـشركة               ) أ(
قيـة  وحيث يكون ذلك ممكناً، الشركات ضمن المجموعة قد التزموا بالمتطلبـات األخال           

 ؛ وستقالليةذات العالقة فيما يتعلق باإل

 األخرى التي تدور بين الشركة والـشركات ضـمن          مسائلكافة العالقات وال      ) ١(   ) ب(
تطبق على  المهني بأنها قد حكمهوالمنشأة، والتي يرى المدقق حسب المجموعة 

ـ          . ستقالليةاإل ا ويتضمن هذا إجمالي الرسوم المتكبدة خالل الفترة التـي تغطيه
البيانات المالية فيما يخص الخدمات المتعلقة بالتدقيق والخدمات غير المتعلقـة           

 والعناصـر بالتدقيق التي توفرها الشركة أو الشركات ضمن المجموعة للمنشأة          
وينبغي توزيع هذه الرسوم علـى فئـات مالئمـة          . التي تسيطر عليها المنشأة   

  و المدقق؛ إستقالليةمات على لمساعدة المكلفين بالرقابة في تقييم تأثير الخد
اإلجراءات الوقائية ذات العالقة التي تم تطبيقها للتخلص من التهديدات المحددة            )٢(

  )٢٣أ-٢١الفقرةأ: المرجع( . إلى مستوى مقبولالحد منها أو ستقالليةعلى اإل
  تصالعملية اإل

  إتصالإجراء عملية 
 .تـصاالت لمحتـوى العـام المتوقـع لإل       حول الشكل والتوقيت وا    بالرقابةيبلغ المدقق المكلفين     .١٨

 )٣٦أ-٢٨الفقرات أ: المرجع(
  

 تصالأشكال اإل

النتائج الهامة التي تم التوصل إليها في عملية التدقيق عندما          بيبلغ المدقق المكلفين بالرقابة خطياً       .١٩
  الخطية إلى  التبليغاتال تحتاج   .  المهني للمدقق، غير مالئم    حكم الشفوي، حسب ال   تصاليكون اإل 

 )٣٦أ-٢٨الفقرات أ: المرجع. ( التي نشأت خالل سير عملية التدقيقمسائلاالحتواء على كافة ال
 

 المدقق عندما يكون ذلك مطلوباً بموجب الفقرة        إستقالليةيبلغ المدقق المكلفين بالرقابة خطياً حول        .٢٠
١٧. 

  
  تصاالتتوقيت اإل

 )٤١أ-٤٠الفقرتان أ: عالمرج. (يبلغ المدقق المكلفين بالرقابة في التوقيت المحدد .٢١
  



   المكلفين بالرقابة أولئكمع اإلتصال
 

   ٢٢٨  ٢٦٠معيار التدقيق الدولي 

 تصالمدى مالئمة عملية اإل
 المتبادل بين المدقق والمكلفين بالرقابة مناسباً لغـرض عمليـة           تصاليقيم المدقق ما إذا كان اإل      .٢٢

، إن وجد، على تقييم المـدقق        الناجم م المدقق التأثير   كذلك، يقي  تصالفي حال لم يكن اإل    . التدقيق
دليل تدقيق كاف ومناسب، ويتخذ إجراء      رة على الحصول على     لمخاطر األخطاء الجوهرية والقد   

 )٤٨أ-٤٦الفقرات أ: المرجع. (اًمناسب
  

 التوثيق
 إدراجها   الواجب إبالغها بموجب هذا المعيار شفوياً، يتعين على المدقق           مسائلفي حال إبالغ ال    .٢٣

 مـسائل إبـالغ ال  أما في حال    .  إلى جانب الوقت والشخص الذي تم إبالغه بها        في وثائق التدقيق  
: لمرجعا. (٢ بنسخة من التبليغ كجزء من وثائق عملية التدقيق         االحتفاظ  المدقق خطياً، يتعين على  

 )٤٥الفقرة أ
*** 

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  )٧الفقرة : المرجع(المكلفون بالرقابة 

لخلفيـات الثقافيـة أو   تتباين هياكل الرقابة حسب المنطقة أو المنشأة، مما يعكس تأثيرات مثـل ا    .١أ
  -:فعلى سبيل المثال. الملكيةخصائص الحجم والقانونية المختلفة و

بحيـث يكـون    ) غير تنفيذي كلياً أو جزيئـاً     (في بعض المناطق، يوجد مجلس إشرافي        •
"). مكون من مستويين  "هيكل  () اإلدارة(منفصالً من الناحية القانونية عن مجلس تنفيذي        

تعتبر كل من الوظائف اإلشرافية والتنفيذية ضمن المـسؤولية         أما في المناطق األخرى،     
 ").مكون من مستوى واحد"هيكل (القانونية لمجلس منفرد أو وحدوي 

يحتل المكلفون بالرقابة مناصب تشكل جزءاً ال يتجزأ من الهيكـل           في بعض المنشآت،     •
المنـشآت  في المنشآت األخرى، مثل بعـض       أما  . القانوني للمنشأة مثل مدراء الشركة    

 .الحكومية، تتحمل جهة ال تشكل جزءاً من المنشأة مسؤولية الرقابة

أما فـي   . قي بعض الحاالت، يشارك بعض أو كافة المكلفين بالقرابة في إدارة المنشأة            •
 .الحاالت األخرى، يتألف المكلفون بالرقابة واإلدارة من أشخاص مختلفين

 على البيانـات    ٣ مسئولية المصادقة  في بعض الحاالت، يتحمل المسئولون عن الحوكمة       •
 ).وفي حاالت أخرى، تتحمل اإلدارة هذه المسئولية(المالية الخاصة بالمنشأة 

  

                                                 
 .٦، والفقرة ١١-٨الفقرات " وثائق التدقيق " ٢٣٠معيار التدقيق الدولي    ٢
، إن تحمل " البيانات الماليةحول وإعداد التقاريرتكوين رأي  "٧٠٠ من معيار التدقيق الدولي ٤٠كما هو وارد في الفقرة أ  ٣

 تعني امتالك صالحية التوصل إلى أنه قد تم إعداد كافة البيانات التي تضم البيانات المالية، بما مسئولية المصادقة في هذا السياق
  .في ذلك المالحظات ذات العالقة
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  ٢٦٠معيار التدقيق الدولي   ٢٢٩  

دقي
الت

  قـ

في معظم المنشآت، تعتبر الرقابة مسؤولية جماعية لجهة حاكمة، مثل مجلس اإلدارة أو المجلس               .٢أ
منـاء أو أشـخاص     اإلشرافي أو الشركاء أو المالكون أو لجنة إدارية أو مجلـس حـاكمين أو أ              

 -الرقابـة كالمالـك   قد يتحمل شخص واحد مسؤولية       أما في بعض المنشآت الصغيرة    . مماثلين
عنـدما تكـون الرقابـة مـسؤولية        . المدير مثالً حيث ال يكون هناك مالك آخر، أو أمين واحد          

ـ      ام جماعية، قد تقع على عاتق مجموعة فرعية مثل لجنة التدقيق أو حتى فرد معين مسؤولية القي
 وبدالً من ذلك، قد يقع على عـاتق         .مسؤولياتهابمهمات محددة لمساعدة الجهة الحاكمة في أداء        

 مسؤوليات معينة ومحددة قانوناً تختلف عـن مـسؤوليات الجهـة            مجموعة فرعية أو فرد معين    
  .الحاكمة

  
افـة  فـي ك  ) األشخاص(يعني مثل هذا التنوع بأنه من غير الممكن لهذا المعيار تحديد الشخص              .٣أ

وباإلضافة إلى ذلك، قـد يكـون الـشخص         .  معينة مسائلعمليات التدقيق الذين سيبلغهم المدقق      
المناسب الذي ينبغي إبالغه غير قابل للتحديد من خالل إطـار العمـل القـانوني               ) األشخاص(

التي ال يكون فيها هيكل الرقابـة محـدد         المعمول به أو ظروف العملية األخرى، مثل المنشآت         
 مثل بعض المنشآت المملوكة من قبل العائلة وبعض المنظمات غيـر الربحيـة وبعـض                مسبقاً

 مع الطرف المعني تفاقوفي هذه الحاالت، قد يحتاج المدقق إلى المناقشة واإل. المنشآت الحكومية
يعتبر فهم   وعند تحديد الشخص الذي سيتم إبالغه،     . الذي سيتم إبالغه  ) األشخاص(على الشخص   
 .  أمراً ذو عالقـة     ٤٣١٥ الرقابة والعمليات في المنشأة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي          المدقق لهيكل 

ي سـيتم   ت ال المسألةالمناسب الذي سيتم إبالغه باالعتماد على       ) األشخاص(وقد يختلف الشخص    
 .اإلبالغ عنها

  
قين  محددة يجب إبالغها من قبل مجموعة من المـدق         مسائل  ٦٠٠يتضمن معيار التدقيق الدولي      .٤أ

 مجموعة ما، يعتمـد تحديـد الـشخص         عناصرعندما تشكل المنشأة إحدى      ٥.للمكلفين بالرقابة 
. التي سيتم اإلبالغ عنهـا     والمسألة على ظروف العملية     العناصرالذي يبلغه مدقق    ) األشخاص(

باألعمال ذاتها داخل نظام الرقابة الداخلية ذاتـه        وفي بعض الحاالت، قد يقوم عدد من العناصر         
 هم أنفـسهم    العناصرعندما يكون المكلفون بالرقابة في      . استخدام الممارسات المحاسبية ذاتها   وب
تكرار من خـالل التعامـل مـع هـذه       ، قد يتم تفادي ال    ) مجلس إدارة مشترك   على سبيل المثال  (

  .في الوقت ذاته لغرض اإلبالغ العناصر
  

                                                 
  ".تحديد وتقييم مخاطر الخطأ  الجوهري من خالل فهم ا لمنشأة وبيتها " ٣١٥معيار  التدقيق الدولي     ٤
)" العنصربما في ذلك عمل مدققي  ( للمجموعة عمليات تدقيق البيانات المالية-خاصةالبارات عتاإل  "٦٠٠معيار التدقيق الدولي    ٥

  .٤٩-٤٦الفقرات 
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  )١٢ الفقرة :المرجع( مع مجموعة فرعية من المكلفين بالرقابة تصالاإل
 التاليـة  مـسائل  مع مجموعة فرعية من المكلفين بالرقابة، قد يأخذ المدقق ال     تصال اإل إعتبارعند   .٥أ

  -:عتباربعين اإل
 .المسؤوليات المختلفة للمجموعة الفرعية والجهة الحاكمة •

 اإلبالغ عنها الواجب المسألةطبيعة  •

 المتطلبات القانونية أو التنظيمية ذات العالقة •

انت ملك المجموعة الفرعية صالحية اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالمعلومات المبلغ           ما إذا ك   •
 .عنها، وما إذا كان بإمكانها توفير معلومات وتفسيرات أخرى قد يحتاج إليها المدقق

  
 بشكل كامـل   معينةمعلوماتبعند تحديد ما إذا كانت هناك حاجة أيضاً إلى إبالغ الهيئة الحاكمة          .٦أ

ر المدقق بتقييم المدقق لمدى فعالية ومالئمة إبالغ المجموعة الفرعيـة للهيئـة             أو موجز، قد يتأث   
 حول شروط التكليف التي يحـتفظ       تفاقيصرح المدقق باإل  وقد  .  ذات العالقة  الحاكمة بالمعلومات 

  .  ذلكالقانون والنظاممنع يالمدقق بحق إبالغها مباشرة للهيئة الحاكمة ما لم 
  

. في العديد مـن المنـاطق     ) وعات فرعية مماثلة تحمل أسماء مختلفة     أو مجم (توجد لجان تدقيق     .٧أ
 مع لجنة التدقيق، حيـث توجـد    تصالاإلوعلى الرغم من اختالف صالحيتهم ووظائفهم، أصبح        

وتقترح مبادئ الرقابـة    .  المدقق مع المكلفين بالرقابة    إتصالمثل هذه اللجنة، عنصراً أساسياً في       
  -:الجيدة ما يلي

 .المدقق إلى حضور اجتماعات لجنة التدقيق بشكل منتظمأن تتم دعوة  •

 عالقة، واألعضاء اآلخـرين     رئيس لجنة التدقيق، عندما تكون المسألة ذات       يتواصلأن   •
 .في لجنة التدقيق مع المدقق بشكل دوري

 .أن تجتمع لجنة التدقيق مع المدقق دون حضور اإلدارة مرة واحدة في السنة على األقل •
  

  )١٣الفقرة : المرجع (فة المكلفين بالرقابة في إدارة المنشأةعند مشاركة كا
 في بعض الحاالت، يشارك كافة المكلفون بالرقابة في إدارة المنشأة، ويتم تعديل تطبيق متطلبات            .٨أ

 مـع الـشخص     تـصال وفي مثل هذه الحاالت، قد ال يـؤدي اإل        .  لتحديد هذا الموقف   تصالاإل
 في  رية إلى إبالغ كافة األشخاص الذين قد يبلغهم المدقق        الذي يتحمل مسؤوليات إدا   ) األشخاص(

 فعلى سبيل المثال، في شركة يشارك كافـة         . بصفتهم الرقابية بالشكل المناسب    الحاالت األخرى 
 الشخص المـسؤول عـن      على سبيل المثال   (المدراءض  المدراء في إدارة المنشأة، قد يكون بع      

 على سـبيل المثـال    (تي تمت مناقشتها مع مدير آخر        الهامة ال  مسائلعلى غير علم بال   ) التسويق
  ).الشخص المسؤول عن إعداد البيانات المالية
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دقي
الت
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   الواجب إبالغهامسائلال
  )١٤الفقرة : المرجع (مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية

 خطاب التكليـف    ادة ما تكون مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية متضمنة في           ع .٩أ
وقـد  .  الخطي الذي يدون شروط العملية المتفق عليهـا        تفاقأو شكل مناسب آخر من أشكال اإل      

 الخطي  تفاقيعتبر تزويد المكلفين بالرقابة بنسخة من خطاب التكليف أو شكل آخر من أشكال اإل             
  -: التاليةمسائل مثل المسائل بهم فيما يتعلق بتصالطريقة مناسبة لإل

 لمعايير التدقيق الدولية الموجهة نحو      أداء عملية التدقيق وفقاً   المتمثلة في   مدقق  مسؤولية ال  •
 التي تقتـضي معـايير      مسائلولذلك، تتضمن ال  . حول البيانات المالية  التعبير عن رأي ما     

 هامة تنشأ من تدقيق البيانـات الماليـة ذات العالقـة            مسائلالتدقيق الدولي اإلبالغ عنها     
 .ة فيما يخص اإلشراف على عملية إعداد التقارير الماليةبالمكلفين بالرقاب

حقيقة أن معايير التدقيق الدولية ال تقتضي من المدقق تصميم إجـراءات بهـدف تحيـد                 •
 .  اإلضافية التي يتم إبالغ المكلفين بالرقابة بهامسائلال

 أو  قانون  معينة بموجب  مسائلمسؤولية المدقق، حيث يكون ذلك ممكناً، المتمثلة في إبالغ           •
 مع المنشأة أو بموجب متطلبات إضافية معمول بها في العملية، مثـل             تفاق وذلك باإل  نظام

 .المعايير الصادرة عن جهة محاسبية مهنية وطنية
  

معمول بهـا فـي العمليـة        مع المنشأة أو متطلبات إضافية       إتفاق أو   األنظمةقد تتيح القوانين أو      .١٠أ
 إتفاققد يتيح ) أ(فعلى سبيل المثال، .  مع المكلفين بالرقابة على نطاق أوسعتصالالمجال أمام اإل  

 معينة عندما تنشأ من الخدمات التي توفرها شركة أو شركة           مسائلمع المنشاة المجال أما إبالغ      
قد يتيح أمر تكليف لمدقق من القطاع       ) ب(عملية تدقيق البيانات المالية؛ أو       ضمن المجموعة عدا  
  . تسترعي انتباه المدقق نتيجة لعمل آخر مثل عمليات تدقيق األداءمسائلغ العام المجال أمام إبال

  
  )١٥الفقرة : المرجع (نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لهما

  -: فيما يتعلق بنطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لهما إلىتصالقد يؤدي اإل .١١أ
فـضل ومناقـشة قـضايا      مساعدة المكلفين بالرقابة على فهم عواقب عمل المدقق بشكل أ           ) أ(

األهمية النسبية مع المدقق وتحديد أي مجاالت قد تتطلب من المـدقق             ومفهموم   المخاطر  
 اتخاذ إجراءات إضافية؛ و

 .مساعدة المدقق على فهم المنشأة وبيئتها بشكل أفضل  ) ب(
  

طط  مع المكلفين بالرقابة حول نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخ         تصالإن العناية مطلوبة عند اإل     .١٢أ
يتم إضعاف فعالية التدقيق، خاصة عندما يشارك بعض أو كافة المكلفين بالرقابـة             لهما بحيث ال    
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 فيما يخص طبيعـة وتوقيـت إجـراءات         تصالسبيل المثال، قد يحد اإل    فعلى  . في إدارة المنشأة  
  .التدقيق المفصلة من فعالية هذه اإلجراءات من خالل جعلهم متوقعين للغاية

  
  -: المبلغ عنها ما يليلمسائقد تتضمن ال .١٣أ

•         كانت ناجمة عـن     كيف يقترح المدقق معالجة المخاطر الهامة لألخطاء الجوهرية، سواء 
 .احتيال أو خطأ

 .أسلوب المدقق في الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق •

 ٦.النسبية في سياق عملية تدقيق مااألهمية مفهوم تطبيق  •
  

قشتها مع المكلفين بالرقابة لتخطيط التي قد يكون من المالئم منا األخرى المتعلقة بامسائلتشتمل ال .١٤أ
  -:على

مدى استخدام المدقق عمل التدقيق الداخلي وكيف       حيث تملك المنشأة وظيفة تدقيق داخلي،        •
 .يمكن أن يعمل التدقيق الخارجي والداخلي معاً على أكمل وجه بطريقة بناءة ومكملة

 -:وجهات نظر المكلفين بالرقابة •

 .المناسب في هيكل الرقابة للمنشأة الذي يتعين التواصل معه) األشخاص(لشخص ا 

 .توزيع المسؤوليات بين المكلفين بالرقابة واإلدارة 

أهداف وإستراتيجيات المنشأة ومخاطر العمل ذات العالقة التي قد ينتج عنها أخطـاء              
 .جوهرية

عناية خاصـة خـالل عمليـة        التي يعتبرها المكلفون بالرقابة بأنها تسترعي        مسائلال 
 .التدقيق، وأي مجاالت قد يطلبون بها تنفيذ إجراءات إضافية

 . هامة مع الهيئات التنظيميةإتصاالت 

 األخرى التي يرى المكلفون بالرقابة بأنها قد تؤثر على عملية تدقيق البيانات             مسائلال 
 .المالية

الرقابة الداخليـة للمنـشأة     ) أ(مواقف ووعي وتصرفات المكلفين بالرقابة فيما يتعلق بـ          •
وأهميتها في المنشأة، بما في ذلك كيفية إشراف المكلفين بالرقابة علـى فعاليـة الرقابـة                

 .الكشف عن أو احتمالية حدوث احتيال) ب(الداخلية، و

                                                 
  ".األهمية النسبية في تخطيط وإجراء عملية تدقيق  "٣٢٠معيار التدقيق الدولي  ٦
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ستجابة للتطورات في معايير المحاسبة وممارسات الرقابـة        إتصرفات المكلفين بالرقابة ك    •
 . ذات عالقةمسائلراج األسهم المتداولة، وإدفي الشركة وقواعد 

 . السابقة مع المدققتصاالتستجابات المكلفين بالرقابة لإلإ •
  

 مع المكلفين بالرقابة قد يساعد المدقق على تخطيط نطـاق وتوقيـت عمليـة               تصالرغم أن اإل   .١٥أ
ـ              دقيق وخطـة   التدقيق، إال أنه ال يغير مسؤولية المدقق المتمثلة في وضع اإلستراتيجية الكلية للت

               التدقيق، بما في ذلك طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات الالزمة للحصول على دليل تدقيق كـاف
  .ومناسب

  
  )١٦الفقرة : المرجع (نتائج هامة من التدقيق

مـن أجـل    من قبل المدقق طلب معلومات إضافية من المكلفين بالرقابة          قد يتضمن إبالغ النتائج      .١٦أ
فعلى سبيل المثال، قد يؤكد المدقق على أن المكلفين         .  التوصل إليه  استكمال دليل التدقيق الذي تم    

  .بالرقابة يشاركونه الفهم ذاته للحقائق والظروف ذات العالقة بمعامالت أو أحداث محددة
  

  ))أ(١٦الفقرة : المرجع(جوانب نوعية هامة للممارسات المحاسبية 

إجراء تقديرات محاسبية وإصـدار أحكـام       تسمح أطر عمل إعداد التقارير المالية عادة للمنشأة ب         .١٧أ
 المفتـوح   تصالقد يشتمل اإل  . حول الممارسات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بالبيانات المالية      

والبنّاء حول الجوانب النوعية الهامة للممارسات المحاسبية للمنشأة على إبداء المالحظات حـول             
 التي قد يتم تضمينها في هـذا        مسائل ال ٢الملحق  يحدد  . قابلية قبول الممارسات المحاسبية الهامة    

  .تصالاإل
  

  ))ب(١٢الفقرة : المرجع(صعوبات هامة تتم مواجهتها أثناء التدقيق 

  -: مثلمسائلقد تشتمل الصعوبات الهامة التي تتم مواجهتها أثناء عملية التدقيق  .١٨أ
 .تأخيرات هامة في توفير اإلدارة للمعلومات المطلوبة •

 .فترة زمنية قصيرة بشكل غير ضروري يتم خاللها استكمال عملية التدقيق •

 .جهد شامل غير متوقع مطلوب للحصول على دليل تدقيق كاف ومناسب •

 .عدم توفر معلومات متوقعة •

 .القيود المفروضة على المدقق من قبل اإلدارة •

لى البقاء كمنشأة مستمرة    عدم استعداد اإلدارة إلجراء أو توسيع عملية تقييم قدرة المنشأة ع           •
 .عندما يتم طلب ذلك
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محددات على النطاق تقـود إلـى تعـديل رأي           مثل هذه الصعوبات     تشكلفي بعض الظروف، قد     
  ۷.المدقق

  
  ))٢( )ج(١٦الفقرة : المرجع(خاضعة للتراسل مع اإلدارة  هامة تتم مناقشتها أو مسائل

  -: مثلمسائل تخضع للتراسل مع اإلدارة على  الهامة التي تتم مناقشتها أو التيمسائلتتضمن ال .١٩أ
ظروف العمل التي تؤثر على المنشأة وخطط وإستراتيجيات العمل التي قد تـؤثر علـى                •

 .مخاطر األخطاء الجوهرية

 المحاسبة  مسائلمساور القلق حول مشاورات اإلدارة مع المحاسبين اآلخرين فيما يخص            •
 .أو التدقيق

التعيين المبدئي أو المتكـرر للمـدقق فيمـا يتعلـق           يخص  المناقشات أو المراسالت فيما      •
 .بالممارسات المحاسبية أو تطبيق معايير التدقيق أو رسوم التدقيق أو الخدمات األخرى

  
  ))د(١٦الفقرة : المرجع( هامة أخرى ذات عالقة بعملية إعداد التقارير المالية مسائل

ية التدقيق والتـي تـرتبط بـشكل مباشـر           الهامة األخرى التي تنشأ من عمل      مسائلقد تشتمل ال   .٢٠أ
 مثـل األخطـاء     مسائلبالمكلفين بالرقابة فيما يخص اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية           

الجوهرية في الحقيقة أو االختالفات الجوهرية في المعلومات التي تـصاحب البيانـات الماليـة               
  .المدققة التي تم تصحيحها

  
  )١٧ الفقرة :المرجع ( المدققإستقاللية

 لمتطلبات السلوك األخالقي المتعلقة بعمليات تدقيق البيانات المالية بما في           متثاليلزم المدقق باإل   .٢١أ
 ٨.ستقالليةذلك تلك المتعلقة باإل

  
 األخرى واإلجراءات الوقائية الواجب إبالغها حسب ظروف العمليـة،          مسائلتتباين العالقات وال   .٢٢أ

  -:تالية المسائلولكنها تتناول عموماً ال

تهديـدات للمـصلحة     التي يمكن تصنيفها على أنهـا        ستقالليةالتهديدات التي تواجه اإل     ) أ(
 ؛ والشخصية والمراجعة الذاتية والتأييد والتآلف والمضايقة

تنظيمية واإلجراءات الوقائية   الئحة  لتي تحددها المهنة أو تشريع أو       اإلجراءات الوقائية ا    ) ب(
 .ي األنظمة واإلجراءات الخاصة بالشركةفي المنشأة واإلجراءات الوقائية ف

  

                                                 
  ". في تقرير المدقق المستقل الواردتعديالت على الرأيال  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ۷
  ".األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية " ٢٠٠ معيار التدقيق الدولي  ۸
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غيـر مقـصود لمتطلبـات      على انتهاك   ) أ(١٧ المطلوبة بموجب الفقرة     تصاالتقد تشتمل اإل  
 المدقق، وأي إجراء عالجي تم اتخاذه       إستقالليةالسلوك األخالقي ذات العالقة بما أنها ترتبط ب       

  .أو اقتراحه
  

 المدقق التي تطبق في حالة المنشآت المدرجة        تقالليةإس المتعلقة ب  تصال متطلبات اإل  تكونقد  كما   .٢٣أ
في حالة بعض المنشآت األخرى وخاصة تلك المنشآت التي قد تعود بمنفعـة عامـة               ذات عالقة   

ي حيث توجد لديهم مجموعة واسـعة مـن         عتبار اإل هامة، نتيجة لعملهم أو حجمهم أو وضعهم      
نف ضمن المنشآت المدرجة، ولكـن       ومن األمثلة على المنشآت التي ال تص       .أصحاب المصلحة 

 المدقق المستقل قد يكون مناسباً، منشآت القطاع العام ومؤسسات االئتمانيـة وشـركات              إتصال
ومن ناحية أخرى، قد تكون هناك حـاالت حيـث قـد يكـون              .  التقاعد  منافع التأمين وصناديق 

بالغ كافة المكلفين بالرقابة     غير ذي عالقة، مثال ذلك عندما يتم إ        ستقاللية فيما يتعلق باإل   تصالاإل
ومن األرجح أن يحدث هـذا علـى وجـه          . بالحقائق ذات العالقة من خالل نشاطاتهم اإلدارية      

 عندما تكون المنشأة مدارة من قبل المالك وعندما تكون نسبة مشاركة شركة المـدقق           الخصوص
  .والشركات ضمن المجموعة مع المنشأة قليلة عدا عملية تدقيق بيانات مالية

  
  )٣الفقرة : المرجع ( إضافيةمسائل

إن قيام المسئولين عن الحوكمة باإلشراف على اإلدارة يشمل ضمان قيام المنشأة بتصميم وتطبيق  .٢٤أ
والحفاظ على رقابة داخلية مناسبة فيما يتعلق بموثوقية إعداد التقارير المالية وكفـاءة وفعاليـة               

  . للقوانين واألنظمة المطبقةمتثالالعمليات واإل
  

 اإلضافية التي ال ترتبط بالضرورة باإلشراف على عمليـة          مسائلقد يصبح المدقق على علم بال      .٢٥أ
إعداد التقارير المالية ولكنها مع ذلك تميل إلى كونها هامة بالنسبة لمسؤوليات المكلفين بالرقابـة               

. المـساءلة فيما يخص اإلشراف على االتجاه اإلستراتيجي للمنشأة أو واجبات المنشأة المتعلقـة ب          
هياكل أو عمليـات الرقابـة والقـرارات أو         فيما يتعلق ب   على سبيل    مسائلوتتضمن مثل هذه ال   

  . التي تفتقر إلى التفويض المناسباإلدارة العليامن قبل  المتخذةاإلجراءات الهامة 
  

ق هـذا    اإلضافية للمكلفين بالرقابة أم ال، قد يناقش المـدق         مسائلعند تحديد ما إذا يتعين إبالغ ال       .٢٦أ
 التي أصبح المدقق على علم بها مع المستوى المناسب مـن اإلدارة، إال فـي                مسائلالنوع من ال  

  .حال كان من غير المالئم القيام بذلك في طل الظروف القائمة
  

، قد يكون من المناسب للمدقق جعل المكلفين بالرقابـة علـى   ة إضافيمسألة  عن بالغاإلفي حال    .٢٧أ
  -: التاليةبالمسائلعلم 
 هو أمر ثانوي بالنسبة لغرض التدقيق الذي يـتلخص          المسائلن تحديد وإبالغ مثل هذه      أ  ) أ(

 تكوين رأي حول البيانات المالية؛في 

 كانت ضرورية لتكوين    مسائل ة بخالف أي  بالمسألة إجراءات فيما يتعلق     ةلم يتم تنفيذ أي     ) ب(
 رأي حول البيانات المالية؛ و
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  . أخرىمسائلا كان هنالك لم يتم تنفيذ أية إجراءات لتحديد ما إذ  ) ج(
  

  تصالعملية اإل
  )١٨الفقرة : المرجع (تصالاإلإجراء عملية 

يساعد اإلبالغ الواضح عن مسؤوليات المدقق ونطاق وتوقيت عملية التـدقيق المخطـط لهمـا                .٢٨أ
  . المتبادل الفعالتصالعلى وضع أساس لإل تصاالتوالمحتوى العام المتوقع لإل

  
  -: التاليةمسائل المتبادل الفعال مناقشة التصالم في اإل التي قد تساهمسائلتتضمن ال .٢٩أ

لمكلفـين  يتم تعيين كل من المدقق وا     عندما يكون الغرض واضحاً،     . تصاالتالغرض من اإل   •
 حول القضايا ذات العالقة واإلجـراءات       بالرقابة بشكل أفضل من أجل إجراء تفاهم متبادل       

 .تصالالمتوقعة التي تنشأ من عملية اإل

 .تصاالتلذي سيتم من خالله إجراء اإلالشكل ا •

في فريق التدقيق وضمن المكلفين بالرقابة الذي سيعمل علـى إبـالغ            ) األشخاص(الشخص   •
 . معينةمسائل

 مـسائل  سيكون متبادالً، وبأن المكلفين بالرقابة سيبلغون المدقق ب        تصالتوقع المدقق بأن اإل    •
ت اإلستراتيجية التي قد تؤثر بشكل كبيـر        يعتبرونها ذات عالقة بعملية التدقيق، مثل القرارا      

على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق، والشك بوجود أو الكشف عن احتيال، ومساور             
 .القلق المتعلقة بنزاهة أو كفاءة اإلدارة العليا

 . التي تم إبالغ عنها من قبل المدققمسائلالعملية المخصصة التخاذ إجراء واإلبالغ عن ال •

من قبل المكلفين  التي تم اإلبالغ عنها مسائلاإلبالغ عن ال  ومخصصة التخاذ إجراء    العملية ال  •
 .بالرقابة

  
 الظروف، بما في ذلك حجم المنشأة وهيكـل الرقابـة فيهـا،             باختالف تصالستختلف عملية اإل   .٣٠أ

وقد . الواجب اإلبالغ عنهامسائلوكيفية عمل المكلفين بالرقابة، ووجهة نظر المدقق حول أهمية ال        
غير  بين المدقق والمكلفين بالرقابة      تصال متبادل فعال إلى أن اإل     إتصالتشير الصعوبة في إيجاد     

  ).٤٤أنظر الفقرة أ(مالئم للغرض من عملية التدقيق 
  

  ات خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبار
 أقل  في حالة عمليات التدقيق للمنشآت الصغيرة، قد يقوم بالمدقق بإبالغ المكلفين بالرقابة بطريقة             .٣١أ

  .التزاماً بالهيكل من حالة المنشآت المدرجة أو الكبيرة
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دقي
الت

  قـ

   مع اإلدارةالتصاإل
ناء السير العادي لعملية التدقيق، بمـا فـي ذلـك            مع اإلدارة أث   مسائلقد تتم مناقشة العديد من ال      .٣٢أ

وتدرك مثـل هـذه المناقـشات       .  عنها لمكلفين بالرقابة ا التي يقتضي هذا المعيار إبالغ       مسائلال
سؤولية التنفيذية لإلدارة فيما يخص إجراء عمليات المنشأة، وعلى وجه الخصوص مـسؤولية             الم

  .اإلدارة عن إعداد البيانات المالية
  

، قد يناقشها المدقق مع اإلدارة، إال في حال كان ذلك           مسائلقبل إبالغ المكلفين بالرقابة عن هذه ال       .٣٣أ
التي تثار حـول كفـاءة       مناقشة األسئلة    فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب      . غير مناسب 

وباإلضافة إلى إدراك المسؤولية التنفيذية لإلدارة، قد توضـح هـذه           . ونزاهة اإلدارة مع اإلدارة   
. المناقشات المبدئية حقائق وقضايا معينة وتتيح لإلدارة فرصة توفير معلومات وتفسيرات أخرى           

 مـع   مـسائل ابة داخلية، قد يناقش المدقق ال      رق المنشأة وظيفة في   يكونوعلى نحو مماثل، عندما     
  .المدقق الداخلي قبل إبالغ المكلفين بالرقابة عنها

  
   مع األطراف الخارجيةتصالاإل
 هيئات تنظيميـة    ،أصحاب البنوك أ  قد يرغب المكلفون بالرقابة في تزويد أطراف خارجية، مثل           .٣٤أ

كون اإلفصاح ألطراف خارجية في بعض الحاالت، قد ي. معينة، بنسخ من تبليغ خطي من المدقق
في حال تزويد أطراف خارجية بتبليغ خطي . أمراً غير شرعي أو غير مناسب في حاالت أخرى  

معد للمكلفين بالرقابة، قد يكون من المهم في الظروف أن يتم إبالغ األطراف الخارجيـة بـأن                 
 التالية في التبليغـات     مسائل، من خالل مثالً ذكر ال     عتبارالتبليغ لم يكن معداً مع أخذهم بعين اإل       

   -:لخطية المرسلة للمكلفين بالرقابةا
من تم إعداد التبليغ لالستخدام الحصري من قبل المكلفين بالرقابة، وحيث يكون ممكناً،               ) أ(

، وال ينبغي االعتماد عليه من قبـل األطـراف          إدارة المجموعة ومدققي المجموعة   قبل  
 ؛الخارجية

  أمام األطراف الخارجية؛ وال يتحمل المدقق أية مسؤولية  ) ب(

  .أية قيود مفروضة على اإلفصاح أو التوزيع ألطراف خارجية  ) ج(
  

  -: مثلمسائل من المدقق القيام بيقتضي القانون أو النظامقد في بعض المناطق،  .٣٥أ
 معينة يـتم إبـالغ المكلفـين        مسائلجهة معنية بتنفيذ القوانين ب    إشعار جهة تنظيمية أو      •

 المثال، يتعين على المدقق في بعض الـدول اإلبـالغ عـن             على سبيل . بالرقابة عنها 
األخطاء إلى السلطات عندما تتخلف اإلدارة والمكلفون بالرقابـة عـن اتخـاذ إجـراء               

 تصحيحي؛ 

 أو جهـات    هيئة تنظيميـة  ة تم إعدادها للمكلفين بالرقابة إلى       تقديم نسخ عن تقارير معين     •
كزية في حالة بعض منشآت القطاع      تمويلية ذات عالقة، أو جهات أخرى مثل سلطة مر        

 الخاص؛ و
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 .جعل التقارير المعدة للمكلفين بالرقابة متوفرة للعامة •
  

 تزويد طرف خارجي بنسخة من التبليغات الخطية التي أرسـلها           القانون أو النظام  قتضي  يما لم    .٣٦أ
مكلفـين  الحصول على موافقة سابقة مـن ال      المدقق إلى المكلفين بالرقابة، قد يحتاج المدقق إلى         

  .بالرقابة قبل القيام بذلك
  

  )٢٠-١٩الفقرتان : المرجع (تصاالتأشكال اإل
عروض تقديمية متكاملة وتقارير مكتوبة إضافة إلى تبليغات أقل          الفعال على    تصالقد ينطوي اإل   .٣٧أ

 عدا تلك المحددة في الفقرتين      مسائلقد يقوم المدقق باإلبالغ عن      . هيكلة، بما في ذلك المناقشات    
وقد تتضمن التبليغات الخطية خطاب تكليف يتم تقديمه للمكلفـين          .  إما شفوياً أو خطياً    ٢٠ و ١٩

  .بالرقابة
  

 تـصال  اإلسـواء  على سبيل المثال،      (تصال، قد يتأثر شكل اإل    ة معين مسألةباإلضافة إلى أهمية     .٣٨أ
هيكلـة أم    بطريقـة م   تصال وما إذا تم اإل    تصالشفوياً أو خطياً، مدى التفصيل أو اإليجاز في اإل        

  -:بعوامل مثل) غير مهيكلة
 . بشكل مرضٍالمسألةما إذا تم حل  •

 .المسألةما إذا قامت اإلدارة باإلبالغ مسبقاً عن  •

 . للمنشأة والهيكل القانونيالرقابةحجم والهيكل التشغيلي وبيئة ال •

في حالة عملية تدقيق بيانات مالية ذات غرض خاص، ما إذا سـيدقق المـدقق أيـضاً                  •
 .ت المالية ذات الغرض العام الخاصة بالمنشأةالبيانا

في بعض المناطق، تتم كتابة التبليغ الخطي المرسل إلى المكلفـين           . المتطلبات القانونية  •
 .بالرقابة وفقاً لشكل منصوص عليه بموجب القانون المحلي

توقعات المكلفين بالرقابة، بما في ذلك الترتيبات التـي يـتم إجراؤهـا فيمـا يخـص                  •
 . الدورية مع المدققتصاالتاعات أو اإلجتمإلا

 .مقدار التواصل والحوار المستمر الذي يقوم به المدقق مع المكلفين بالرقابة •

 .ما إذا طرأت تغييرات هامة على عضوية هيئة حاكمة •
  

هام مع أحد أعضاء المكلفين بالرقابة، مثل رئيس لجنة التـدقيق، فقـد             المسألة  عندما تتم مناقشة     .٣٩أ
 الحقة بحيث يحـصل كافـة       إتصاالت في   المسألةناسب بالنسبة للمدقق أن يلخص      يكون من الم  

  .المكلفين بالرقابة على معلومات كاملة ومتوازنة
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دقي
الت

  قـ

  )٢١الفقرة : المرجع (تصاالتتوقيت اإل
وتشتمل الظروف ذات العالقـة     .  باختالف ظروف العملية   تصاالتلمناسب لإل سيختلف التوقيت ا   .٤٠أ

فعلـى سـبيل    . ، واإلجراء المتوقع اتخاذه من قبل المكلفين بالرقابـة        ةالمسألعلى أهمية وطبيعة    
  -:المثال
 التخطيط في عملية التدقيق، وقـد يـتم         مسائل المتعلقة ب  تصاالتعادة ما يتم توضيح اإل     •

 . على شروط العمليةتفاقتوضيحها في عملية مبدئية كجزء من اإل

جهتها أثناء عملية التدقيق حالما     عن صعوبة هامة تتم موا    اإلبالغ  قد يكون من المناسب      •
يكون ذلك ممكناً في حال كان المكلفون بالرقابة قادرين على مساعدة المدقق في التغلب              

.  الصعوبة، أو في حال كان من المحتمل أن تؤدي الصعوبة إلى رأي معـدل               تلك على
ياً وعلى نحو مثيل، قد يخاطب المدقق المسئولين عن الحوكمة شـفه          وعلى نحو مماثل،    

بأسرع وقت ممكن حول العيوب الرئيسية في الرقابة الداخلية التي حددها المدقق قبـل              
 تـصاالت قـد تعتبـر اإل   .٩٢٦٥اإلبالغ عنها بالكتابة كما يتطلبه معيار التدقيق الدولي       

 سـتقاللية  مناسبة حيث يتم إصدار أحكام هامة حـول تهديـدات اإل           ستقالليةالمتعلقة باإل 
ة ذات العالقة، مثال ذلك قبول أن توفر العملية خدمات غير متعلقـة             واإلجراءات الوقائي 

وقد تكون المناقشة الختامية وقتاً مناسباً إلبالغ النتائج التي         . وفي مناقشة ختامية  بالتدقيق  
تم الحصول عليها من المدقق، بما في ذلك وجهات نظر المدقق حول الجوانب النوعية              

 . المنشأةللممارسات المحاسبية المطبقة في

قد يكون من المناسب عند تدقيق كل من البيانات المالية ذات الغرض العـام والبيانـات      •
 .تصاالتالمالية ذات الغرض الخاص تنسيق توقيت اإل

  
  -: ما يليتصاالتتتضمن العوامل األخرى التي قد تكون ذات عالقة بتوقيت اإل .٤١أ

 .وني للمنشأة التي يتم تدقيقهاالحجم والهيكل التشغيلي وبيئة الرقابة والهيكل القان •

 . معينة خالل إطار زمني محددمسائلأي التزام قانوني يتمثل في اإلبالغ عن  •

توقعات المكلفين بالرقابة، بما في ذلك الترتيبات التـي يـتم إجراؤهـا فيمـا يخـص                  •
 .  الدولية مع المدققتصاالتاالجتماعات أو اإل

 مسألة معينة  فال يجوز أن يحدد المدقق مثالً         معينة، مسائلالوقت الذي يحدد فيه المدقق       •
في أقرب وقت ليتم اتخاذ إجـراء وقـائي،         )  االلتزام بقانون ما   م عد على سبيل المثال  (

 . قد يمكّن من اتخاذ إجراء عالجيالمسألةولكن اإلبالغ عن 
  

                                                 
  .١٤ و أ٩، الفقرات ٢٦٥معيار التدقيق الدولي  ۹
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  )٢٢الفقرة : المرجع (تصالمدى مالئمة عملية اإل

 المتبادل بين المـدقق     تصالمحددة من أجل دعم تقييم اإل     ال يحتاج المدقق إلى تصميم إجراءات        .٤٢أ
والمكلفين بالرقابة؛ وبدالً من ذلك، قد يكون ذلك التقييم قائماً على المالحظـات الناتجـة عـن                 

  -:وقد تتضمن مثل هذه المالحظات ما يلي. إجراءات التدقيق التي تم تنفيذها ألغراض أخرى
 مسائلخذة من قبل المكلفين بالرقابة كاستجابة لل      مدى مالئمة ودقة توقيت اإلجراءات المت      •

 الهامة التـي تمـت      مسائل مع ال   بشكل فعال  في حال عدم التعامل   . التي يثيرها المدقق  
، فقد يكون من المناسب للمدقق أن يستفسر عـن الـسبب             السابقة تصاالتإثارتها في اإل  

ومن شـأن   . رة أخرى وراء عدم اتخاذ اإلجراء المناسب، وأن ينظر في إثارة النقطة م          
 مـسألة هذا أن يتجنب مخاطرة إعطاء انطباع بأن المدقق مقتنع بأنه قد تمت معالجـة ال              

 . بعد اآلنتعد هامة لم ابالشكل المناسب أو أنه

 .هم مع المدققإتصاالتنفتاح الظاهر لدى المكلفين بالرقابة في إلا •

 .ن حضور اإلدارةرغبة ومقدرة المكلفين بالرقابة على االجتماع مع المدقق دو •

 التي يثيرها المدقق على أكمل وجه،       مسائلالقدرة الظاهرة للمكلفين بالرقابة على فهم ال       •
مدى تحقيق المكلفين بالرقابة في القضايا واالستفسار حول التوصيات التـي يـتم             مثل  

 .لهمتقديمها 

محتوى العام صعوبة في إيجاد تفاهم متبادل مع المكلفين بالرقابة حول شكل وتوقيت والال •
 .تصاالتالمتوقع لإل

 وعـيهم   يـؤثر مشاركين في إدارة المنشأة،     حيث يكون كافة أو بعض المكلفين بالرقابة         •
 مع المدقق على مسؤولياتهم في الرقابة الممتدة على نطاق  مسائلالظاهر بكيفية مناقشة ال   

 .أوسع ومسؤولياتهم اإلدارية

مكلفين بالرقابة يحقق المتطلبـات القانونيـة       ال المتبادل بين المدقق و    تصالما إذا كان اإل    •
 .والتنظيمية المعمول بها

  
كل مـن المـدقق والمكلفـين       الفعال  المتبادل   تصال، يساعد اإل  ٤وفقاً لما هو مذكور في الفقرة        .٤٣أ

مشاركة المكلفين بالرقابة، بما في       ٣١٥ على ذلك، يحدد معيار التدقيق الدولي        وعالوةً. بالرقابة
التدقيق الداخلي، إن وجد، والمدققين الخارجيين كعنصر من عناصر بيئـة             قسم معذلك تفاعلهم   

 غير مرضـية    رقابة المتبادل غير المالئم إلى وجود بيئة        تصالقد يشير اإل   ١.الرقابة في المنشأة  

                                                 
 .٧٠أ ، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٢
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دقي
الت

  قـ

 كما أن هناك مخاطرة تتمثـل فـي عـدم           . المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية    ؤثر على تقييم  يو
  . دليل تدقيق كاف ومناسب من أجل تكوين رأي حول البيانات الماليةحصول المدقق على

  
 المتبادلة بين المدقق والمكلفين بالرقابة مالئمة وال يمكن حل المشكلة، تصاالتفي حال لم تكن اإل .٤٤أ

  -:قد يتخذ المدقق اإلجراءات التالية

 .تعديل رأي المدقق على أساس محدد النطاق •

 . حول عواقب الطرق المختلفة لتطبيق اإلجراءالحصول على استشارة قانونية •

، أو سلطة عليا في هيكل      ) هيئة تنظيمية  على سبيل المثال  ( مع أطراف خارجية     تصالاإل •
 علـى سـبيل المثـال     (الرقابة الذي يقع خارج المنشأة، مثل مالكي مؤسسة عمل مـا            

 .العام، أو الوزير المسؤول أو البرلمان في القطاع )المساهمين في اجتماع عام

 .بموجب قانون أو تشريع مالئم مسموحاً به اإلنسحابنسحاب من العملية حيث يكون إلا •
  

  )٢٣الفقرة : المرجع (التوثيق
المحاضر المعدة من قبل المنشأة المحتفظ بها         نسخة من   على  الشفوية تصاالتقد يشتمل توثيق اإل    .٤٥أ

  .تصال مالئماً من عملية اإلكجزء من توثيق عملية التدقيق حيث أن تعتبر هذه المحاضر سجالً
   
   



  مكلفين بالرقابة ال أولئكمع اإلتصال

   ٢٤٢  )الملحق( ٢٦٠معيار التدقيق الدولي 

  ١الملحق 
  )٣الفقرة : المرجع(

  

 ومعايير التدقيق الدولية األخـرى      ١متطلبات محددة في المعيار الدولي لرقابة الجودة        
   مع المكلفين بالرقابةتصالالتي تشير إلى اإل

  

معايير التدقيق الدولية األخرى     و ۱۰ ١يحدد هذا الملحق الفقرات الواردة في المعيار الدولي لرقابة الجودة           
وال تعتبر القائمة بديالً    .  محددة للمكلفين بالرقابة   مسائل التي تقتضي إبالغ     ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١اً من   إعتبار
  . المتطلبات والتطبيق ذو العالقة والمادة التوضيحية األخرى في معايير التدقيق الدوليةإعتبارعن 
لبيانات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة ل     قابة الجودة للشركات    ر  "١المعيار الدولي لرقابة الجودة      •

 )]أ(٣٠[الفقرة –" المالية، وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

–" بيانات المالية التدقيق  عملية  حتيال في   إلعلقة با مسؤوليات المدقق المت    "٢٤٠معيار التدقيق الدولي     •
 .٤٢-٤٠، )ج(٣٨، ٢١الفقرات 

 و،  ١٩،  ١٤[الفقـرات   –" ماليـة ال مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق    " ٢٥٠ر التدقيق الدولي    معيا •
٢٤-٢٢.[ 

 بالرقابـة اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابـة الداخليـة للمكلفـين             "٢٦٥معيار التدقيق الدولي     •
 ٩ الفقرة –" واإلدارة

-١٢[الفقـرات  –" التـدقيق  عملية    خاللددة   المح طئةخابيانات ال لاتقييم  " ٤٥٠معيار التدقيق الدولي     •
١٣.[ 

 ٩ الفقرة –" المصادقات الخارجية "٥٠٥معيار التدقيق الدولي  •
 ]٧[الفقرة –" اإلفتتاحيةاألرصدة – األوليةعمليات التدقيق  "٥١٠معيار التدقيق الدولي  •

 ٢٧الفقر–" األطراف ذات العالقة  "٥٥٠معيار التدقيق الدولي  •

، )أ(١٤،  )ب(١٣،  )أ(١٠،  ٩،  )ج(-)ب(٧الفقـرات   –" األحداث الالحقة  "٥٦٠ولي  معيار التدقيق الد   •
١٧. 

 ٢٣ ةالفقر–" المنشأة المستمرة  "٥٧٠معيار التدقيق الدولي  •

بما في   ( للمجموعة عمليات تدقيق البيانات المالية   –خاصة  الات  عتباراإل  "٦٠٠معيار التدقيق الدولي     •
 .٤٩الفقرة –)" العنصرذلك عمل مدققي 

، ١٢[الفقرات  –" في تقرير المدقق المستقل   الوارد   الرأيتعديالت على   ال  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي     •
 ].٢٨و) أ(١٩، ١٤

الفقـرة  – "والفقرات األخرى في تقرير المدقق المـستقل      فقرات التأكيد     "٧٠٦معيار التدقيق الدولي     •
]٩.[ 

                                                 
 وعمليات التأكيـد    ،  تي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية       الجودة للشركات ال   رقابة "١ المعيار الدولي لرقابة الجودة       ۱۰

  ".األخرى والخدمات ذات العالقة



   المكلفين بالرقابة أولئكمعت اإلتصاال
 

 )الملحق (٢٦٠معيار التدقيق الدولي   ٢٤٣  

دقي
الت

  قـ

 -"ام المقابلة والبيانات الماليـة المقارنـة       األرق –المعلومات المقارنة  "٧١٠معيار التدقيق الدولي     •
  ١٨الفقرة 

مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى في المستندات التي         " ٧٢٠معيار التدقيق الدولي     •
 .١٦ و١٣و ١٠الفقرات –" تحتوي على بيانات مالية مدققة

  



  المكلفين بالرقابةأولئك مع ت اإلتصاال
 

   ٢٤٤  )الملحق(٢٦٠معيار التدقيق الدولي 

  ٢الملحق 
  )١٧، أ)أ(١٦الفقرتان : المرجع(

  

  ت المحاسبيةالجوانب النوعية للممارسا
  -: مثلمسائل ١٧والتي تمت مناقشتها في الفقرة أ) أ(١٦ التي تقتضيها الفقرة تصاالتقد تشتمل اإل

  
  السياسات المحاسبية

 الحاجة إلى موازنـة تكلفـة       إعتبارمدى مالئمة السياسات المحاسبية لظرف معين للمنشأة، مع          •
في حال  . ستخدمي البيانات المالية للمنشأة   مع المنفعة المحتملة التي تعود على م      توفير المعلومات   

 تحديد بنود البيانات المالية التي تتأثر       تصالوجود سياسات محاسبية بديلة مقبولة، قد يتضمن اإل       
باختيار سياسات محاسبية هامة إضافة إلى المعلومات حول السياسات المحاسبية المستخدمة مـن        

 .قبل منشآت مماثلة

.  محاسبية جديدة  بياناترات في السياسات المحاسبية، بما في ذلك تطبيق         ختيار المبدئي والتغيي  إلا •
تأثير توقيت وطريقة تبني التغيير الحاصل في السياسة المحاسبية على       :  على تصالوقد يشتمل اإل  

األرباح الحالية والمستقبلية للمنشأة؛ وتوقيت التغيير الحاصل في السياسات المحاسبية فيما يتعلق            
 .سبية جديدة متوقعة محاببيانات

أو تلك المتعلقة بقطـاع معـين       (تأثير السياسات المحاسبية الهامة في المجاالت الجدلية والناشئة          •
 ).بشكل خاص، وخاصة عندما يكون هناك نقص في التوجيه الموثوق به أو إجماع في الرأي

 .مالتتأثير توقيت المعامالت فيما يتعلق بالفترة التي يتم فيها تسجيل هذه المعا •
  

  التقديرات المحاسبية
لها، تتضمن القضايا التي تمـت      إجراء تقديرات محاسبية للبنود التي تعتبر هذه التقديرات هامة           •

 -:على سبيل المثال ۱٢ ٥٤٠مناقشتها في معيار التدقيق الدولي 

 .تحديد اإلدارة للتقديرات المحاسبية 

 .محاسبيةالعملية التي تقوم بها اإلدارة إلعداد التقديرات ال 

 .مخاطر األخطاء الجوهرية 

 .على تحيز محتمل من قبل اإلدارةالمؤشرات  

                                                 
تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات  "٥٤٠ معيار التدقيق الدولي  ١٢

  ".العالقة
 



   المكلفين بالرقابة أولئكمعت اإلتصاال
 

 )الملحق (٢٦٠معيار التدقيق الدولي   ٢٤٥  

دقي
الت

  قـ

 .في البيانات الماليةشكوك حول التقديرات عن وجود  اإلفصاح 
  

  اإلفصاحات عن البيانات المالية
القضايا المعنية واألحكام الصادرة ذات العالقة بصياغة اإلفصاحات عن البيانات المالية الحساسة             •

والتعويضات والمنـشأة المـستمرة     مثل اإلفصاحات المرتبطة باالعتراف باإليراد      (خاص  بشكل  
 ).واألحداث الالحقة وقضايا الحاالت الطارئة

 الحياد والثبات والوضوح الكلي لإلفصاحات في البيانات المالية •
  

   ذات عالقةمسائل
لشكوك مثل الـدعوى غيـر      التأثير المحتمل على البيانات المالية للمخاطر الهامة والعروض وا         •

 .المبتوت فيها التي يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية

مدى تأثر البيانات المالية بالمعامالت غير المألوفة، بما في ذلك المبالغ غير المتكررة المعتـرف                •
 .بها خالل الفترة، ومدى اإلفصاح عن هذه المعامالت بشكل منفصل في البيانات المالية

لتي تؤثر على القيم المسجلة لألصول وااللتزامات، بما في ذلك األسس التي تستخدمها             العوامل ا  •
وقـد  . مدة الحياة المفيدة التي يتم تحديدها لألصول الملموسة وغير الملموسـة          المنشاة في تحديد    

ية اختيار العوامل التي تؤثر على القيم المسجلة وكيف كان من الممكـن أن               كيف تصاالتتفسر اإل 
 . البديلة على البيانات الماليةختيارات اإلتؤثر

 رفع األرباح المبلغ عنهـا،      التي تهدف إلى   لألخطاء، مثل تصحيح األخطاء      ختياريالتصحيح اإل  •
 .األخطاء التي تؤدي إلى تخفيض األرباح المبلغ عنهاوليس 

  
  
  
 
  
 
  
   

  
  
  

  
  



 ٢٤٦  ٢٦٥معيار التدقيق الدولي 

 ٢٦٥معيار التدقيق الدولي 

  اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة 
   واإلدارةبالرقابةالداخلية للمكلفين 

  

  نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات (
 ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥تبدأ في  التي

  

 المحتويات
 الفقرة 

 ٣-١ .............................................................................مقدمة
 ٤ ..................................................................نطاق هذا المعيار

 ٥ ........................................................................تاريخ النفاذ
 ٦ .............................................................................الهدف
 ١١-٧ ...........................................................................تعريفات
 ..........................................................................المتطلبات

  ................................................التطبيق والمواد التفسيرية األخرى

 ٤أ-١أ ................تحديد ما إذا كانت نواحي القصور في الرقابة الداخلية قد تم تحديدها
 ١١أ-٥أ ..........................................نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية

  ٣٠أ-١٢أ .....................................الرقابة الداخليةاإلبالغ عن نواحي القصور في 
 

  
اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفـين          "٢٦٥يجب أن يقرأ معيار التدقيق الدولي       

األهداف العامة للمدقق المستقل وإجـراء       "٢٠٠باإلقتران مع معيار التدقيق الدولي      "  واإلدارة بالرقابة
  ".معايير التدقيق الدوليةل وفقاًتدقيق  عملية

  
  



  واإلدارةبالرقابةاإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين 

 

 ٢٦٥معيار التدقيق الدولي    ٢٤٧  

  

يق
تدق
ال

  

  مقدمة
  نطاق هذا المعيار 

أن يبلغ بالشكل المناسب المكلفين بالحاكمية      يتناول معيار التدقيق الدولي هذا مسؤولية المدقق          .١
 التي حددها المدقق في تـدقيق البيانـات         ١واإلدارة عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية      

رض هذا المعيار مسؤولية إضافية على المدقق فيما يتعلق بالحصول على فهم            المالية، وال يف  
للرقابة الداخلية وتصميم وإداء إختبارات ألنظمة الرقابة بما يزيد ويتعدى متطلبـات معيـار              

 ٢٦٠٣، يحدد معيـار التـدقيق الـدولي         ٣٣٠٢ ومعيار التدقيق الدولي     ٣١٥التدقيق الدولي   
اد فيما يتعلق بمسؤولية المدقق اإلتصال مع المكلفين بالحاكمية         متطلبات إضافية ويوفر اإلرش   

  .فيما يتعلق بالتدقيق
  

يطلب من المدقق الحصول على فهم للرقابة الداخلية فيما يتعلق بالتدقيق عند تحديـد وتقيـيم              .٢
، وعند إجراء تقيممات لهذه المخاطرة على المدقق النظـر فـي            ٤مخاطر األخطاء الجوهرية  

لداخلية من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف، ولكن ليس لغرض             الرقابة ا 
إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية، ومن الممكن أن يحدد المدقق عيوبـاً فـي الرقابـة                 

. الداخلية ليس فقط أثناء تقييم المخاطرة هذه، ولكن أيضاً في أية رحلة من مراحل التـدقيق               
هذا أية نواحي قصور محددة يطلب من المدقق اإلبالغ عنهـا للمكلفـين             يحدد معيار التدقيق    
  .بالحاكمية واإلدارة

  

ال شيء في هذا المعيار يمنع المدقق أن يبلغ المكلفين بالحاكميـة واإلدارة أمـور التـدقيق                   .٣
  .األخرى التي حددها المدقق أثناء التدقيق

  

  تاريخ النفاذ
 ديـسمبر   ١٥ات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ فـي          هذا المعيار نافذ المفعول لعملي      .٤

  . أو بعد هذا التاريخ٢٠٠٩
  الهدف

إن هدف المدقق هو إبالغ المكلفين بالحاكمية واإلدارة بالشكل المناسب عن نواحي القـصور              .٥
نها ذات في الرقابة الداخلية التي حددها المدقق أثناء التدقيق، والتي في الرأي المهني للمدقق أ           

  .أهمية كافية لتستحق عنايتهم

                                      
 .١٢، ٤، الفقرتان "ري من خالل فهم المنشأة وبيئتها الجوهالخطأتحديد وتقييم مخاطر  "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١
 ".للمخاطر المقيمةالمدقق  إستجابة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ٢
 ".بالرقابةالمكلفين أولئك اإلتصال مع  "٢٦٠معيار التدقيق الدولي  ٣
 .لرقابة الخاصة بالتدقيق اإلرشادات بشأن أنظمة ا٦٥أ-٦٠، تقدم الفقرات أ١٢، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٤



  واإلدارةبالرقابةاإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين 

    ٢٤٨  ٢٦٥معيار التدقيق الدولي 

  تعريفات
  :ألغراض معايير التدقيق الدولية للتعبيرات التالية المعاني المخصصة لها أدناه  .٦

  : يكون هذا موجوداً عندما–القصور في الرقابة الداخلية   )أ (
تكون الرقابة مصممة أو منفذة أو مشغلة بطريقة بحيث ال تكون فيها قـادرة               .١

تشاف وتصحيح األخطاء في البيانات الماليـة فـي الوقـت           على منع أو إك   
   أو؛المناسب

ال تكون الرقابة الالزمة لمنع أو إكتشاف وتصحيح األخطاء فـي البيانـات              .٢
  .المالية في الوقت المناسب موجودة

 قصور أو مجموعة من نـواحي القـصور فـي           –قصور هام في الرقابة الداخلية        )ب (
ي المهني للمدقق ذات أهمية كافية لتـستحق عنايـة          الرقابة الداخلية، والتي في الرأ    

  ).٥الفقرة أ: المرجع(المكلفين بالحاكمية 

  المتطلبات
على المدقق أن يحدد، على أساس عمل التدقيق الذي تم أداؤه، ما إذا كان المدقق قـد حـدد                     .٧

  )٤أ-١الفقرات أ: المرجع (.ناحية قصور واحدة أو أكثر في الرقابة الداخلية
  

 حدد المدقق ناحية قصور واحدة أو أكثر في الرقابة الداخلية فإن على المدقق أن يحـدد،                 إذا  .٨
على أساس عمل التدقيق الذي تم أداؤه، ما إذا كانت نواحي القصور هذه، فردية أو مجتمعة،                

  )١١أ-٥الفقرات أ: المرجع (.تشكل نواحي قصور هامة
  

الهامة في الرقابة الداخلية التي تـم تحديـدها         على المدقق أن يبلغ كتابة عن نواحي القصور           .٩
  )٢٧، أ١٨أ-١٢الفقرات أ: المرجع (.أثناء التدقيق بالحاكمية في الوقت المناسب

  

على المدقق كذلك أن يبلغ اإلدارة كتابة عند المستوى المناسب من المسؤولية وفـي الوقـت                  .١٠
  )٢٧، أ١٩الفقرات أ: المرجع (:المناسب ما يلي

القصور الهامة في الرقابة الداخلية التي أبلغ عنها المدقق أو ينوي اإلبـالغ             نواحي    )أ( 
عنها للمكلفين بالحاكمية، إذا إذا كان من غير المناسب اإلبالغ مباشرة لإلدارة فـي              

  )٢١أ-٢٠، أ١٤أ: المرجع (؛ وظل الظروف

ـ    )ب( التـدقيق  اء نواحي القصور الهامة األخرى في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها أثن
التي تتم أطراف أخرى باإلبالغ عنها، والتي هي في الرأي المهنـي للمـدقق ذات               

  )٢٦أ-٢٢الفقرات أ: المرجع (.أهمة كافية لتستحق عناية اإلدارة
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يجب على المدقق أن يضمن اإلبالغ الكتابي لنواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية مـا                 .١١
  :يلي

  )٢٨الفقرة أ: المرجع(ا المحتملة؛ و  وإيضاح آلثارهوصف لنواحي القصور  )أ( 

معلومات كافية لتمكين المكلفين بالحاكمية واإلدارة من فهم سياق اإلبـالغ، وبـشكل               )ب(
  )٣٠أ-٢٩الفقرات أ: المرجع (:خاص على المدقق أن يوضح بشكل خاص ما يلي

  ؛اليةغرض التدقيق كان بالنسبة للمدقق أن يبدي رأياً حول البيانات الم .١

شمل التدقيق إعتبار أن يكون التدقيق الداخلي مناسباً إلعداد البيانات المالية من             .٢
أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف، ولكن ليس لفرض إبداء            

  ؛ ورأي حول فاعلية الرقابة الداخلية

األمور المبلغ عنها محدودة بنواحي القصور التي حددها المدقق أثناء التـدقيق             .٣
والتي توصل المدقق إلى أن لها أهمية كافية لتستحق اإلبالغ عنهـا للمكلفـين              

  .بالحاكمية
  

***  
  التطبيق والموارد التفسيرية األخرى

  )٧الفقرة : المرجع(تحديد ما إذا كانت نواحي القصور في الرقابة الداخلية قد تم تحديدها 
و أكثر من القصور في الرقابة الداخليـة        عند تحديد ما إذا كان المدقق قد حدد ناحية واحدة أ            .١أ

فإنه يمكن للمدقق مناقشة الحقائق والظروف المتعلقة بالنتائج التي توصل لها المـدقق مـع               
المستوى المناسب من اإلدارة، وهذه المناقشة توفر فرصة للمدقق لتنبيه اإلدارة في الوقـت              

ا في السابق، ومستوى اإلدارة     المناسب بوجود نواحي قصور قد ال تكون اإلدارة على علم به          
الذي من المناسب مناقشة النتائج التي تم التوصل لها معه هو المستوى الخبير فـي الرقابـة                 
الداخلية والذي له سلطة إتخاذ إجراء تصحيحي ألية عيوب تم تحديدها في الرقابة الداخليـة،               

توصل لها مباشرة   ج التي   وفي بعض الظروف قد يكون مناسباً بالنسبة للمدقق أن يناقش النتائ          
  )٢٠أنظر الفقرة أ (.مع اإلدارة، على سبيل المثال إذا كانت كثير الشك حول نزاهة اإلدارة

  
عند مناقشة الحقائق والظروف للنتائج التي توصل لها المدقق مـع اإلدارة يمكـن للمـدقق                  .٢أ

  :الحصول على معلومات مناسبة أخرى لمزيد من النظر فيها، مثل
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  .دارة لألسباب الفعلية أو المشكوك فيها لنواحي القصورفهم اإل •
اإلستثناءات الناجمة من نواحي القصور التي قد تكون اإلدارة قد الحظتها، على سبيل              •

  .المثال األخطاء التي لم يتم منعها من قبل أنظمة الرقابة في تقنية المعلومات
  . لهاداللة مبدئية إلستجابة اإلدارة للنتائج التي تم التوصل •

  اإلعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة
بينما يحتمل أن المفاهيم التي ترتكز عليها األنشطة الرقابية في المنشآت الـصغيرة مـشابهة                 .٣أ

للمفاهيم في المنشآت الكبيرة فإن الشكل الرسمي الذي تعمل فيه سيختلف، إلى جانب ذلك قد               
ست ضرورية بسبب أنظمة الرقابـة التـي        تجد المنشآت الصغيرة أن أنشطة رقابية معينة لي       

تطبقها اإلدارة، فعلى سبيل المثال من الممكن أن توفر السلطة الوحيدة اإلدارة لمنح اإلتمـان               
للعمالء والموافقة على المشتريات الهامة رقابة فعالة على أرصدة الحـسابات والمعـامالت             

  .ابة التفصيليةالهامة، مقللة بذلك أو مزيلة الحاجة لمزيد من أنشطة الرق
  
إن عدد الموظفين في المنشآت الصغيرة يكون عادة أقل مما قد يقلل من المدى الذي يكـون                   .٤أ

فيه فصل الواجبات عملياً، على أنه في المنشأة الصغيرة التي يديرها مالكها قد يستطيع المالك 
توى األعلى مـن    المدير ممارسة إشراف أكثر فاعلية مما هو في المنشأة الكبيرة، وهذا المس           

  .إشراف اإلدارة بحاجة ألن يتوازن مقابل اإلحتمال األكبر أن تتجاوز اإلدارة أنظمة الرقابة
  

  )٨ب، ٦الفقرتان : المرجع(نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية 
تعتمد أهمية ناحية أو مجموعة نواحي القصور في الرقابة الداخلية ليست فقط على ما إذا كان   .٥أ

طأ ما قد حصل، ولكن كذلك على إحتمال إن من الممكن وقوع خطـأ والحجـم المحتمـل        خ
للخطأ، ولذلك قد تكون نواحي قصور هامة موجودة حتى ولو لم يكن المدقق قد حدد أخطاء                

  .أثناء التدقيق
  
تشمل األمثلة على األمور التي يمكن للمدقق أن يعتبرها عند تحديد ما إذا كانـت ناحيـة أو                    .٦أ

  :موعة نواحي قصور في الرقابة الداخلية تشكل ناحية قصور هامة ما يليمج
إحتمال أن تؤدي نواحي القصور إلى أخطاء جوهرية فـي البيانـات الماليـة فـي                 •

  .المستقبل
  .تأثر األصل أو المطلوب ذي العالقة بالخسارة أو اإلحتيال •
  .اسبية القيمة العادلةالتحديد الشخصي والمعقد للمبالغ المقدرة، مثل التقديرات المح •
  .البيانات المالية المعرضة لنواحي القصورمبالغ  •



  واإلدارةبالرقابةاإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين 

 ٢٦٥معيار التدقيق الدولي    ٢٥١  

  

يق
تدق
ال

  

حجم النشاط الذي حدث أو الذي يمكن أن يحدث في رصيد الحساب أو فئة المعامالت                •
  .المعرضة لناحية أو نواحي القصور

  :أهمية أنظمة الرقابة بالنسبة لعملية إعداد التقارير المالية، على سبيل المثال •

o مثل إشراف اإلدارة(لمتابعة العامة أنظمة ا.(  

o أنظمة الرقابة على منع وإكتشاف اإلحتيال.  

o أنظمة الرقابة على إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الهامة.  

o أنظمة الرقابة على المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة.  

o           مثـل أنظمـة    (أنظمة الرقابة على عملية إعداد التقارير المالية لنهاية الفترة
  ).الرقابة على القيود غير المتكررة في دفتر اليومية

  .سبب وتكرار اإلستثناءات التي تم إكتشافها نتيجة للقصور في أنظمة الرقابة •

  .تفاعل القصور مع نواحي قصور أخرى في الرقابة الداخلية •
  
  :ى سبيل المثالتشمل المؤشرات على نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية ما يلي عل  .٧أ

  :أدلة على نواحٍ غير فعالة في البيئة الرقابية مثل •

دالئل على أن معامالت هامة مهتمة بها اإلدارة مالياً ال يتم فحـصها بدقـة                -
  .بالشكل المناسب من قبل المكلفين بالحاكمية

تحديد وجود إحتيال من قبل اإلدارة، سواء كان جوهرياً أم ال لم يتم منعه من                -
  .بة الداخلية للمنشأةقبل الرقا

عدم قيام اإلدارة بإتخاذ إجراء تصحيحي مناسب بالنسبة لنواحي قصور هامة            -
  .تم اإلبالغ عنها في السابق

عدم وجود أسلوب تقييم للمخاطرة ضمن المنشأة حيث يتوقع عادة أن يكون قـد تـم                 •
  .وضع مثل هذا اإلسلوب

اإلدارة في تحديد مخاطرة خطأ     أدلة على إسلوب تقييم للمخاطرة غير فعال، مثل فشل           •
  .جوهري يتوقع المدقق أن يكون أسلوب تقييم المخاطرة في المنشأة قد حدده

على سبيل المثال عدم وجـود      (للمخاطر الهامة المحددة    أدلة على إستجابة غير فعالة       •
  ).أنظمة رقابية على مثل هذه المخاطرة
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كتشافها وتصحيحها من قبل الرقابة     أخطاء إكتشفتها إجراءات المدقق لم يتم منعها أو إ         •
  .الداخلية

إعادة عرض بيانات مالية صدرت من قبل لتعكس تصحيح خطأ جوهري بسبب الخطأ  •
  .أو اإلحتيال

  .أدلة على عدم قدرة المنشأة على اإلشراف على إعداد البيانات المالية •
  
تمنع بـشكل فعـال أو      من الممكن أن تكون أنظمة الرقابة مصممة لتعمل فردياً أو مجتمعة ل             .٨أ

، فعلى سبيل المثال مـن الممكـن أن تتكـون           ٥تكتشف وتصحح األخطاء في البيانات المالية     
أنظمة الرقابة على حسابات الذمم المدينة مكونة من أنظمة رقابة آلية ويدوية مصممة لتعمل              

اخلية معاً لمنع أو إكتشاف وتصحيح األخطاء في الرصيد الحسابي، والقصور في الرقابة الد            
في حد ذاته قد ال يكون مهماً بشكل كاف ليشكل تصوراً هاماً، على أن مجموعة من نواحي                 
القصور التي تؤثر على نفس رصيد الحساب أو اإلفصاح واإلثبات المناسب أو أحد مكونات              

  .الرقابة الداخلية قد يزيد من مخاطر األخطاء إلى المدى الذي ينشأ فيه قصور هام
  
بشكل خاص لعمليـات تـدقيق      (لقوانين أو األنظمة في بعض التخصصات متطلباً        قد تحدد ا    .٩أ

مثل (ليقوم المدقق بإبالغ المكلفين بالحاكمية أو أطراف أخرى ذات عالقة           ) المنشآت المدرجة 
عن نوع واحد محدد أو أكثر من القصور في الرقابة الداخلية التي حددها             ) األنظمةواضعي  

حيث وضعت القوانين أو األنظمة تعبيرات وتعريفات ألنواع القصور         المدقق أثناء التدقيق، و   
وتطلب من المدقق إستخدام هذه التعبيرات أو التعريفات لغرض اإلبالغ فإن على المدقق             هذه  

  .إستخدام هذه التعبيرات والتعريفات عند اإلبالغ حسب المتطلب القانوني والتنظيمي
  
 ألنواع القصور في الرقابة الداخلية يجب إبالغها إال حيث وضع اإلختصاص تعبيرات محددة      .١٠أ

أنه لم يضع تعريفات لها فقد يكون من الضروري للمدقق إستخدام حكمة لتحديد األمور التي               
تم إبالغها كذلك بموجب المتطلب القانوني أو التنظيمي، وبإجراء ذلك يمكـن للمـدقق أن               سي

يعتبر أن من المناسب أن يأخذ في اإلعتبار المتطلبات واإلرشادات في هذا المعيـار، فعلـى                
سبيل المثال إذا كان الغرض من المتطلب القانوني أو التنظيمي أن يجلب إلنتبـاه المكلفـين                

ور رقابة داخلية معينة يجب أن يكونوا على علم بها فقد يكون مـن المناسـب                بالحاكمية أم 
إعتبار أن هذه األمور معادلة بشكل عام لنواحي القصور الهامة التي يتطلب هذا المعيـار أن    

  .يتم اإلبالغ عنها للمكلفين بالحاكمية
  
 واألنظمة قـد تطلـب مـن        تبقى متطلبات هذا المعيار قابلية للتطبيق بالرغم من أن القوانين           .١١أ

  .المدقق إستخدام عبارات أو تعريفات محددة

                                      
 .٦٦، الفقرة أ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٥
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  اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية
  )٩الفقرة : المرجع (اإلبالغ عن نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحاكمية

ة أهمية هذه األمور، ويساعد     يعكس اإلبالغ عن نواحي القصور الهامة إلى المكلفين بالحاكمي          .١٢أ
 ٢٦٠المكلفين بالحاكمية في الوفاء بمسؤولياتهم اإلشرافية، ويحدد معيـار التـدقيق الـدولي              

اإلعتبارات المناسبة فيما يتعلق باإلتصال مع المكلفين بالحاكميـة عنـدما يكـون جمـيعهم               
  .٦مشاركين في إدارة المنشأة

  
الكتابي يمكن للمدقق أن ينظر فيما إذا كـان المكلفـين           عند تحديد متى سيتم إصدار اإلبالغ         .١٣أ

بالحاكمية من القيام بواجباتهم اإلشرافية إلى جانب ذلك بالنـسبة للمنـشآت المدرجـة فـي                
إختصاصات معينة قد يحتاج المكلفون بالحاكمية أن يستلموا إبالغ المدقق الكتابي قبل تاريخ             

لمسؤوليات فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ألغراض      إعتماد البيانات المالية من أجل أداء بعض ا       
ية أو أغراض أخرى، وبالنسبة للمنشآت األخرى يمكن للمدقق إصدار اإلبالغ الكتـابي             تنظيم

في تاريخ الحق، وبالرغم من ذلك وفي الحالة األخيرة حيث يشكل اإلبالغ الكتابي للمـدقق               
ائي فإن اإلبالغ الكتابي خاضع لمتطلب عن نواحي القصور الهامة جزءاً من ملف التدقيق النه

 بأن يكمل المدقق تجميع ملف التدقيق النهائي في الوقت المناسب، ويبـين معيـار               ٧التجاوز
 إن الحد الزمني المناسب الذي يجب أن يتم خالله إكمال تجميـع ملـف               ٢٣٠التدقيق الدولي 

  .٨المدقق يوماً بعد تاريخ تقرير ٦٠التدقيق النهائي هو عادة ال يزيد عن 
  
بغض النظر عن توقيت اإلبالغ الكتابي لنواحي القصور الهامة يمكن للمدقق إبالغها شـفوياً                .١٤أ

في البداية إلى اإلدارة، وعندما يكون ذلك مناسباً إبالغها للمكلفين بالحاكمية لمساعدتهم فـي              
 علـى أن    إتخاذ اإلجراء التصحيحي في الوقت المناسب لتقليل مخاطر األخطاء الجوهريـة،          

إجراء ذلك ال يعفي المدقق من مسؤولية إبالغ نواحي القصور الهامة كتابة، حسبما يتطلـب               
  .هذا المعيار

  
إن مستوى التفاصيل الذي سيتم بموجبه إبالغ نواحي القصور الهامة أمر يعود إلـى الحكـم                  .١٥أ

إلعتبـار عنـد   المهني للمدقق في ظل الظروف، والعوامل التي يمكن للمدقق أن يأخذها في ا    
  :تحديد المستوى المناسب لتفاصيل اإلبالغ تشمل ما يلي على سبيل المثال

                                      
 .١٣، الفقرة ٢٦٠معيار التدقيق الدولي  ٦
 .١٤الفقرة " وثائق التدقيق"، ٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ٧
 .٢١أ، الفقرة ٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ٨
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طبيعة المنشأة، فعلى سبيل المثال اإلبالغ المطلوب لمنشأة ذات إهتمام عام قد يكـون               •
  .مختلفاً عن اإلبالغ لمنشأة ليست ذات إهتمام عام

ب لمنشأة معقدة قد يكون مختلفاً      حجم وتعقيد المنشأة، فعلى سبيل المثال اإلبالغ المطلو        •
  .عن اإلبالغ لمنشأة تدير عمالً بسيطاً

  .طبيعة نواحي القصور الهامة التي حددها المدقق •
تكوين حاكمية المنشأة، فعلى سبيل المثال قد تكون هناك حاجة لمزيد من التفاصيل إذا               •

 المنشأة أو   كان المطلفون بالحاكمية يشملون أعضاء ليست لهم خبرة كبيرة في صناعة          
  .في النواحي التي تأثرت

المتطلبات القانونية أو التنظيمية فيما يتعلق بإبالغ أنواع محددة من نواحي القـصور              •
  .في الرقابة الداخلية

  
قد تكون اإلدارة والمكلفون بالحاكمية على علم مسبقاً بنواحي القصور الهامة التـي حـددها                 .١٦أ

 أنهم إختاروا عدم تصحيحها بسبب التكلفة أو إلعتبـارات          المدقق أثناء التدقيق، ومن الممكن    
أخرى، ومسؤولية تقييم تكاليف ومنافع تنفيذ اإلجراء التصحيحي نقع على اإلدارة والمكلفـين            

 بغض النظر عن التكلفة أو اإلعتبـارات        ٩بالحاكمية، وتبعاً لذلك ينطبق المتطلب في الفقرة        
والمكلفون بالحاكمية أنها ذات عالقة عند تحديد ما إذا         األخرى التي يمكن أن تعتبرها اإلدارة       
  .كان سيتم إصالح نواحي القصور هذه

  
إن حقيقة أن المدقق قام بإبالغ قصور هام إلى المكلفين بالحاكمية واإلدارة في عملية تـدقيق                  .١٧أ

إجـراء  سابقة ال ينفي الحاجة ألن يقوم المدقق بإعادة اإلبالغ إذا لم يكن قد تم بعـد إتخـاذ                   
يمكن إلبالغ السنة الحالية إعادة الوصف من       تصحيحي، وإذا إستمر قصور هام سبق إبالغه        

اإلبالغ السابق، أو ببساطة اإلشارة إلى اإلبالغ السابق، ويمكن للمدقق أن يـسأل اإلدارة، أو               
تخاذ حيث يكون ذلك مناسباً المكلفين بالحاكمية لماذا لم يتم بعد تصحيح القصور الهام، وعدم إ

  .إجراء في ظل عدم وجود إيضاح معقول يمكن أن يمثل في حد  ذاته قصوراً هاماً
  

  اإلعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة
في حالة عمليات تدقيق المنشآت الصغيرة يمكن للمدقق أن يتصل بطريقة أقل ترتيبـاً مـع                  .١٨أ

  .المكلفين بالحاكمية مما هي في حالة المنشآت الكبيرة
  

  )١٠الفقرة : المرجع (واحي القصور في الرقابة الداخلية لإلدارةإبالغ ن
إن المستوى المناسب لإلدارة هو عادة المستوى الذي عليه مسؤولية وله سلطة تقييم نـواحي                 .١٩أ

القصور في الرقابة الداخلية وإتخاذ اإلجراء التصحيحي الالزم، وبالنسبة لنـواحي القـصور            
ى المناسب هو المسؤول التنفيذي الرئيسي أو المسؤول المالي         الهامة من المحتمل أن المستو    
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يق
تدق
ال

  

، حيث أنه يطلب كذلك إبالغ هذه األمور إلى المكلفين بالحاكميـة، وبالنـسبة              )أو ما يعادله  (
لنواحي القصور األخرى في الرقابة الداخلية قد يكون المستوى المناسب هو اإلدارة التشغيلية             

ر بالنواحي الرقابية التي تأثرت ولها السلطة إلتخاذ اإلجراء         التي لها عالقة مباشرة بشكل أكب     
  .التصحيحي المناسب

  
  )أ١٠الفقرة : المرجع (اإلبالغ عن نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية لإلدارة

قد تثير نواحي قصور هامة معينة في الرقابة الداخلية الشك في نزاهة أو كفاءة اإلدارة، فعلى                .٢٠أ
مثال قد تكون هناك أدلة على اإلحتيال أو عدم اإلمتثال المتعمد للقوانين واألنظمة من              سبيل ال 

قبل اإلدارة، أو قد تظهر اإلدارة عدم قدرة على اإلشراف على إعداد بيانات ماليـة مناسـبة                 
التي تثير الشك حول كفاءة اإلدارة، وتبعاً لذلك قد ال يكون من المناسب إبالغ هذه العيـوب                 

  .لإلدارةمباشرة 
  
 المتطلبات ويقدم اإلرشاد بشأن إعداد التقارير حـول عـدم           ٢٥٠يحدد معيار التدقيق الدولي     .٢١أ

اإلمتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة، بما في ذلك عنـدما يكـون المكلفـون                
 ٢٤٠ويحـدد معيـار التـدقيق الـدولي       ،  ٩بالحاكمية هم أنفسهم مشاركون في عدم اإلمتثال      

تطلبات ويقدم اإلرشاد فيما يتعلق بإبالغ المكلفين بالحاكمية عندما يحدد المـدقق وجـود              الم
  .١٠إحتيال أو إحتيال مشكوك فيه تشارك به اإلدارة

  
  )ب١٠الفقرة : المرجع (اإلبالغ عن نواحي القصور األخرى في الرقابة الداخلية لإلدارة

ى في الرقابة الداخلية ليست كبيرة، ولكنها قد أثناء التدقيق قد يجدد المدقق نواحي قصور أخر        .٢٢أ
تكون ذات أهمية كامنة لتستحق عناية اإلدارة، وتحديد ما هي نواحي القصور األخرى فـي               
الرقابة الداخلية التي تستحق عناية اإلدارة هو أمر يعود للحكم المهني في ظل الظروف، مع               

 لألخطاء التي قد تنشأ في البيانـات        األخذ في اإلعتبار إحتمال وجود أخطاء والحجم الممكن       
  .المالية نتيجة لهذا القصور

  
إن اإلبالغ عن نواحي القصور األخرى في الرقابة الداخلية التي تستحق عناية اإلدارة لـيس                 .٢٣أ

بحاجة أن يكون كتابياً، وقد يكون شفوياً، وحيث يكون المدقق قد ناقش مع اإلدارة الحقـائق                
وصل لها المدقق يمكن للمدقق النظر في اإلبالغ الـشفوي لنـواحي            والظروف للنتائج التي ت   

القصور األخرى التي تمت لإلدارة أثناء هذه المناقشات، وتبعاً لذلك ليست هناك حاجة إلبالغ           
  .رسمي الحقاً

                                      
 .)٢٨-٢٢الفقرات  ("ند تدقيق البيانات الماليةمراعاة القوانين واألنظمة ع"، ٢٥٠معيار التدقيق الدولي      ٩

 .٤١، الفقرة " تدقيق البيانات الماليةفي عملية باإلحتيال المتعلقةمسؤوليات المدقق  "٢٤٠معيار التدقيق الدولي   ١٠
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    ٢٥٦  ٢٦٥معيار التدقيق الدولي 

 نـواحي   بإسـتثناء إذا قام المدقق باإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية لـإلدارة               .٢٤أ
مة في فترة سابقة، وإختارت اإلدارة عدم تصحيحها بسبب التكلفـة أو ألسـباب              القصور الها 

أخرى فإن المدقق ليس بحاجة إلعادة اإلبالغ في الفترة الحالية، كما أنه ال يطلب من المدقق                
بنواحي القصور هذه إذا كان قديم إبالغها في السابق لإلدارة مـن            إعادة المعلومات الخاصة    

 المدققين الداخليين أو المنظمين، على أنه قد يكون من المناسـب أن             قبل أطراف أخرى مثل   
يقوم المدقق بإعادة اإلبالغ عن نواحي القصور األخرى إذا كان هناك تغير فـي اإلدارة، أو                

معلومات جديدة تغير الفهم السابق للمدقق واإلدارة فيمـا يتعلـق           إذا وصلت إلى علم المدقق      
ن عدم قيام اإلدارة بتصحيح نواحي القصور األخـرى فـي           بنواحي القصور، وبرغم ذلك فإ    

الرقابة الداخلية التي تم اإلبالغ عنها في السابق قد يصبح قصوراً هاماً يتطلب اإلبالغ عنـه                
للمكلفين بالحاكمية، وما إذا كانت الحالة كذلك يعتمد األمر على حكـم المـدقق فـي ظـل                  

  .الظروف
  
ون بالحاكمية أن يطلعوا على تفاصيل نواحي القـصور         في بعض الظروف قد يرغب المكلف       .٢٥أ

األخرى في الرقابة الداخلية التي أبلغ عنها المدقق لإلدارة، أو أن يتم إعالمهم بشكل مـوجز                
بطبيعة نواحي القصور األخرى، وبالتناوب من الممكن أن يعتبر المدقق أن مـن المناسـب               

عيوب األخرى لإلدارة، وفي أي من الحـالتين        إعالم المكلفين بالحاكمية أنه تم اإلبالغ عن ال       
  .يمكن للمدقق إبالغ المكلفين بالحاكمية شفوياً أو كتابة حسبما هو مناسب

  
 إعتبارات مناسبة فيما يتعلق باإلتصال بالمكلفين بالحاكميـة         ٢٦٠يحدد معيار التدقيق الدولي       .٢٦أ

  . ١١عندما يكون جميعهم مشاركون في إدارة المنشأة
  

  )١٠-٩الفقرتان  (ات الخاصة بمنشآت القطاع العاماإلعتبار
قد يكون على مدققي القطاع الخاص مسؤوليات إضافية باإلبالغ عن نواحي القـصور فـي                 .٢٧أ

الرقابة الداخلية التي حددها المدقق أثناء التدقيق، وذلك بطرق وعند مستوى تفاصيل وإلـى              
يل المثال قد يجب اإلبالغ عن نـواحي        أطراف لم يتم التطرق لهم في هذا المعيار، فعلى سب         

القصور الهامة إلى السلطة التشريعية أو إلى الجهة الحاكمة األخرى، وقد تطلب القوانين أو              
األنظمة أو سلطة أخرى كذلك أن يقوم مدققوا القطاع العام باإلبالغ عن نواحي القصور في               

إلى جانب ذلك يتطلب التـشريع      . الرقابة الداخلية بغض النظر عن أهمية اآلثار المحتملة لها        
أن يقوم مدققوا القطاع العام اإلبالغ عن أمور متعلقة بالرقابة أكثـر إتـساعاً مـن نـواحي                  
القصور في الرقابة الداخلية التي يطلب هذا المعيار اإلبالغ عنها، على سبيل المثال أنظمـة               

  .حكام العقود أو إتفاقيات المنحالرقابة المتعلقة باإلمتثال للسلطات التشريعية أو األنظمة أو أ
  

                                      
 .١٣، الفقرة ٢٦٠معيار التدقيق الدولي  ١١
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  )١١الفقرة : المرجع (محتوى اإلبالغ الكتابي لنواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية
عند إيضاح اآلثار المحتملة لنواحي القصور الهامة ال يكون المدقق بحاجة لتحديد مقدار هذه                .٢٨أ

ات ألغراض تقديم التقارير حيث اآلثار، ومن الممكن جمع نواحي القصور الهامة في مجموع     
يكون من المناسب إجراء ذلك، كما يمكن للمدقق أن يضمن اإلبالغ الكتابي إقتراحات بـشأن               
اإلجراء التصحيحي لنواحي القصور واإلستجابات الفعلية أو المقترحة لإلدارة وبيان حول ما            

نت إستجابات اإلدارة قد تم     إذا كان المدقق قد إتخذ أو لم يتخذ أية خطوات للتحقق فيما إذا كا             
  .تنفيذها

  
من الممكن أن يعتبر المدقق أن من المناسب أن يشمل المعلومات التاليـة كـسياق إضـافي                    .٢٩أ

  :لإلبالغ
إشارة إلى لو أن المدقق قد قام بإجراءات أكثر إتساعاً بشأن الرقابة الداخلية فإنـه مـن                  •

ور التي يجـب اإلبـالغ عنهـا، أو         المحتمل أن المدقق قد حدد مزيداً من نواحي القص        
توصل إلى أن بعض نواحي القصور التي تم اإلبالغ عنها لم تكن في الحقيقـة بحاجـة            

  .لإلبالغ عنها
إشارة إلى أن هذا اإلبالغ قد تم تقديمه ألغراض المكلفين بالحاكمية، وقد ال يكون مناسباً     •

  .ألغراض أخرى
  
المدقق أو اإلدارة بتقديم نسخة مـن اإلبـالغ الكتـابي           قد تتطلب القوانين واألنظمة أن يقوم         .٣٠أ

للمدقق حول نواحي القصور الهامة إلى السلطات التنظيمية المناسبة، وحيث تكـون الحالـة              
  .كذلك من الممكن أن يحدد اإلبالغ الكتابي للمدقق هذه السلطات التنظيمية
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معيـار التـدقيق   "في سياق "  لتدقيق البيانات المالية  التخطيط"،  ٣٠٠معيار التدقيق الدولي    يجب قراءة   
  ".دقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية للمدقق المستقل وإجراء عملية تاألهداف العامة"، ٢٠٠ الدولي 

  



   التخطيط لتدقيق البيانات المالية
  

٢٥٩   ٣٠٠معيار التدقيق الدولي 

دقي
الت

  قـ

  ة ـمقدم
  

  نطاق هذا المعيار
ويتم صياغة هذا المعيار    . يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في التخطيط لتدقيق البيانات المالية          .١

عتبارات اإلضافية في عمليـات التـدقيق       اإليتم تحديد   كما  . في سياق عمليات التدقيق المتكررة    
 . منفصلاألولية بشكل 

  

  دور التخطيط وتوقيته
. يتضمن التخطيط لعملية التدقيق وضع إستراتيجية التدقيق الشاملة للعملية وتطوير خطة تـدقيق             .٢

: المرجـع : (ويفيد التخطيط الكافي عملية تدقيق البيانات المالية في عدة طرق تتضمن ما يلـي             
  )٣أ-١الفقرة أ

 .انب الهامة لعملية التدقيقمساعدة المدقق في تولية االهتمام الكافي للجو •

 .مساعدة المدقق في تحديد المشاكل المحتملة وحلها في الوقت المناسب •

 .مساعدة المدقق في تنظيم وإدارة عملية التدقيق بشكل مناسب ليتم إجراؤها بطريقة فاعلة •

المساعدة في اختيار أعضاء فريق العملية بمستويات مناسبة من القدرة والكفاءة لالستجابة  •
 .إلى المخاطر المتوقعة وفي تحديد العمل المناسب لهم

 .تيسير توجيه وإرشاد أعضاء فريق العملية ومراجعة عملهم •

 .المساعدة، عند االقتضاء، في تنسيق العمل الذي أنجزه مدققو العناصر والخبراء •
  

 تاريخ النفاذ
 ٢٠٠٩ ديسمبر   ١٥ي تبدأ في     يكون هذا المعيار نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية الت          .٣

 .  بعد ذلكأو
  

 الهدف
 . في التخطيط لعملية التدقيق بحيث يتم أداؤها بطريقة فعالة المدقق يتلخص هدف .٤
  

  المتطلبات
  

 إشراك األعضاء الرئيسيين في فريق العملية
 يشارك كل من شريك العملية واألعضاء الرئيسيين اآلخرين في فريق العملية في التخطيط لعملية           .٥

: المرجـع . (التدقيق، بما في ذلك التخطيط والمشاركة في المناقشات بين أعضاء فريق العمليـة            
 )٤الفقرة أ

  



  تخطيط لتدقيق البيانات المالية ال
 

٢٦٠   ٣٠٠معيار التدقيق الدولي

 األنشطة األولية للعملية
  -:يقوم المدقق باألنشطة التالية في بداية عملية التدقيق الحالية .٦

 مع  فيما يتعلق بإستمرار العالقة٢٢٠أداء إجراءات يقتضيها معيار التدقيق الدولي  )أ (
 ؛۱العميل وعملية التدقيق المحددة

تقييم اإلمتثال للمتطلبات األخالقية، بما في ذلك اإلستقاللية، كما يقتضي معيار التدقيق   )ب (
 ؛ و۲ ٢٢٠الدولي

الفقرات : المرجع. (۳ ٢١٠تحقيق فهم لشروط العملية كما يقتضي معيار التدقيق الدولي  )ج (
  ). ٧أ-٥أ

  
 أنشطة التخطيط

نطاق وتوقيت واتجاه التدقيق، وتـوفر       توضح إستراتيجية تدقيق شاملة     عينبغي على المدقق وض    .٧
 . التدقيق خطة في وضعاإلرشادات 

 

 -: ما يلي مراعاة وضع خطة تدقيق شاملة حالعلى المدقق فيو .٨
 تحديد خصائص العملية التي تبين نطاقها؛  )أ (
يق وطبيعة التحقق من أهداف إعداد التقارير الخاصة بالعملية للتخطيط لتوقيت التدق  )ب (

  ت المطلوبة؛تصاالاإل
دراسة العوامل التي تعتبر، وفق التقدير المهني للمدقق، هامة في توجيه جهود فريق   )ج (

  العملية؛
 كانت المعرفة إذاما في،  ممكناً ذلكنا كماتحديد نتائج األنشطة األولية للعملية، وحيث  )د (

 شريك العملية تعتبر المكتسبة في العمليات األخرى التي يتم أداؤها للمنشأة من قبل
  مالئمة؛ و

-٩الفقرات أ: المرجع. (التحقق من طبيعة وتوقيت ونطاق الموارد الالزمة ألداء العملية)  هـ(
 .)١١أ

  
  -: لما يليعلى المدقق وضع خطة تدقيق تتضمن بياناً .٩

طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات تقييم المخاطر المخطط لها، كما هو محدد بموجب معيار   )أ (
 ٤ .٣١٥ الدولي التدقيق

، كما إجراءات التدقيق اإلضافية المخطط لها عند مستوى اإلثبات ونطاقطبيعة وتوقيت   )ب (
  ٥ .٣٣٠هو محدد بموجب معيار التدقيق الدولي 

                                                 
  ). ١٢-١١ (ات، الفقر"تدقيق البيانات الماليةل رقابة الجودة  " ٢٢٠معيار التدقيق الدولي  ۱

  

  ).١٠-٨(، الفقرات ٢٢٠معيار التدقيق الدولي ۲
  ).٨-٤(فقرات ، ال" شـروط التكليف بالتدقيـقالموافقة على  "٢١٠معيار التدقيق الدولي   ۳

  

 ".تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها"  ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٤
  

 ".إستجابة المدقق للمخاطر المقيمة  "٣٣٠ معيارالتدقيق الدولي  ٥
  



   التخطيط لتدقيق البيانات المالية
  

٢٦١   ٣٠٠معيار التدقيق الدولي 

دقي
الت

  قـ

بحيث تمتثل العملية لمعايير المطلوب تنفيذها والمخطط لها إجراءات التدقيق األخرى   )ج (
  )١٢الفقرة أ: المرجع. (التدقيق الدولية

 

 كونتحيث بإستراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق    ين على المدقق أن يقوم بتحديث وتغيير        يتع .١٠
 )١٣الفقرة أ: المرجع. ( خالل سياق التدقيقإلزامية

 

 على المدقق أن يخطط لطبيعة وتوقيت ونطاق توجيه وإشراف أعضاء فريق العملية ومراجعـة               .١١
 )١٥أ-١٤الفقرات أ: المرجع. (أعمالهم

  

  يقالتوث
 -:٦ على المدقق توثيق ما يلي .١٢

 إستراتيجية التدقيق الشاملة؛  )أ (

 وخطة التدقيق؛  )ب (
 خطـة  أوأي تغيرات هامة تطرأ خالل عملية التدقيق على إستراتيجية التـدقيق الـشاملة             )ج (

 )١٩أ-١٦الفقرات أ: المرجع. (التدقيق، وأسباب هذه التغيرات
  

   اإلعتبارات اإلضافية في عمليات التدقيق األولية

  -:وليةاألتدقيق  العلى المدقق القيام باألنشطة التالية قبل البدء بعملية  .١٣

 فيما يتعلق بقبول العالقة مع ٢٢٠ يقتضيها معيار التدقيق الدولي التيجراءاتاإلأداء   )أ (
  و؛ التدقيق المحددة۷العميل وعملية

 لمتطلبات  إمتثاالً وذلك هناك تغيير في المدققين،يكون مع المدقق السابق، حيث تصالاإل  )ب (
 )٢٠الفقرة أ: المرجع (.ذات صلة يةأخالق

  

*** 

  التطبيق ومواد تفسيرية أخرى 
  

  )١الفقرة : المرجع (دور التخطيط وتوقيته
 

تختلف طبيعة ونطاق أنشطة التخطيط حسب حجم وتعقيد المنشأة والخبرة الـسابقة لألعـضاء                 .١أ
  . الظروف التي تحدث أثناء عملية التدقيقالرئيسيين في فريق العملية في المنشأة والتغيرات في

  

 وكثيراً ما يبدأ بعد     قيق، بل هو عملية مستمرة ومتكررة     إن التخطيط ليس مرحلة منفصلة من التد        . ٢أ
ـ   أو ( من وقت قصير  حتـى إكمـال عمليـة      إكمال عملية التدقيق السابقة ويستمر      )  فيما يتعلق ب

                                                 
  .٦، و الفقرة أ١١-٨الفقرات من " وثائق التدقيق " ٢٣٠  معيار التدقيق الدولي  ٦
  ).١٢-١١(، الفقرات ٢٢٠  التدقيق الدولي  معيار  ۷



  تخطيط لتدقيق البيانات المالية ال
 

٢٦٢   ٣٠٠معيار التدقيق الدولي

التـي  تـدقيق   النشطة وإجراءات   بعض األ  توقيت   يشمل دراسة  التخطيط   إال أن  .التدقيق الحالية 
يـشمل التخطـيط     ،على سبيل المثـال   و. مزيد من إجراءات التدقيق   البل أداء   كمالها ق ستإينبغي  

  -:اوتقييمهلمخاطر األخطاء الجوهرية  قبل تحديد المدقق  وذلكالحاجة للنظر في المسائل التالية،

 .أنها إجراءات تقييم للمخاطرإلجراءات التحليلية التي سيتم تطبيقها على ا •

لحصول على فهم عام لإلطار القانوني والتنظيمي المطبق على المنشأة وكيف تمتثل المنشأة ا •
 .لذلك اإلطار

 . األهمية النسبيةتحديد •

 .خبراءالإشراك  •

 . أداء إجراءات أخرى لتقييم المخاطر •
  
نشأة لتيـسير أداء عمليـة التـدقيق        يمكن للمدقق أن يقرر مناقشة عناصر التخطيط مع إدارة الم           . ٣أ

على سبيل المثال تنسيق بعض إجراءات التدقيق المخطط لها مـع عمـل مـوظفي               و(وإدارتها  
خطـة   إستراتيجية التدقيق الـشاملة و     إال أن رغم أنه كثيراً ما تحدث هذه المناقشات،         و ).المنشأة

 أو إستراتيجية التدقيق الشاملة  ضمنيتم مناقشة مسائل ترد وعندما .التدقيق تبقى مسؤولية المدقق
 ، فعلى سبيل المثـال .التقويض من فاعلية التدقيقالعناية مطلوبة حتى ال يتم تكون  ،خطة التدقيق 

 من فاعلية التدقيق    أن تقوض مناقشة طبيعة وتوقيت إجراءات التدقيق المفصلة مع اإلدارة         ل يمكن
  . أكثر قابلية للتنبؤ بهابجعل إجراءات التدقيق 

  

  )٥الفقرة : المرجع (راك أعضاء فريق العملية الرئيسيينإش
  

 اآلخرين في فريق العملية في التخطـيط لعمليـة          ن إشراك شريك العملية واألعضاء الرئيسيي     إن    .٤أ
  ۸.يزيد من فاعلية وكفاءة عملية التخطيطوعلى خبرتهم ومعرفتهم المتعمقة يعتمد التدقيق 

  

  )٦الفقرة : المرجع (األنشطة األولية للعملية
  

 في بداية عملية التدقيق الحالية المـدقق        ٥يساعد أداء األنشطة األولية للعملية المحددة في الفقرة           . ٥أ
 الظروف التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على قدرة المدقق علـى             أوفي تحديد وتقييم األحداث     

  . التخطيط لعملية التدقيق وأدائها
  

                                                 
، المتطلبات ويوفر إرشادات حول مناقشة فريق العملية المتعلـق بقابليـة تعـرض              ١٠، الفقرة   ٣١٥يحدد معيار التدقيق الدولي        ۸

 اإلحتيال عنـد    لقةالمتع المدقق   مسؤوليات  "٢٤٠كما يوفر معيار التدقيق الدولي      . المنشأة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية     
، إرشادات حول التركيز أثناء هذا النقاش على قابلية تعرض البيانات المالية للمنشأة ألخطـاء               ١٥، الفقرة   "تدقيق البيانات المالية  

  .جوهرية بسبب االحتيال



   التخطيط لتدقيق البيانات المالية
  

٢٦٣   ٣٠٠معيار التدقيق الدولي 

دقي
الت

  قـ

 علـى سـبيل     والتـي للعملية يساعد المدقق في التخطيط لعملية التدقيق        ولية  األإن أداء األنشطة      . ٦أ
   -:المثال

 .يحتفظ لها المدقق باإلستقاللية والقدرة الالزمتين ألدائها •

 . ال توجد أمور تتعلق بنزاهة اإلدارة قد تؤثر على رغبة المدقق في اإلستمرار بالعملية •

 . العمليةال يوجد سوء تفاهم مع العميل فيما يتعلق بشروط  •
  

، بما في ذلك اإلستقاللية،  المالئمةستمرارية العميل والمتطلبات األخالقيةإ على المدقق النظر في  . ٧أ
غير أن أداء اإلجراءات األولية . خالل عملية التدقيق مع حدوث الظروف والتغيرات في األحوال     

فـي  ) بما في ذلك اإلسـتقاللية     ( المالئمة فيما يتعلق بإستمرار العميل وتقييم المتطلبات األخالقية      
بداية عملية التدقيق الحالية يعني أنه يتم استكمالها قبل أداء األنشطة الهامة األخرى لعملية التدقيق 

وبالنسبة لعمليات التدقيق المستمرة، كثيراً ما تتم هذه اإلجراءات األولية بعد وقت قصير             . الحالية
  . دقيق السابقةإكمال عملية الت)  فيما يتعلق بـأو(من 

  
  أنشطة التخطيط

  

  )٨-٧الفقرات : المرجع (استراتيجية التدقيق الشاملة
  

تساعد عملية وضع إستراتيجية تدقيق شاملة المدقق على تحديد المسائل التالية، مع مراعاة إكمال  . ٨أ
  -:إجراءات المدقق لتقييم المخاطر

 أعضاء فريق يتمتعون إستخداممثل  لنواحي تدقيق محددة، هاإستخدامالموارد التي سيتم  •
 ؛ المعقدةالمسائل خبراء في إشراك أو المخاطرة المرتفعة في مجاالتبالخبرة المناسبة 

محددة، مثل عدد أعضاء الفريق المعينين وارد التي سيتم تخصيصها لنواحي تدقيق مقدار الم •
 خرين في حالجعة عمل المدققين اآللمراقبة جرد المخزون في مواقع هامة، ومدى مرا

 المخاطرة لمجاالت موازنة التدقيق بالساعات التي ستخصص أوعمليات تدقيق المجموعات، 
 المرتفعة؛

 في تواريخ قطع رئيسية أو هذه الموارد، سواء في مرحلة تدقيق مرحلية إستخداممتى سيتم  •
Cut-Off Dates؛ و  

عقد فيه  يتوقع قت الذيالو مثل ها واإلشراف عليها،وتوجيههذه الموارد كيفية إدارة  •
، وكيف يتوقع أن تتم مراجعات هااستخالص أوطالع على معلومات الفريق لإلاجتماعات 

تم  كان سيإذاما في، و) خارج الموقعأوعلى سبيل المثال في الموقع (شريك ومدير العملية ال
 . عمليةإكمال مراجعات رقابة الجودة على ال

  



  تخطيط لتدقيق البيانات المالية ال
 

٢٦٤   ٣٠٠معيار التدقيق الدولي

  . عتبارات في وضع استراتيجية تدقيق شاملةاإليورد الملحق أمثلة على    . ٩أ
  

تناول توضع إستراتيجية التدقيق الشاملة، يصبح من الممكن وضع خطة تدقيق لما أن يتم  . ١٠أ
 اإلعتبار الحاجة  بعينآخذينمختلف األمور التي تم تحديدها في إستراتيجية التدقيق الشاملة، 

 إستراتيجية إن وضع .لكفؤ لموارد المدقق استخدامل اإل تحقيق أهداف التدقيق من خالإلى
 متسلسلتين، أو بالضرورة عمليتين منفصلتين ليستاخطة التدقيق المفصلة والتدقيق الشاملة 
ين بشكل وثيق حيث أن التغيرات في إحداهما قد يترتب عليها تغيرات في تولكنهما مرتبط

  .األخرى
  

  عتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة إلا
ليات تدقيق المنشآت الصغيرة، يمكن أن يقوم بأداء عملية التدقيق بكاملها فريق تدقيق في عم . ١١أ

الذي قد (والعديد من عمليات تدقيق المنشآت الصغيرة تشمل شريك عملية التدقيق . صغير جداً
 بدون أي أعضاء في فريق أو(يعمل مع عضو واحد في فريق العملية ) يكون ممارساً وحيداً

كما .  بين أعضاء الفريق أسهلتصالي فريق التدقيق الصغير، يكون التنسيق واإلفف). العملية
أن وضع إستراتيجية تدقيق شاملة لتدقيق منشأة صغيرة ليس بحاجة ألن يكون ممارسة معقدة 

على و .وهي تختلف حسب حجم المنشأة وتعقيد التدقيق وحجم فريق العملية.  مستهلكة للوقتأو
 على اًبناءو ،كمال عملية التدقيق السابقةست إعندذكرة مختصرة معدة م، يمكن لسبيل المثال

 في عملية التدقيق التي تم إنجازها وتحديثها المحددةالمواضيع إبراز مراجعة أوراق العمل و
استراتيجة تدقيق موثقة  أن تكون ، المدير-المناقشات مع المالكأساس في الفترة الحالية على 

 .٨ غطت المسائل المشار إليها في الفقرة إذا ةعملية التدقيق الحاليل
  

 )٩الفقرة : المرجع (خطة التدقيق
  

 تشمل طبيعة وتوقيت في أنهاخطة التدقيق أكثر تفصيالً من إستراتيجية التدقيق الشاملة  تكون . ١٢أ
ويحدث التخطيط إلجراءات .  إجراءات التدقيق التي سيقوم بأدائها أعضاء فريق العمليةونطاق

على سبيل المثال، يتم و. خالل سياق التدقيق مع تطور خطة التدقيق للعمليةمن دقيق هذه الت
يعتمد التخطيط لطبيعة . التخطيط إلجراءات المدقق في تقييم المخاطر في بداية عملية التدقيق

. وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق اإلضافية المحددة على نتيجة تلك اإلجراءات لتقييم المخاطر
يمكن أن يبدأ المدقق تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية لبعض فئات  فإنه ذلك، إلىضافة باإل

المعامالت وأرصدة الحساب واإلفصاحات قبل التخطيط لكافة إجراءات التدقيق اإلضافية 
  . المتبقية

  

  )١٠الفقرة : المرجع (التغييرات التي تطرأ على قرارات التخطيط خالل سياق التدقيق
  

 أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها من أو تغيرات في الظروف أونتيجة ألحداث غير متوقعة  . ١٣أ
 وخطة أن يعدل إستراتيجية التدقيق الشاملة إلى يحتاج المدقق فقد ،نتائج إجراءات التدقيق

، إجراءات التدقيق اإلضافية الناجمة المخطط لها ونطاقبذلك طبيعة وتوقيت  معدالً، التدقيق
 ويمكن أن يكون هذا هو الحال عندما. ة للمخاطر المقيمةمعدلعلى أساس الدراسة اللك وذ



   التخطيط لتدقيق البيانات المالية
  

٢٦٥   ٣٠٠معيار التدقيق الدولي 

دقي
الت

  قـ

 علم المدقق تختلف بشكل جوهري عن المعلومات المتوفرة عندما خطط إلىتصل معلومات 
التي يتم تدقيق ال أدلة يمكن أن تتعارض ،على سبيل المثالو. جراءات التدقيقإلالمدقق 

 منتم الحصول عليها يأداء إجراءات أساسية مع أدلة التدقيق التي من خالل الحصول عليها 
  . أنظمة الرقابة اتإختبار

  

  ) ١١الفقرة : المرجع (التوجيه واإلشراف والمراجعة
  

تختلف كل من طبيعة وتوقيت ونطاق التوجيه واإلشراف على أعضاء فريق العملية ومراجعة .  ١٤أ
   -: على عدة عوامل، منهااًعملهم بناء

 .حجم وتعقيد المنشأة •

 .مكان التدقيق •

زيادة في المخاطر ال على سبيل المثال، عادة ما تقتضي(المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية  •
زيادة مقابلة في نطاق وتوقيت التوجيه المقيمة لألخطاء الجوهرية ألحد مجاالت التدقيق 

 ).عمالهمواإلشراف على أعضاء فريق التدقيق ومراجعة أكثر تفصيال أل

 . الذين يقومون بأداء عمل التدقيقمختلف أعضاء الفريق قدرات وكفاءة  •
  

 إرشادات إضافية حول توجيه أعمال التدقيق واإلشراف عليها ٢٢٠ويحتوي معيار التدقيق الدولي 
  . ٨ومراجعتها

  
  عتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة إلا
  

، ال يتم إثارة أسئلة حول توجيه واإلشراف ك العمليةي شر من قبل التدقيق بكامله يتم إجراءإذا . ١٥أ
شريك عملية التدقيق وفي هذه الحاالت، يكون . على أعضاء فريق العملية ومراجعة عملهم

 إذا كان .على علم بكافة المواضيع الجوهريةالذي قام شخصياً بإجراء جميع نواحي العمل 
 أثناء سير عملية التدقيق يمكن أن يخلق تُتخذمة األحكام التي ئتكوين رأي موضوعي حول مال

 وعندما يشمل األمر مواضيع .عملية التدقيق بكاملها نفس الفرد يؤديمشاكل عملية عندما 
 فقد يكون من ،ممارس وحيدمن قبل أداء التدقيق ويتم  ، غير عادية بشكل خاصأومعقدة 

  .  مع هيئة التدقيق المهنيةأولتشاور مع مدققين آخرين يتمتعون بخبرة مناسبة االمرغوب فيه 
  

  )١٢الفقرة : المرجع (التوثيق
  

يجب أن يسجل توثيق المدقق إلستراتيجية التدقيق الشاملة القرارات الرئيسية التي تعتبر . ١٦أ
على سبيل و.  فريق العمليةإلىشكل سليم وإبالغ األمور الهامة ضرورية لتخطيط التدقيق ب

ستراتيجية التدقيق الشاملة على شكل مذكرة تحتوي على  يمكن للمدقق تلخيص إفإنه المثال
 .القرارات الرئيسية المتعلقة بالنطاق والتوقيت واألداء الشامل لعملية التدقيق

 
                                                 

  ).١٧أ-١٥أ(، الفقرات ٢٢٠ معيار التدقيق الدولي ٨



  تخطيط لتدقيق البيانات المالية ال
 

٢٦٦   ٣٠٠معيار التدقيق الدولي

 تقييم المخاطر إجراءات ونطاق طبيعة وتوقيت بيانخطة التدقيق يجب أن يسجل توثيق .  ١٧أ
كما ينبغي أن  .ة للمخاطر المقيمةابوإجراءات التدقيق اإلضافية عند مستوى اإلثبات استج

. يسجل التخطيط السليم إلجراءات التدقيق التي يمكن مراجعتها والمصادقة عليها قبل أدائها
وعلى أن تكون  قوائم فحص إلكتمال التدقيق، أو برامج تدقيق موحدة إستخدامويمكن للمدقق 
  .  للعمليةالمحددة لتعكس الظروف مصممة كما يلزم

  
سجل التغيرات الهامة التي تطرأ على استراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق، والتغيرات إن .  ١٨أ

 يفسر السبب وراء  إنما،دقيق وتوقيتها ونطاقها المخطط لهالناجمة على طبيعة إجراءات الت
ستراتيجية الشاملة وخطة التدقيق التي تم تبنيهما بشكل نهائي اإلحدوث التغيرات الهامة و

  . لتغيرات الهامة التي تحدث خالل التدقيقلستجابة المناسبة اإلكما يعكس . يقللتدق
  
  عتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة إلا
  

 يمكن أن تعمل مذكرة مناسبة ومختصرة كاستراتيجية موثقة فإنه ،١١كما نوقش في الفقرة أو . ١٩أ
 أو برامج تدقيق موحدة دامإستخ يمكن فإنه وفيما يخص خطة التدقيق،. لتدقيق منشأة صغيرة

 كما فتراض أنشطة رقابة قليلة ذات صلةساس اأمصاغة على ) ١٧انظر الفقرة أ (قوائم فحص
هو من المحتمل أن يكون الوضع في منشأة صغيرة ما، شريطة أن يتم تصميمها بحيث تناسب 

  . روف العملية، بما في ذلك عمليات تقييم المدقق للمخاطرظ
  

  )١٣الفقرة : المرجع (فية في عمليات التدقيق األوليةعتبارات اإلضاإلا
  

غير .  متكررةأوكانت عملية التدقيق أولية أ اًإن غرض وهدف تخطيط التدقيق متماثالن، سواء . ٢٠أ
 أن يوسع األنشطة المخطط لها ألنه ال إلىأنه بالنسبة لعملية التدقيق األولية قد يحتاج المدقق 

. عتبار عند تخطيط العمليات المتكررةاإلة في المنشأة التي تُأخذ بعين يتمتع عادة بالخبرة السابق
 اإلضافية التي يمكن للمدقق المسائل تشمل  يجب أنفإنه وبالنسبة لعمليات التدقيق األولية،

  -: ما يلي وهيوخطة التدقيقالشاملة  إستراتيجية التدقيق وضعأخذها في الحسبان عند 
ا مع المدقق السابق، على سبيل المثال مراجعة أوراق عمل الترتيبات التي سيتم إجراؤه •

 . األنظمةأوالمدقق السابق، ما لم يكن ذلك ممنوعاً بموجب القانون 

 معايير التدقيق وإعداد أوبما في ذلك تطبيق المبادئ المحاسبية ( رئيسية قضاياأية  •
كمدققين، وإبالغ هذه  مناقشتها مع اإلدارة فيما يتعلق باإلختيار األولي تتم) التقارير
الشاملة  على إستراتيجية التدقيق المسائل المكلفين بالرقابة، وكيفية تأثير هذه إلى المسائل

 .وخطة التدقيق

 للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باألرصدة الالزمةإجراءات التدقيق  •
 األرصدة -ق األوليةعمليات التدقي "٥١٠أنظر معيار التدقيق الدولي(اإلفتتاحية 
 .٩")اإلفتتاحية

                                                 
  ).٢١أ-٩أ( الفقرات " األرصدة اإلفتتاحية-يةعمليات التدقيق األول"  ٥١٠معيار التدقيق الدولي  ٩



   التخطيط لتدقيق البيانات المالية
  

٢٦٧   ٣٠٠معيار التدقيق الدولي 

دقي
الت

  قـ

  في الشركةاإلجراءات األخرى التي يتطلبها نظام رقابة الجودة لعمليات التدقيق األولية •
 فرد أو شريك آخر إشراك في الشركةنظام رقابة الجودة قد يتطلب  ،على سبيل المثال(

 أودقيق هامة  قبل البدء في إجراءات تاجعة إستراتيجية التدقيق الشاملةرئيسي لمر
 ).مراجعة التقارير قبل إصدارها

  



  التخطيط لتدقيق البيانات المالية 

  ٢٦٨ )الملحق( ٣٠٠معيار التدقيق الدولي

  ملحق
  )١١أ-٨ وأ٨-٧الفقرات : المرجع(

  

  عتبارات في وضع إستراتيجية التدقيق الشاملةإلا
 وضع إستراتيجية  التي يمكن للمدقق أخذها بعين اإلعتبار عندالمسائليقدم هذا الملحق أمثلة على 

تغطي األمثلة .  كذلك على خطة التدقيق المفصلة للمدققسائلالمالعديد من هذه تؤثر  و.التدقيق الشاملة
طلب أداء بعض  وبينما قد ي.تي تنطبق على العديد من العمليات الالمسائل واسعة من مجموعةالمقدمة 
مناسبة لكل المسائل  ال تعتبر جميع فإنه ،معايير التدقيق األخرىل اًوفقالمشار إليها أدناه المسائل 
  .لقائمة ليست كاملة الضرورةيق واعملية تدق

  

  خصائص العملية
تم بموجبه إعداد المعلومات المالية التي سيتم تدقيقها، بما في ر إعداد التقارير المالية الذي إطا •

  .ذلك الحاجة للمطابقة مع إطار آخر إلعداد التقارير المالية
  . القطاعنظمو مثل التقارير التي يفرضها ممتطلبات إعداد التقارير الخاصة بالقطاع •
  .التي سيتم شمولها) المكونات(تغطية التدقيق المتوقعة، بما في ذلك عدد ومواقع األقسام  •
  . المجموعةتوحيدمكوناتها التي تحدد كيف سيتم ) أقسامها(وطبيعة عالقات الرقابة بين شركة أم  •
  .المكونات من قبل مدققين آخرين) األقسام( تدقيق مدى •
  . معرفة متخصصةإلىلتي سيتم تدقيقها، بما في ذلك الحاجة طبيعة قطاعات األعمال ا •
فيما يخص  العملة تحويل إلىها، بما في ذلك الحاجة إستخدامالتقارير التي سيتم إعداد عملة  •

  .لمعلومات المالية المدققةا
  .دالتوحي التدقيق ألغراض إلى تدقيق قانوني للبيانات المالية القائمة بذاتها باإلضافة إلىالحاجة  •
  .إعتماد المدقق المحتمل على هذا العملمدى توفر عمل المدققين الداخليين و •
ة وكيف يمكن للمدقق الحصول على أدلة فيما يتعلق بتصميم ي الخدمللمؤسسات المنشأة إستخدام •

  . عمل أنظمة الرقابة التي يتم تطبيقهاأو
يات تدقيق سابقة، على سبيل تم الحصول عليها في عملي المتوقع ألدلة التدقيق التي ستخداماإل •

  .المثال أدلة التدقيق المتعلقة بإجراءات تقييم المخاطر وإختبارات أنظمة الرقابة
 المتوقع ستخدامأثر تقنية المعلومات على إجراءات التدقيق، بما في ذلك توفر البيانات واإل •

  .ألساليب التدقيق بمساعدة الحاسب اآللي



   التخطيط لتدقيق البيانات المالية
  

٢٦٩  )الملحق (٣٠٠معيار التدقيق الدولي 

دقي
الت

  قـ

ين لعمل التدقيق مع أية عمليات مراجعة للمعلومات المالية تنسيق التغطية والتوقيت المتوقع •
  . هذه على التدقيقالمراجعةتم الحصول عليها أثناء عمليات يالمرحلية وأثر المعلومات التي 

 .توفر موظفي وبيانات العميل •
  

  ت تصاالاإلطبيعة  وتوقيت التدقيق و التقاريرأهداف إعداد
 

 

 . المرحلية والنهائيةفي الفترات اد التقارير، مثالإعدب الزمني للمنشأة الخاصجدول ال •

 . وتوقيت عمل التدقيقونطاقتنظيم اإلجتماعات مع اإلدارة والمكلفين بالرقابة لمناقشة طبيعة  •

 التي سيتم صدورهاالمناقشة مع اإلدارة والمكلفين بالرقابة فيما يتعلق بنوع وتوقيت التقارير  •
 مع تصالوية، بما في ذلك تقرير المدقق وكتب اإلدارة واإلت األخرى الكتابية والشفتصاالواإل

 .المكلفين بالرقابة

 . العمليةخالل سيرت المتوقعة بشأن وضع عمل التدقيق تصاالالمناقشة مع اإلدارة فيما يتعلق باإل •

الشركة فيما يتعلق باألنواع والتوقيت المتوقع للتقارير التي ) مكونات (أقسام مع مدققي تصالاإل •
 .المكونات) األقسام(تدقيق يخص ت األخرى فيما تصاالم صدورها واإلسيت

ت بين أعضاء فريق العملية، بما في ذلك طبيعة وتوقيت تصاال لإلينالطبيعة والتوقيت المتوقع •
 .المنجزإجتماعات الفريق وتوقيت مراجعة العمل 

ا في ذلك أية متوقعة مع أطراف أخرى، بمأخرى ت إتصاال كانت هناك أية إذاما بيان في •
 . تعاقدية إلعداد التقارير ناجمة من التدقيقأومسؤوليات قانونية 

  

  العوامل الهامة واألنشطة األولية للعملية والمعرفة المكتسبة حول عمليات أخرى
  

عندما يكون ، ١١٣٢٠ بما يتفق مع معيار التدقق الدوليألهمية النسبيةتحديد المستويات المناسبة ل •
 -:ذلك مالئماً

o ٦٠٠.١٣فقاً لمعيار التدقيق الدولي حديد أهمية العناصر وتبليغ مدققي العناصر بها وت 

o           التحديد األولي للعناصر الرئيسية وأصناف المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفـصاحات
 .الهامة

 . حيث توجد مخاطرة أعلى لألخطاء الجوهريةالتحديد األولي للمجاالت •

                                                 
  ".األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق" ، ٣٢٠معيار التدقيق الدولي   ١١
بما في ذلك عمل مدققي (  عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة -اإلعتبارات الخاصة" ، ٦٠٠ معيار التدقيق الدولي  ١٣

  ).العنصر



  التخطيط لتدقيق البيانات المالية 
 

٢٧٠  )الملحق( ٣٠٠معيار التدقيق الدولي

لجوهرية عند المستوى الكلي للبيانات المالية على التوجيه أثر المخاطرة المقيمة لألخطاء ا •
 .واإلشراف والمراجعة

 اإلحتفاظ بعقل متسائل إلىاألسلوب الذي يؤكد به المدقق ألعضاء فريق العملية على الحاجة  •
 .وممارسة التشكك المهني عند جمع وتقييم أدلة التدقيق

فاعلية عمل الرقابة الداخلية، بما في ذلك  تقييم تتضمننتائج عمليات التدقيق السابقة التي  •
 .طبيعة نواحي الضعف المحددة واإلجراءات المتخذة لمعالجتها

مناقشة المسائل التي قد تؤثر على التدقيق مع موظفي الشركة المسؤولين عن أداء خدمات  •
 . أخرى للمنشأة

، بما في ذلك فظة عليهاسليمة وتنفيذها والمحا رقابة داخلية أدلة على إلتزام اإلدارة بتصميم •
 .أدلة على التوثيق المناسب لهذه الرقابة الداخلية

 كان من األفضل بالنسبة للمدقق اإلعتماد على إذاما فيكمية المعامالت التي يمكن أن تحدد  •
 .الرقابة الداخلية

 . المنشأة للتشغيل الناجح للعمل مختلف أقسامعطي للرقابة الداخلية فياألهمية التي تُ •

التي تؤثر على المنشأة، بما في ذلك التغيرات في تقنية وطورات الهامة في العمل الت •
 .المعلومات وأساليب العمل والتغيرات في اإلدارة الرئيسية واإلمتالك والدمج ونزع الملكية

التطورات الهامة في الصناعة مثل التغيرات في أنظمة الصناعة والمتطلبات الجديدة إلعداد  •
 .التقارير

 .غيرات الهامة في إطار إعداد التقارير المالية، مثل التغيرات في معايير المحاسبةالت •

التطورات الهامة األخرى ذات العالقة، مثل التغيرات في البيئة القانونية التي تؤثر على  •
 .المنشأة

   الموارد وتوقيتها ونطاقهاطبيعة

مراجعي رقابة الجودة على ، بما في ذلك، حيث يكون ضرورياً(إختيار فريق العملية يجب  •
وإسناد عمل التدقيق ألعضاء الفريق، بما في ذلك تعيين أعضاء فريق يتمتعون ) العملية

 .بالخبرة المناسبة في النواحي التي قد يوجد فيها مخاطر أعلى لألخطاء الجوهرية

وضع موازنة العملية، بما في ذلك دراسة مقدار الوقت المناسب الذي ينبغي تخصيصه  •
 . واحي التي قد توجد فيها مخاطر أعلى لألخطاء الجوهريةللن

 



 ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٢٧١  
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  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 
  تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري 

  من خالل فهم المنشأة وبيئتها
  

  نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية(
  ) بعد ذلكأو ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥للفترات التي تبدأ في 

  
  المحتويات

  الفقرة  
    المقدمة

  ١  ...............................................................نطاق معيار التدقيق الدولي
  ٢  ..............................................................................تاريخ النفاذ

  ٣  ...................................................................................الهدف
  ٤  ................................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ١٠-٥  ...........................................إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة
  ٢٤-١١  ............................................فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية

  ٣٠-٢٤  ...................................................تقييم مخاطر األخطاء الجوهريةتحديد و
  ٣٢  ...................................................................................التوثيق

    التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  ١٦أ-١أ ........................... ................. ذات العالقةواألنشطةالمخاطر إجراءات تقييم 

  ١٠٤أ-١٧أ  ............................................فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية
  ١٣٠أ-١٠٥أ  ...................................................الجوهريةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء 

  ١٣٤أ-١٣١أ  ...................................................................................التوثيق
    عناصر الرقابة الداخلية: ١الملحق 
    الظروف واألحداث التي قد تدل على مخاطر أخطاء جوهرية: ٢المحلق 

  
  
  



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٢٧٢  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خـالل فهـم            "٣١٥ولي رقم   يجب قراءة معيار التدقيق الد    
 للمدقق المستقل وإجراء عملية األهداف العامة  "٢٠٠في سياق معيار التدقيق الدولي  "  المنشأة وبيئتها 

  ".تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
  

  



ل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خالطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

  ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٢٧٣  

دقي
الت

قـ
 

  المقدمة
  نطاق هذا المعيار 

 مسئولية المدقق في تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يتعامل معيار التدقيق الدولي هذا مع .١
  .في البيانات المالية من خالل فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية

  

   تاريخ النفاذ
 ديـسمبر   ١٥إن معيار التدقيق هذا نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية التي تبـدأ فـي                 .٢

٢٠٠٩.   
  

  الهدف
 أو حتيالإل كانت ناجمة عن ا    المدقق هو تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية سواء       إن هدف    .٣

الخطأ عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى اإلثبات من خالل فهم المنشأة وبيئتها بما فـي                
ات للمخـاطر   اإلستجاب توفير أساس تصميم وتطبيق      إلىذلك رقابتها الداخلية األمر الذي يؤدي       

  . لألخطاء الجوهريةالمقيمة
  

  التعريفات
  -: تحمل المصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه،ألغراض معايير التدقيق الدولية .٤

تشمل البيانات المالية )  غير ذلكأوصريحة ( بيانات تمثيل من قبل اإلدارة       -التأكيدات  )أ (
  .يستخدمها المدققون لدراسة األخطاء المحتملة التي قد تحدث التي

 عـدم   أو أفعال   أو ظروف   أو أحداث   أو مخاطر ناتجة عن أوضاع      -العملمخاطرة    )ب (
 تنفيـذ   أوالقيام بأفعال قد تؤثر بشكل سلبي على قدرة منشأة ما على تحقيق أهـدافها               

 . وضع أهداف واستراتيجيات غير مناسبةأواستراتيجياتها 

 غيرهم  أوإلدارة   ا أو العملية التي يقوم األشخاص المكلفون بالرقابة        -الرقابة الداخلية   )ج (
الموظفين بتصميمها وتطبيقها والمحافظة عليها من أجل توفير تأكيد معقول حول            من

أهداف منشأة ما فيما يتعلق بموثوقية إعداد البيانات المالية وفعاليـة وكفـاءة              تحقيق
" عنصر الرقابة "وتشير كلمة   .  للقوانين واللوائح التنظيمية المطبقة    متثالواإل العمليات

  . أكثر من عناصر الرقابة الداخليةأولعنصر واحد  أي وجه إلى
 إجراءات التدقيق التي تم أداؤها للحصول على فهم للمنشأة          -إجراءات تقييم المخاطر    )د (

             وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية وتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية سـواء
نـات الماليـة وعنـد مـستوى         أم الخطأ عند مستوى البيا     حتيالكانت ناجمة عن اإل   

  . اإلثبات



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٢٧٤  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

 مخاطرة محددة ومقيمة ذات أخطاء جوهرية تتطلب حـسب حكـم           -المخاطر الهامة   ) ه( 
  . تدقيق خاصةإعتباراتالمدقق 

  

  المتطلبات
  إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة

  
ييم مخـاطر األخطـاء     يجب على المدقق أداء إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس لتحديد وتق           .٥

 ال توفر إجراءات تقييم     ،ومع ذلك . الجوهرية عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى اإلثبات       
 ).٥ أ-١الفقرة أ: المرجع. (المخاطر بحد ذاتها أدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم رأي المدقق

  
 -:يجب أن تتضمن إجراءات تقييم المخاطر ما يلي .٦

وآخرين داخل المنشأة من المحتمل أن تكون لديهم معلومـات  ات من اإلدارة    إستفسار  )أ (
 حتيالحسب حكم المدقق تساعد في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل           

 )٦الفقرة أ: المرجع. ( الخطأأو

 )١٠ أ-٧الفقرة أ: المرجع. (اإلجراءات التحليلية  )ب (

 )١١الفقرة أ: المرجع. (المالحظة والتفتيش  )ج (
  
 كانت المعلومات التي تم الحصول عليهـا مـن          إذا فيما   عتبارق األخذ بعين اإل   يجب على المدق   .٧

 . عملية االستمرار ذات عالقة بتحديد مخاطر األخطاء الجوهريةأوقبول المدقق للعميل 
 

 كانـت   إذا مـا    إعتبار يجب على شريك العملية      ، أدى شريك العملية عمليات أخرى للمنشأة      إذا .٨
 . عليها ذات عالقة بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية أم الالمعلومات التي تم الحصول

  
 المعلومات التي تم الحصول عليها من خبرة المدقق السابقة مع المنشأة            إستخدام ينوي المدقق    إذا .٩

 يجب أن يحدد المدقق مـا       فإنه ،والتي تتعلق بإجراءات التدقيق التي تم أداؤها في تدقيقات سابقة         
ت منذ التدقيق السابق قد تؤثر على كون هـذه المعلومـات مناسـبة     كانت قد حصلت تغييرا    إذا

 .)١٣ أ-١٢أ. (للتدقيق الجاري
  
يجب على شريك العملية واألعضاء الرئيسيين اآلخرين لفريق العملية مناقشة حساسية البيانـات              .١٠

ق المالية للمنشأة لألخطاء الجوهرية وتطبيق إطار تقديم التقارير المالية المنطبـق علـى حقـائ              
ويجب على شريك العملية تحديد أي مسائل سيتم تبادلها مع أعـضاء فريـق              . وظروف المنشأة 

 .)١٦أ-١٤الفقرة أ: المرجع. (العملية التي لم تتناولها المناقشة



ل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خالطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

  ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٢٧٥  

دقي
الت

قـ
 

  فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية
  المنشأة وبيئتها

  -:يجب أن يحصل المدقق على فهم لما يلي .١١
 ذات العالقة والعوامل التنظيمية والعوامل األخرى الخارجية بما في عوامل القطاع  )أ (

  ) ٢٢أ-١٧الفقرة أ: المرجع. (ذلك إطار إعداد التقارير المالية المطبق
 -: بما في ذلك، طبيعة المنشأة  )ب (

  عملياتها؛ )١(
  ملكيتها والهيكل اإلداري فيها؛ )٢(

بما في ذلك ، أنواع االستثمارات التي تقوم بها المنشأة وتخطط إلجرائها )٣(
  و؛اإلستثمارات في المنشآت ذات األغراض الخاصة

 طريقة هيكلة المنشأة وكيفية تمويلها؛ )٤(
  

 تمكين المدقق من فهم فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفـصاحات           إلىويؤدي ذلك   
  .)٢٧أ-٢٣الفقرة أ: المرجع. (في البيانات المالية التي ستكون متوقعة

ويجب أن  .  بما في ذلك أسباب التغيير     ،ا للسياسات المحاسبية  ختيار المنشأة وتطبيقه  إ  ) ج(
 كانت السياسات المحاسبية للمنشأة مناسبة لعملها وتتفق مع إطار          إذا المدقق فيما     يقيم

. المالية المطبق والسياسات المحاسبية المستخدمة في القطاع المناسب        إعداد التقارير 
  )٢٨الفقرة أ: المرجع(

التي مـن الممكـن أن      ويات المنشأة ومخاطر العمل المتعلقة بذلك       أهداف واستراتيج     ) د(
  )٣٥أ-٢٩الفقرة أ: المرجع. (أخطاء جوهرية في البيانات المالية إلىتؤدي 

  )٤١أ-٣٦الفقرة أ: المرجع. (قياس ومراجعة األداء المالي للمنشأة  ) ه(
  

  الرقابة الداخلية للمنشأة
وعلى الرغم من أن معظـم      . داخلية المتعلقة بالتدقيق  يجب أن يحصل المدقق على فهم للرقابة ال        .١٢

 فليـست   ،عناصر الرقابة المتعلقة بالتدقيق تكون على األرجح مرتبطة بإعداد التقارير الماليـة           
 إلـى ويعود األمـر    . جميع عناصر الرقابة المرتبطة بإعداد التقارير المالية ذات عالقة بالتدقيق         

 مع عناصر أخرى، شتراك باإلأو كان عنصر الرقابة، فردياً اإذ لتحديد فيماالحكم المهني للمدقق 
 .)٦٥ أ-٤٢الفقرة أ: المرجع. (ذو عالقة بالتدقيق

  
  طبيعة ومدى فهم عناصر الرقابة ذات العالقة

 يجب أن يقيم المدقق تصميم عناصـر        ،عند الحصول على فهم لعناصر الرقابة المتعلقة بالتدقيق        .١٣
 من  ستفساراإل إلى من خالل أداء اإلجراءات باإلضافة       ، تم تنفيذها   قد إذاالرقابة هذه ويحدد فيما     

  .)٦٤أ-٦١الفقرة أ: المرجع. (موظفي المنشأة
  



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٢٧٦  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

  عناصر الرقابة الداخلية
  

  بيئة الرقابة
 يجـب أن    ،وكجزء من الحصول على هذا الفهم     . يجب أن يحصل المدقق على فهم لبيئة الرقابة        .١٤

  -:إذايم المدقق فيما يقّ
 بإحداث والمحافظة علـى     ،)مع النظرة العميقة ألولئك المكلفين بالرقابة      (،ةقامت اإلدار   )أ (

  ؛ وثقافة األمانة والسلوك األخالقي
كانت جميع عوامل القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر قاعدة مناسبة للعناصر األخرى               )ب (

ـ : المرجـع . (للرقابة الداخلية، وال تؤثر عليها نواحي الضعف في بيئة الرقابـة     رة الفق
 .)٧٨أ-٦٩أ

  
  عملية تقييم مخاطر المنشأة

  
  -: كانت المنشأة تملك عملية لما يليإذايجب أن يحصل المدقق على فهم فيما  .١٥

 تحديد مخاطر العمل المتعلقة بأهداف إعداد التقارير المالية؛  )أ (

 تقدير أهمية المخاطر؛  )ب (

 و حدوثها؛ إحتمالتقييم   )ج (
  .)٧٩الفقرة أ: المرجع. ( القرارات لمعالجة هذه المخاطرإتخاذ  )د (

  
 يجب  ،")عملية تقييم مخاطر المنشأة   "المشار إليها هنا فيما بعد      ( نفذت المنشأة مثل هذه العملية       إذا .١٦

 يحدد المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية      و. أن يحصل المدقق على فهم لها والنتائج المتعلقة بها        
كانت هناك مخاطر ذاتية مـن       إذا فيجب أن يقيم المدقق فيما       ،التي عجزت اإلدارة عن تحديدها    

وفي حال وجود مثل هـذه      . النوع الذي كان يجب تحديده من خالل عملية تقييم مخاطر المنشأة          
 أسباب فشل تلك العملية في تحديد المخـاطرة          فهم  يجب أن يحصل المدقق على     فإنه ،المخاطرة

نت هناك نـواحي ضـعف       كا  تم تحديدها إذا   إذا كانت العملية مناسبة لظروفها أم       إذاويقيم فيما   
 .  في عملية تقييم المنشأة للمخاطرهامة في الرقابة الداخلية

  
 يجب أن يناقش المدقق مـع       فإنه ، كان لديها عملية خاصة    أو لم تنفذ المنشأة مثل هذه العملية        إذا .١٧

  قد تم تحديد مخاطر العمل المتعلقة بأهداف إعداد التقارير المالية وكيف قد تـم              إذااإلدارة فيما   
أو  كان غياب عملية تقييم مخاطر موثقة أمراً مناسـباً           إذاكما يجب أن يقيم المدقق فيما       . تناولها
الفقرة : المرجع. ( يمثل نواحي ضعف جوهرية في الرقابة الداخلية للمنشأة        أوفي الظروف   محدد  

  )٧٦أ
  



ل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خالطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

  ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٢٧٧  

دقي
الت

قـ
 

  ير المالية واإلبالغنظام المعلومات بما في ذلك أساليب العمل ذات العالقة الخاصة بإعداد  التقار
  

  يجب على المدقق الحصول على فهم لنظام المعلومات، بما في ذلك أساليب العمل ذات العالقـة                .١٨
 -:والخاصة بإعداد التقارير المالية، كما يجب فهم النواحي التالية

 فئات المعامالت في عمليات المنشأة الهامة بالنسبة للبيانات المالية؛  ) أ(

 نية المعلومات واألنظمة اليدوية التي يتم من خاللها مباشرة        اإلجراءات ضمن كل من تق      ) ب(
 دفتـر   إلـى هذه المعامالت وتسجيلها ومعالجتها وتصحيحها حسب الضرورة ونقلهـا          

 األستاذ العام واإلبالغ عنها في البيانات المالية؛

سجالت المحاسبة ذات العالقة والمعلومات المدعمة والحسابات المعينة فـي البيانـات              ) ج(
لية المستخدمة في مباشرة وتسجيل ومعالجة واإلبالغ عن المعامالت؛ ويتضمن هذا           الما

وقد تكـون   .  دفتر األستاذ العام   إلىتصحيح المعلومات الخاطئة وكيفية نقل المعلومات       
 ؛إلكترونية أوهذه السجالت إما يدوية 

النـسبة  كيف يلتقط نظام المعلومات األحداث واألوضاع باستثناء المعامالت الهامـة ب            ) د(
  ؛للبيانات المالية

عملية إعداد التقارير المالية المستخدمة إلعداد البيانات المالية للمنشأة بمـا فـي ذلـك                  ) ه(
  والتقديرات المحاسبية الهامة واإلفصاحات؛ 

عناصر الرقابة التي تحيط بالقيود اليومية بما في ذلك القيود الغيـر عاديـة لتـسجيل                  ) و(
  )٨٥أ-٨١الفقرة أ: المرجع (.ررة وغير العادية والتسوياتالمعامالت غير المتك

  

يجب أن يحصل المدقق على فهم لكيفية تبليغ المنشأة أدوار ومسؤوليات إعداد التقارير الماليـة                .١٩
  )٨٧أ-٨٦الفقرة أ: المرجع (-: بما في ذلك،واألمور الهامة المتعلقة بإعداد التقارير المالية

  و المكلفين بالرقابة؛  بين اإلدارة وأولئكتتصاالاإل  )أ (

  .. مع السلطات التنظيميةتصاالتاإل الخارجية مثل تصاالتاإل  )ب (
  

  أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق
يجب أن يحصل المدقق على فهم ألنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق التي يعتبر المدقق من أجلهـا                 .٢٠

لجوهرية عند  مـستوى      من الضروري الحصول على فهم من أجل تقييم مخاطر األخطاء ا           هأن
وعمليـة  . اإلثبات ومن أجل تصميم المزيد من إجراءات التدقيق التي تستجيب للمخاطر المقيمة           

التدقيق ال تتطلب فهم جميع أنشطة الرقابة الخاصة بكل فئة هامة مـن المعـامالت وأرصـدة                 
-٨٨لفقـرة أ ا: المرجـع . ( لكل  إثبات خاص بهاأوالحسابات واإلفصاحات في البيانات المالية  

 .)٩٤أ
 



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٢٧٨  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

 اسـتجابت المنـشأة للمخـاطر       ةي يجب أن يفهم المدقق كيف     ،عند فهم أنشطة الرقابة في المنشأة      .٢١
 )٩٧أ-٩٥الفقرة أ: المرجع. (الناجمة من تقنية المعلومات

  
  متابعة عناصر الرقابة

 يجب أن يحصل المدقق على فهم لألنواع الرئيسية لألنشطة التي تـستخدمها المنـشأة لمتابعـة                .٢٢
الرقابة  الداخلية على إعداد التقارير المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنشطة الرقابة الخاصـة                

الفقـرة  : المرجـع . ( لعناصر رقابتها  العالجيةبعملية التدقيق، وكيف تباشر المنشأة اإلجراءات       
 .)١٠٠أ-٩٨أ

 
لي لتحديد مـا إذا كانـت   ، ينبغي على المدقق فهم ما ي١إذا كان لدى المنشأة وظيفة تدقيق داخلي     .٢٣

  :وظيفة التدقيق الداخلي متعلقة بعملية التدقيق
طبيعة مسئوليات وظيفة التدقيق الداخلي وكيف تتناسب وظيفة التدقيق الداخلي مع   )أ (

  الهيكل التنظيمي للمنشأة؛ و 

: المرجع. (األنشطة المنجزة، أو التي سيتم إنجازها، من قبل وظيفة التدقيق الداخلي  )ب (
  )١٠٣أ-١٠١الفقرة أ

 

يجب أن يحصل المدقق على فهم لمصادر المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة للمنشأة واألساس              .٢٤
الفقـرة  : المرجع. (الذي بموجبه تعتبر المنشأة المعلومات أنها موثوقة بشكل كاف لهذا الغرض          

 .)١٠٤أ
  

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 
  

  -:ر األخطاء الجوهرية فيما يلييجب أن يحدد ويقيم المدقق مخاط .٢٥
 .)١٠٨أ-١٠٥الفقرة أ: المرجع(عند مستوى البيانات المالية؛   ) أ(

: المرجـع (عند مستوى اإلثبات لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفـصاحات؛            ) ب(
  .)١١٣أ-١٠٩الفقرة أ

 .وذلك لتوفير أساس لتصميم وأداء المزيد من إجراءات التدقيق
  
 -:وم المدقق بما يلي يجب أن يق،لهذا الغرض .٢٦

تحديد المخاطر من خالل عملية الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها بما في ذلك عناصر                )أ (
 فئات المعامالت وأرصدة    إعتبارالرقابة الخاصة بتلك التي تتعلق بالمخاطر ومن خالل         

 )١١٥أ-١١٤الفقرة أ: المرجع(الحسابات واإلفصاحات في البيانات المالية؛ 
                                                 

بأنه "  عمل المدققين الداخليينإستخدام "٦١٠من معيار التدقيق الدولي ) أ(٧في الفقرة " وظيفة التدقيق الداخلي"يعرف المصطلح  ١
  ". ومراقبة كفاية وفعالية الرقابة الداخليةفحص وتقييم: نشاط تقييم يقدم للمنشأة كخدمة، وتتضمن وظائفه من بين أمور أخرى"
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 كانت تتعلق بشكل أكثر انتشاراً بالبيانات المالية ككـل،          إذاما  فالمحددة و تقييم المخاطر     )ب (
 ومن المحتمل أن تؤثر على كثير من اإلثباتات؛

 آخـذاً بعـين     ،ربط المخاطر المحددة مع األخطاء التي قد تحدث عند مستوى اإلثبات            )ج (
الفقـرة  : جعالمر ( و ها؛إختبار عناصر الرقابة ذات العالقة التي ينوي المدقق         عتباراإل
  )١١٨أ-١١٦أ

 كان الخطأ   إذاية األخطاء بما في ذلك إمكانية حدوث أخطاء متعددة وفيما           إحتمال إعتبار  )د (
  . المحتمل من الحجم الذي قد ينتج عنه خطأ جوهري

  
   تدقيق خاصإعتباراتالمخاطر التي تتطلب 

ن يحـدد أي مـن      أن على المدقق أ    أو ،٢٤ كجزء من تقييم المخاطر كما هي مبينة في الفقرة           .٢٧
وعند ممارسة هذا الحكم يستثني     . المخاطر التي تم تحديدها هي حسب حكم المدقق مخاطر هامة         
 .المدقق أثر عناصر الرقابة التي تم تحديدها والمتعلقة بالمخاطرة

 

 ما يلـي علـى   إعتبار على المدقق ،وعند ممارسة الحكم حول أي المخاطر تعتبر مخاطر هامة     .٢٨
 -:األقل

 ؛إحتيالكانت المخاطرة مخاطرة  إذا فيما  )أ (
 أو محاسبية هامة تمت مـؤخراً       أوية  إقتصاد كانت المخاطرة تتعلق بتطورات      إذافيما    )ب (

 هتماماً خاصاً؛إتطورات أخرى، ولذلك تتطلب 

  مدى تعقيد المعامالت؛  )ج (
   كانت المخاطرة تشمل معامالت هامة مع األطراف ذات العالقة؛إذافيما   ) د(

تي في قياس المعلومات المالية المتعلقة بالمخاطرة، خاصة تلك المتعلقة          درجة الحكم الذا   )  ه   (
  وبنطاق واسع من عدم اليقين في القياس؛ 

 ماذا كانت المخاطرة تشمل معامالت هامة هي خارج سـير العمـل العـادي               إذافيما    ) و(
 )١٢٣أ-١١٩الفقرة أ: المرجع. ( التي تبدو خالفاً لذلك غير عاديةأوللمنشأة، 

 

 عليه أن يحصل على فهم لعناصر رقابة المنشأة بمـا           ،قرر المدقق وجود مخاطرة هامة    عندما ي  .٢٩
 )١٢٦أ-١٢٤الفقرة أ: المرجع. (في ذلك أنشطة الرقابة المتعلقة بتلك المخاطرة

  
  المخاطر التي ال توفر لها اإلجراءات األساسية لوحدها أدلة تدقيق مناسبة وكافية 

 العملي الحصول على أدلة أو من غير الممكن بأنهكم المدقق    قد يح  ، فيما يتعلق ببعض المخاطر    .٣٠
وقد تتعلق مثل هذه المخاطر بتسجيل غيـر        . تدقيق مناسبة وكافية من اإلجراءات األساسية فقط      

 أرصدة الحـسابات حيـث تـسمح        أو غير مكتمل لفئات المعامالت الروتينية والهامة        أودقيق  
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وفي مثل هذه   .  بدون تدخل  أومع تدخل يدوي ضئيل      حد كبير    إلىخصائصها عادة بمعالجة آلية     
 تكون عناصر الرقابة في المنشأة على مثل هذه المخاطر ذات عالقة بالتدقيق ويجـب               ،الحاالت

 )١٢٩أ-١٢٧الفقرة أ: المرجع. (أن يحصل المدقق على فهم لها
  

  مراجعة تقييم المخاطر
توى اإلثبات خالل سير التدقيق عندما      قد يتغير تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية عند مس         .٣١

وفي األحوال التي يحصل فيها المدقق على أدلة تدقيق من . يتم الحصول على أدلة تدقيق إضافية
 تميـل أي منهمـا ألن       ، تم الحصول على معلومات جديدة     إذا أو ،أداء إجراءات تدقيق إضافية   

 على المدقق إعادة النظر     فإنم عليها   تتعارض مع أدلة التدقيق التي بنى المدقق في األصل التقيي         
 )١٣٠الفقرة أ: المرجع. (في التقييم وتعديل إجراءات التدقيق اإلضافية المخطط لها تبعاً لذلك

  
  التوثيق

  -:٢ ما يليعلى المدقق أن يتضمن ضمن وثائق التدقيق .٣٢
ـ      ١٠المناقشة بين فريق العملية حيث تقتضي الفقرة          )أ ( ل  والقرارات الهامة التي تم التوص

  إليها؛
العناصر األساسية للفهم التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل ناحية للمنشأة وبيئتهـا                )ب (

، بما في ذلك كل واحد من العناصر المكونـة للرقابـة            ١١التي تم تحديدها في الفقرة      
؛ ومصادر المعلومات التي تـم الحـصول        ٢٤-١٤الداخلية التي تم تحديدها في الفقرة       

  إجراءات تقييم المخاطر التي تم أداؤها؛على الفهم منها و
مخاطر األخطاء الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمها عند مستوى البيانات المالية وعند              )ج (

  و؛ ٢٥مستوى اإلثبات، حسبما تتطلب الفقرة 
المخاطر المحددة وعناصر الرقابة ذات العالقة التي حصل المدقق على فهـم حولهـا                )د (

  )١٣٤أ-١٣١الفقرة أ: المرجع. (٣٠-٢٧ت نتيجة للمتطلبات في الفقرا
* * *  

  خرىاألتوضيحية ال والمادةالتطبيق 
  إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة

  

فهـم  "المشار إليها فيما بعد     (إن الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية            . ١أ
.  وتحديث وتحليل المعلومات خالل عملية التدقيق      ، هو عملية مستمرة وديناميكية لجمع     ")المنشأة

                                                 
  .٦، والفقرة أ١١-٨الفقرات " وثائق التدقيق" ، ٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ٢
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ويحدد هذا المفهوم إطاراً مرجعياً يخطط المدقق ضمنه لعملية التدقيق ويمارس الحكم المهنـي              
  -: فعلى سبيل المثال،أثناء عملية التدقيق

 عند تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية؛ •

  ٣؛٣٢٠يق الدولي تحديد األهمية وفقاً لمعيار التدق •

 مدى مناسبة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وكفاية إفـصاحات البيانـات            إعتبار •
  المالية؛

 تدقيق خاص مناسـباً، فعلـى       إعتبارتحديد النواحي حيث أنه قد يكون من الضروري          •
 اإلدارة لفرضـية    إسـتخدام سبيل المثال معامالت األطراف ذات العالقة ومدى كـون          

  غرض المنشأة من المعامالت؛إعتبار أوستمرة المنشأة الم

 ها عند أداء إجراءات تحليلية؛ستخدامتطوير التوقعات إل •

 بما في ذلك تـصميم وأداء إجـراءات         ،ة لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة    اإلستجاب •
 وتدقيق إضافية للحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية؛ 

 فتراضـات ي تم الحصول عليهـا، مثـل كـون اإل         تقييم كفاية ومناسبة أدلة التدقيق الت      •
 .وإقرارات اإلدارة الشفوية والخطية مناسبة

 

يستخدم المدقق المعلومات التي تم الحصول عليها من خـالل إجـراءات تقيـيم المخـاطر                  .٢أ
 إلـى وباإلضـافة   . واألنشطة ذات العالقة كأدلة تدقيق لدعم تقييم  مخاطر األخطاء الجوهرية          

لمدقق على أدلة تدقيق فيما يتعلق بفئات المعـامالت وأرصـدة الحـسابات              قد يحصل ا   ،ذلك
واإلفصاحات واإلثباتات المتعلقة بذلك، وفيما يتعلق بفاعلية عمل أساليب الرقابة، حتى بالرغم            

ات إختبـار  ك أومن أن إجراءات التدقيق هذه لم تكن مخططة بشكل محدد كإجراءات أساسية             
ات إختبـار  أو للمدقق كذلك اختيار أداء اإلجـراءات األساسـية           يمكن فإنه. ألساليب الرقابة 

  .ألساليب الرقابة بالتزامن مع إجراءات تقييم المخاطر ألن إجراء ذلك يتسم بالكفاءة
  
 الرئيسي للمدقق فيمـا     عتباروإن اإل . يستخدم المدقق الحكم المهني لتحديد مدى الفهم المطلوب         . ٣أ

. عليه كاف لتحقيق األهداف الموضحة في معيار التدقيق هـذا  كان الفهم الذي تم الحصول     إذا
  .وإن عمق الفهم الكلي المطلوب من المدقق هو أقل مما لدى اإلدارة في إدارة المنشأة

  
 وتلك الناجمة من الخطأ وكالهما      حتيالتتضمن المخاطر المقيمة كال المخاطر الناجمة من اإل         .٤أ

  ٢٤٠ في أن معيار التدقيق الدولي       حتيال تظهر أهمية اإل   ،كومع ذل . يتناوله معيار التدقيق هذا   
ويشتمل على مزيد من المتطلبات واإلرشادات فيما يتعلق بإجراءات تقييم المخاطر واألنشطة            

                                                 
  ".األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق " ٣٢٠معيار التدقيق الدولي  ٣
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ذات العالقة من أجل الحصول على معلومات تستخدم في تحديد مخاطر األخطاء الجوهريـة              
  .٤حتيالالناجمة عن اإل

  
أنه ال يطلب من المدقق أداء كافة إجراءات تقييم المخاطر المبينة أعاله فـي              على الرغم من      . ٥أ

 إال أنه يطلب    ،)٢٤-١١راجع الفقرات   ( أثناء الحصول على الفهم المطلوب للمنشأة        ٦الفقرة  
وقد يقوم المـدقق بـأداء      . من المدقق أداء جميع إجراءات تقييم المخاطر لكل ناحية من الفهم          

د تساعد المعلومات التي يتم الحصول عليهـا فـي تحديـد مخـاطر              إجراءات أخرى حيث ق   
  -:وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات. األخطاء الجوهرية

مراجعة المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية مثل المجالت التجاريـة              •
  المنـشورات  أو وكـاالت التقيـيم      أو البنوك   أو تقارير من قبل المحللين      أوية  قتصادواإل

 .  الماليةأوالتنظيمية 

 من خبراء التقيـيم الـذين       أوات من المستشار القانوني الخارجي للمنشأة       إستفسارإجراء   •
 .استخدمتهم المنشأة

 
  ))أ(٦الفقرة : المرجع (ات من اإلدارة واآلخرين ضمن المنشأةستفساراإل
ات مـن   ستفساراإل يحصل المدقق على كثير من المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل             . ٦أ

 قد يحصل المـدقق علـى       فإنهومع ذلك   . اإلدارة وأولئك المسئولين عن إعداد التقارير المالية      
ات من  ستفساراإل منظور مختلف في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية من خالل           أومعلومات  

لـى  فع. اآلخرين ضمن المنشأة والموظفين اآلخرين الذين لهم مستويات مختلفة من الصالحية          
   -:سبيل المثال

 أولئك المكلفين بالرقابة قد تساعد المدقق في فهم البيئة التي يتم            إلىات الموجهة   ستفساراإل •
 .فيها إعداد البيانات المالية

 موظفي التدقيق الداخلي قد توفر معلومات حـول إجـراءات           إلىات الموجهة   ستفساراإل •
تعلق بتصميم وفاعلية الرقابة الداخلية في      التدقيق الداخلي التي تم أداؤها خالل السنة فيما ي        

 كانت اإلدارة قد استجابت بشكل مرضٍ ألية نتائج تم التوصل إليها مـن              إذاالمنشأة وفيما   
 .هذه األنشطة

 تسجيل معامالت معقـدة     أو معالجة   أوات من الموظفين المشاركين في مباشرة       ستفساراإل •
اسبة اختيار وتطبيق سياسات محاسـبية       غير عادية قد تساعد المدقق في تقييم مدى من         أو

 .معينة
ات الموجهة للمستشار القانوني الداخلي قد توفر معلومات  حول أمـور مثـل              ستفساراإل •

 الذي يؤثر   حتيالشتباه باإل إل ا أو حتيال للقوانين واألنظمة والمعرفة باإل    متثالالمقاضاة واإل 
مع ) مثل المشاريع المشتركة  ( بات  لتزامات بعد البيع والترتي   إلعلى المنشأة والضمانات وا   

 .شركاء العمل ومعنى شروط العقد
                                                 

  .٢٤-١٢، الفقرات  " تدقيق البيانات الماليةعمليةفي اإلحتيال ب المتعلقة المدقق مسؤوليات " ٢٤٠ معيار التدقيق الدولي  ٤
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 المبيعات قد توفر معلومات حول التغيرات       أو موظفي التسويق    إلىات الموجهة   ستفساراإل •
 . الترتيبات التعاقدية مع عمالئهاأو اتجاهات البيع أوفي استراتيجيات التسويق للمنشأة 

  
  ))ب(٦فقرة ال: المرجع (اإلجراءات التحليلية

قد تحدد اإلجراءات التحليلية التي تم تأديتها كإجراءات لتقييم المخاطر جوانب المنشأة التي لم   . ٧أ
يكن المدقق على علم بها وقد تساعد في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية لوضع أساس لتصميم 

ي تم تأديتها وقد تتضمن اإلجراءات التحليلية الت. وتطبيق الردود على المخاطر المقيمة
كإجراءات لتقييم المخاطر معلومات مالية وغير مالية، ومنها على سبيل المثال، العالقة بين 

  .المبيعات والمساحة المخصصة للبيع أو حجم السلع المباعة
  
 أحداث غير عادية، ومبالغ ونسب      أوقد تساعد اإلجراءات التحليلية في تحديد وجود معامالت           . ٨أ

 أووقد تساعد العالقات غير العادية      .  أمور لها دالالت بالنسبة للتدقيق     إلىر  واتجاهات قد تشي  
غير المتوقعة التي قام المدقق بتحديدها في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية وخاصة مخاطر             

  .حتيالاألخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل
  
وهذا هو  ( ة عند مستوى عاٍل      عندما تستخدم اإلجراءات التحليلية بيانات مجمع      فإنهومع ذلك     . ٩أ

 نتائج اإلجـراءات    فإن) الوضع مع اإلجراءات التحليلية التي تم أداؤها كإجراء تقييم للمخاطر         
 فإن ، كان هناك خطأ جوهري، وتبعاً لذلك      إذاالتحليلية توفر فقط داللة مبدئية واسعة حول ما         

 جانـب نتـائج     إلىجوهرية   المعلومات األخرى التي جمعت لتحديد مخاطر األخطار ال        إعتبار
  . مثل هذه اإلجراءات التحليلية قد تساعد المدقق في فهم وتقييم نتائج اإلجراءات التحليلية

  
  اإلعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة

ها إستخدامقد ال تملك بعض المنشآت الصغيرة معلومات مالية مرحلية أو شهرية التي يمكن . ١٠أ
وفي هذه الظروف، على الرغم من قدرة المدقق على أداء . ألغراض اإلجراءات التحليلية

إجراءات تحليلية محدودة ألغراض التخطيط لعملية التدقيق أو الحصول على بعض المعلومات 
عن طريق اإلستفسار، قد يحتاج المدقق للتخطيط ألداء اإلجراءات التحليلية لتحديد وتقييم مخاطر 

  .سبقة عن البيانات المادية الخاصة بالمنشأةاألخطاء الجوهرية عند توافر مسودة م
  

  ))ج(٦الفقرة : المرجع(المالحظة والتفتيش 
 كما قد توفر معلومات حول      ،ات من اإلدارة واآلخرين   ستفساراإلعم المالحظة والتفتيش    قد تد  .  ١١أ

  -:وتتضمن األمثلة على مثل هذه اإلجراءات ما يلي. المنشأة وبيئتها

 .عمليات المنشاة •
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 .والسجالت وأدلة الرقابة الداخلية) مثل خطط وإستراتيجيات المنشأة(مستندات ال •

) مثل تقارير اإلدارة الفصلية والبيانات الماليـة المرحليـة        ( التقارير التي تعدها اإلدارة      •
 ).مثل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة( وأولئك المكلفين بالرقابة 

 .مقر المنشأة ومرافق المصنع •
  

  )٩الفقرة : المرجع (التي تم الحصول عليها في فترات سابقةالمعلومات 
قد تزود الخبرة السابقة للمدقق مع المنشأة وإجراءات التدقيق التي تم أداؤها في تدقيقات سابقة                 . ١٢أ

  -:بمعلومات حول األمور التالية
 .ححت في الوقت المناسب أم ال كانت قد صإذااألخطاء السابقة وفيما  •

بما في ذلك نواحي القصور فـي الرقابـة          (  وبيئتها والرقابة الداخلية فيها    اةطبيعة المنش  •
 .)الداخلية

 عملياتها منذ الفترة المالية األخيرة والتـي قـد          أوالتغيرات الهامة التي مرت بها المنشأة        •
تساعد المدقق في الحصول على فهم كاف للمنشأة وتحديـد وتقيـيم مخـاطر األخطـاء                

 .الجوهرية
  
 كانت المعلومات التي تم الحصول عليها في فترات سابقة ما           إذايطلب من المدقق تحديد فيما        . ١٣أ

 . تلك المعلومات ألغراض التـدقيق الجـاري       إستخدامزالت  ذات عالقة حيث ينوي المدقق        
 أن التغيرات في بيئة الرقابة مثالً قد تؤثر على مدى عالقة المعلومات التي تم               إلىويعود هذا   
 كانت التغيرات التي حدثت قد تؤثر علـى         إذاولتحديد فيما   .  عليها في السنة السابقة    الحصول

ات ويـؤدي إجـراءات تـدقيق       إستفسار وقد يجري المدقق     ،مدى عالقة مثل هذه المعلومات    
  . مناسبة أخرى مثل مراجعات للنظم ذات العالقة

  
  )١٠الفقرة : المرجع (مناقشة بين فريق العملية

  -:قشة بين فريق العملية لحساسية البيانات المالية للمنشأة لألخطاء الجوهريةإن المنا  . ١٤أ
توفر المناقشة فرصة ألعضاء فريق العملية األكثر خبرة، بما في ذلك شـريك العمليـة،                •

 . على معرفتهم بالمنشأةبناءاًللمشاركة في إدراكهم 

لتـي تخـضع لهـا      ا)تسمح ألعضاء فريق العمل بتبادل المعلومات حول مخاطر العمـل          •
المنشأة، وكيف وأين يمكن أن تكون البيانات المالية حساسة لألخطاء الجوهرية الناجمـة             

 . الخطأأو حتيالعن اإل

تساعد في اكتساب أعضاء فريق العملية فهماً أفضل إلمكانية حدوث أخطاء جوهرية في              •
أن تـؤثر نتـائج      وفهم كيـف يمكـن       ،البيانات المالية في النواحي المعينة الموكلة إليهم      
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إجراءات التدقيق التي يؤدونها على النواحي األخرى لعملية التـدقيق، بمـا فـي ذلـك                
 .القرارات الخاصة بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية

توفر األساس الذي بموجبه يتبادل ويتشارك أعضاء فريق العملية معلومات جديـدة تـم               •
ق والتي يمكن أن تؤثر على تقيـيم مخـاطر األخطـاء            الحصول عليها أثناء عملية التدقي    

 . إجراءات التدقيق التي تم أداؤها لتتناول هذه المخاطرأوالجوهرية 
  

  المزيد من المتطلبات واإلرشادات فيما يتعلق بالمناقشة بين          ٢٤٠يوفر معيار التدقيق الدولي     
  .٥حتيالأعضاء فريق العملية حول مخاطر اإل

  
 العملي دائماً أن تشمل المناقشة جميع األعضاء في مناقـشة واحـدة             أوري  ليس من الضرو    . ١٥أ

 وليس من الضروري أن يكون جميع أعضاء فريق    ،)كعملية تدقيق تتم في مواقع متعددة مثالً      (
وقد ينـاقش شـريك     . العملية على دراية بجميع القرارات التي تم التوصل إليها في المناقشة          

الرئيسين في فريق العملية بما في ذلك الخبراء وأولئك المسئولين          العملية أموراً مع األعضاء     
 آخـذاً بعـين     ، اآلخـرين  إلى اعتبر ذلك مناسباً بينما يسند المناقشة        إذاعن تدقيقات العناصر    

 تـصاالت وقد تكون خطة لإل   .  الذي يعتبر ضرورياً مع فريق العملية      اإلتصال مدى   عتباراإل
  .ة مفيدةموافق عليها من قبل شريك العملي

  
   خاصة بالمنشآت األصغرإعتبارات

الذي قد يكـون    (تنفذ العديد من عمليات التدقيق  الصغيرة بشكل كامل من قبل شريك العملية                . ١٦أ
 بما أنـه قـام بتخطـيط التـدقيق          ، شريك العملية  فإن ،وفي مثل هذه الحاالت   ). ممارساً فرداً 

المالية للمنشأة لألخطاء الجوهرية الناجمة      حساسية البيانات    إعتبار هو المسئول عن     ،شخصياً
  . الخطأأو حتيالعن اإل

  
  فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية

  المنشأة وبيئتها
  ))أ(١١الفقرة : المرجع (القطاع والعوامل التنظيمية والعوامل الخارجية األخرى

  عوامل القطاع
القطاع مثل البيئة التنافسية والعالقات بين المـزود        تشمل عوامل القطاع ذات العالقة ظروف         . ١٧أ

  -:عتبارومن األمثلة على األمور التي قد يأخذها المدقق بعين اإل. والعميل والتطورات التقنية
 . بما في ذلك الطلب والقدرة وتنافس األسعار،السوق والمنافسة •

 . الفصليةأواألنشطة الدورية  •
                                                 

  .١٥، الفقرة ٢٤٠ معيار التدقيق الدولي ٥
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 .نشأةتقنية المنتجات الخاصة بمنتجات الم •

 .تزويد الطاقة والتكلفة •
 
إن القطاع الذي تعمل فيه المنشأة قد يتسبب في مخاطرة محددة لألخطاء الجوهرية الناجمـة                 . ١٨أ

 درجة التنظيم، فعلى سبيل المثال، قد تشمل العقود طويلة األجل تقديرات            أوعن طبيعة العمل    
 ،وفي مثل هذه الحـاالت    . هرية مخاطر أخطاء جو   إلىهامة لإليرادات والتكاليف التي تؤدي      

  .٦ من المهم أن يشمل فريق العملية أعضاء لديهم معرفة وخبرة كافية ومناسبةفإنه
  

  العوامل التنظيمية
وتشمل البيئة التنظيميـة، مـن بـين        . تتضمن العوامل التنظيمية ذات العالقة البيئة التنظيمية        . ١٩أ

ومن األمثلـة   . مطبق والبيئة القانونية والسياسية   األمور األخرى إطار إعداد التقارير المالية ال      
  -: ما يليعتبارعلى األمور التي قد يأخذها المدقق بعين اإل

  .المبادئ المحاسبية وممارسات القطاع المحددة •
 .اإلطار التنظيمي لقطاع منظم •

التشريع واألنظمة التي تؤثر بشكل كبير على عمليات المنشأة بمـا فـي ذلـك أنـشطة                  •
 .مباشرةاإلشراف ال

  ).للشركات وجهات أخرى(الضرائب  •
السياسات الحكومية التي تؤثر حالياً على أداء عمل المنشأة مثل النقدية، بمـا فـي ذلـك                  •

وعلـى سـبيل المثـال      (عناصر الرقابة على الصرف األجنبي والمالية والحوافز المالية         
 . والتعرفة والقيود التجارية) برامج المساعدة الحكومية

 . البيئية التي تؤثر على القطاع وأعمال المنشأةالمتطلبات •
 
 "مراعاة القوانين واألنظمة عند تـدقيق البيانـات الماليـة    ٢٥٠يتضمن معيار التدقيق الدولي    . ٢٠أ

 ۷بعض المتطلبات المعينة المتعلقة باإلطار القانوني والتنظيمي المطبق على المنشأة والقطـاع           
  أو القطاع الذي تعمل به المنشأة

  
   خاصة بمنشآت القطاع العامعتباراتإ
أيـة صـالحية     أوتشريع  قانون،   جانب   إلى ،عند إجراء عمليات تدقيق لمنشآت القطاع العام        . ٢١أ

 قد يكون هناك تعليمات وزارية ومتطلبات سياسة الحكومـة وقـرارات الهيئـة              فإنه ،أخرى
عناصر أمـراً هامـاً عنـد       وتعتبر مثل هذه ال   . التشريعية التي قد تؤثر على عمليات المنشأة      

  .الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها
  

                                                 
  .١٤الفقرة " تدقيق البيانات المالية التاريخيةلرقابة الجودة  " ٢٢٠ معيار التدقيق الدولي  ٦

  

  .١٤الفقرة "  ةمراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالي " ٢٥٠معيار التدقيق الدولي  ۷
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  العوامل الخارجية األخرى
تتضمن العوامل الخارجية األخرى التي تؤثر حالياً على أعمال المنشاة والتـي قـد يأخـذها                  . ٢٢أ

ية العامة وأسعار الفائدة وتوفر التمويـل والتـضخم         قتصاد الظروف اإل  عتبارالمدقق بعين اإل  
  . تقييم العملةوإعادة

  
  ))ب(١١الفقرة : المرجع (طبيعة المنشأة

  -:يمكن للمدقق فهم طبيعة المنشأة وفهم بعض األمور مثل  . ٢٣أ

 مكونات أخرى في مواقع متعددة أو كان للمنشأة هيكل معقد مع شركات تابعة لها إذافيما  •
. ء الجوهرية مخاطر األخطاإلىوتشمل الهياكل المعقدة عادة مسائل قد تؤدي . مثالً

 أو االستثمارات أو المشاريع المشتركة أوويمكن أن تتضمن مثل هذه المسائل الشهرة 
 .منشآت ذات غرض خاص تمت محاسبتها بالشكل المناسب

ويساعد هذا الفهم فـي     .  المنشآت األخرى  أوالملكية والعالقات بين المالكين واألشخاص       •
ددت وتم إظهارها محاسبياً بالشكل     قة قد ح   كانت معامالت الطرف ذي العال     إذاتحديد فيما   
 إعتباراتالمتطلبات ويقدم إرشادات بشأن       ۸ ٥٥٠ويضع معيار التدقيق الدولي   . المناسب

 .المدقق المتعلقة باألطراف ذات العالقة
  
 عند الحصول على فهـم      عتبارمن األمثلة على األمور التي يمكن أن يأخذها المدقق بعين اإل            . ٢٤أ

  -:منشأة ما يليلطبيعة ال
  -: مثل-عمليات المنشأة •

o  بما في ذلك المشاركة ، الخدمات واألسواقأوطبيعة مصادر اإليرادات والمنتجات 
 .، مثل مبيعات اإلنترنت وأنشطة التسويقلكترونيةفي التجارة اإل

o  األنشطة المعرضة أوعلى سبيل المثال مراحل وأساليب اإلنتاج (إجراء العمليات 
 ).يةللمخاطر البيئ

o  مصادر خارجيةإلىالتحالفات والمشاريع المشتركة وأنشطة اللجوء . 

o التوزيع الجغرافي وقطاعات الصناعة. 

o موقع مرافق اإلنتاج والمستودعات والمكاتب وموقع وكميات المخازن. 

o  بما في (العمالء الرئيسيون ومزودو البضائع والخدمات الهامة وترتيبات التوظيف
 أو خيار المخزون أوالتقاعد والمنافع األخرى بعد الخدمة تحادات وإلذلك عقود ا

 ).ترتيبات مكافأة الحوافز، واألنظمة الحكومية الخاصة بشؤون التوظيف

                                                 
  ".األطراف ذات العالقة  "٥٥٠ معيار التدقيق الدولي  ۸
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o أنشطة ومصروفات البحث والتطوير. 

o المعامالت مع أطراف ذات عالقة. 
 

  -: مثل-ستثمارات وأنشطة االستثمارإلا •
o التي تم تنفيذها مؤخراًأوططة  التصرف بأنشطة األعمال المخأومتالك إلا . 

o ستثمارات والتصرف في األوراق المالية والقروضإلا. 

o أنشطة االستثمار الرأسمالي. 

o بما في ذلك شركات األشخاص والمشاريع ،ستثمارات في منشآت غير موحدةإلا 
  المشتركة والمنشآت ذات الغرض الخاص

 

  -: مثل-التمويل وأنشطة التمويل •
o رئيسية والشركات الزميلة، بما في ذلك الهياكل الموحدة وغير  الشركات الفرعية ال

 .الموحدة

o بما في ذلك الترتيبات المالية خارج الميزانية ،هيكل الدين والتسهيالت ذات العالقة 
 .العمومية وترتيبات اإليجار

o  المحليون واألجانب وسمعة الشركة وخبرتها(المالكون المنتفعون.( 

o ة المشتقة األدوات الماليإستخدام. 
 

  -: مثل-إعداد التقارير المالية •
o بما في ذلك الفئات الهامة المحددة ،المبادئ المحاسبية وممارسات القطاع المحددة 

 أبحاث وتطوير أومثال على ذلك قروض واستثمارات البنوك (للقطاع 
 ).المستحضرات الصيدالنية

o ممارسات االعتراف باإليراد. 
o محاسبة القيم العادلة. 
o ل وااللتزامات والمعامالت بالعمالت األجنبيةاألصو. 
o  المعقدة، بما في ذلك تلك التي في المجاالت أومحاسبة المعامالت غير العادية 

  ).مثال على ذلك محاسبة التعويض على أساس المخزون( الناشئة أوالمثيرة للجدل 
  
 مخـاطر األخطـاء     ، تغير أو ،إلىإن التغيرات الهامة في المنشأة من فترات سابقة قد تؤدي             .٢٥أ

  .الجوهرية
  

  طبيعة المنشآت ذات األغراض الخاصة
تعرف المنشأة ذات األغراض الخاصة بأنها منشأة مؤسسة عموماً لغرض محدد كالتأثير على   . ٢٦أ

وقد تأخذ شكل شركة أو . تأجير أو توريق األصول المالية أو القيام بأنشطة البحث والتطوير
وقد تقوم المنشأة، التي تم إنشاء المنشأة ذات . أة غير مساهمةعهدة أو شراكة أو منش
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على سبيل المثال كجزء (األغراض الخاصة نيابةً عنها، بتحويل األصول المالية إلى األخير 
 أصول إستخدامأو الحصول على الحق في ) من إلغاء االعتراف بمعاملة تتضمن أصول مالية

 الخدمات لها بينما تقوم األطراف األخرى بتقديم المال المنشأة ذات األغراض الخاصة أو تقديم
، قد تكون المنشأة ذات ٥٥٠وكما يشير معيار التدقيق الدولي . للمنشأة ذات األغراض الخاصة

  ۹.األغراض الخاصة في بعض الظروف طرف ذي عالقة بالمنشأة
  
بر مكافئة للسيطرة، أو الظروف تحدد أطر إعداد التقارير المالية غالبا الشروط المفصلة التي تعت. ٢٧أ

ويتطلب تفسير متطلبات هذه . التي ينظر بموجبها في توحيد المنشأة ذات األغراض الخاصة
  .األطر معرفة مفصلة باالتفاقيات ذات العالقة التي تضم المنشأة ذات األغراض الخاصة

  
  ))ج(١١الفقرة : المرجع (اختيار وتطبيق المنشأة للسياسات المحاسبية

  -:إن فهم اختيار وتطبيق المنشأة لسياسات محاسبية قد يشمل أمور مثل  . ٢٨أ

 .األساليب التي تستخدمها المنشأة لمحاسبة المعامالت الهامة وغير العادية •

مواضيع ناشئة  أوأثر السياسات المحاسبية الهامة في النواحي التي بينها موضع خالف  •
 . مجمع عليهاأومختصة والتي ال يتوفر لها إرشادات صادرة عن سلطة 

 .التغيرات في السياسات المحاسبية للمنشأة •

متى  معايير إعداد التقارير المالية والقوانين واألنظمة التي هي جديدة بالنسبة للمنشأة، •
 .وكيف ستتبنى المنشأة هذه المتطلبات

 

  ))د(١١الفقرة : المرجع (األهداف واإلستراتيجيات ومخاطر العمل ذات العالقة
تقوم المنشأة بإجراء أعمالها في نطاق القطاع والعوامل التنظيمية والعوامل األخرى الداخليـة                 .٢٩أ

 أولئك المكلفين بالرقابـة بتحديـد       أوولالستجابة لهذه العوامل تقوم إدارة المنشأة       . والخارجية
تنـوي  وتعتبر هذه اإلستراتيجيات األساليب التـي       . األهداف والتي هي الخطط العامة للمنشأة     

  .وتتغير استراتيجيات وأهداف المنشأة بمرور الوقت. المنشأة من خاللها تحقيق أهدافها
  
إن مخاطرة العمل أوسع من مخاطرة األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بالرغم من أنهـا                 . ٣٠أ

دراك كما أن عدم إ.  التعقيدأووقد تنجم مخاطرة العمل من التغيير . تشمل األخطار الجوهرية 
  -: في نشوء مخاطرة، وقد ينشأ التغيير على سبيل المثال منأيضاًالحاجة للتغيير قد يتسبب 

  خدمات جديدة قد تفشل؛أوتطوير منتجات  •

 أو الخدمة حتى لو تم تطويره بنجاح؛ أوسوق غير مناسب لدعم المنتج  •

                                                 
  .٧ ، الفقرة أ٥٥٠معيار التدقيق الدولي  ۹



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٢٩٠  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

 . الخدمة قد ينجم عنها التزامات ومخاطرة في السمعةأوعيوب في المنتج  •
  
 فهم مخاطر العمـل التـي       فإن بما أن معظم مخاطر العمل سيكون لها في النهاية نتائج مالية            . ٣١أ

 لها أثر علـى     فإن ية تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية، ولذلك     إحتمالتواجه المنشأة تزيد من     
  تقييم جميع مخاطر العمـل     أو المدقق ليس مسؤوالً عن تحديد       فإن ،ومع ذلك . البيانات المالية 

  .  حدوث مخاطر أخطاء جوهريةإلىألنه ليست جميع مخاطر العمل تؤدي 
  
 عند الحصول على فهـم      عتبارمن األمثلة على األمور التي يمكن أن يأخذها المدقق بعين اإل            .  ٣٢أ

ألهداف وإستراتيجيات ومخاطر العمل ذات العالقة للمنشأة التي قد ينتج عنها مخاطر األخطاء     
   -:ات المالية ما يليالجوهرية في البيان

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل (التطورات في القطاعات  •
 ). الخبرة للتعامل مع التغيرات في القطاعأوالمثال ليس لدى المنشأة الموظفين 

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل، فعلى سبيل (المنتجات والخدمات الجديدة  •
 ).ود التزامات زائدة على المنتجاتالمثال وج

على سبيل المثال لم فقد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل،(التوسع في العمل  •
 ). يتم تقدير الطلب بدقة

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل (متطلبات محاسبية جديدة  •
 ). زائدة تكاليف أو غير مناسب، أوالمثال تنفيذ غير مكتمل 

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل المثال (متطلبات تنظيمية  •
 ).وجود مخاطرة قانونية زائدة

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى ( متطلبات تمويل حالية ومتوقعة  •
 . )تمويل بسبب عدم قدرة المنشأة على تلبية المتطلباتالسبيل المثال خسارة 

قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل ( تقنية المعلومات إستخدام •
 ).المثال عدم توافق األنظمة والعمليات

قد ( متطلبات محاسبية جديدة إلىآثار تنفيذ إستراتيجية، وبشكل خاص أية آثار تؤدي  •
 أوالغير مكتمل تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل المثال التنفيذ 

  ).الغير مناسب
  
من الممكن أن يكون لمخاطرة عمل نتيجة فورية بحدوث مخاطرة أخطاء جوهرية في فئـات                 . ٣٣أ

فعلـى  .  البيانات الماليـة   أوالمعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات عند مستوى اإلثبات        
 من مخاطرة األخطـاء     سبيل المثال قد تزيد مخاطرة العمل الناجمة عن قاعدة عمالء مقاولين          

 إقتصاد مع   شتراك نفس المخاطرة باإل   فإن ،ومع ذلك . الجوهرية المرتبطة بتقييم الذمم المدينة    



ل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خالطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

  ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٢٩١  

دقي
الت

قـ
 

 عتبارمقاوالت بشكل خاص قد يكون لها نتائج على المدى الطويل، حيث يأخذها المدقق في اإل
مخـاطرة  عن   نجم أنه سي   المدقق إعتبارإن  . عند تقييم مدى مناسبة فرضية المنشأة المستمرة      

علـى أمثلـة علـى      ) ٢(ويحتوي الملحـق    . في ظل ظروف المنشأة   العمل أخطار جوهرية    
  .الظروف واألحداث التي قد تدل على مخاطر أخطاء جوهرية

  
وعملية تقييم المخاطر هـذه     . تقوم اإلدارة عادة بتحديد مخاطر العمل وتطوير أساليب لتناولها          .  ٣٤أ

  .٨٠أ-٧٩ والفقرات أ١٥اخلية، وتتم مناقشتها في الفقرة تفيد جزءاً من الرقابة الد
  

   خاصة بمنشآت القطاع العامإعتبارات
 المتعلقة بالمسؤولية العامـة، وقـد       هتماماتأهداف اإلدارة لمنشآت القطاع العام قد تتأثر باإل         . ٣٥أ

  . أو أي صالحية أخرىتشريع القانون أوتشمل أهدافاً مصدرها في 
  

  ))ه(١١الفقرة : المرجع(داء المالي للمنشأة قياس ومراجعة األ
 إن قياسـات األداء     .ستقوم اإلدارة وآخرين بقياس ومراجعة تلك األمور التي يعتبرونها هامة           .٣٦أ

حدث ضغوطاً على المنشاة، وهي بدورها قـد تحفـز اإلدارة            داخلية تُ  أو كانت خارجية    سواء
.  البيانات الماليـة بـشكل غيـر صـحيح          إظهار أو إجراءات لتحسين أداء العمل      إتخاذعلى  

 كانت قد نجمت عن هذه      إذا فيما   إعتبار يساعد المدقق على فهم قياسات أداء المنشأة ب        ،وبالتالي
 بما في ذلك تلك الناجمـة       ،الضغوط إجراءات لإلدارة قد تزيد من مخاطر األخطاء الجوهرية        

 المتطلبات واإلرشادات فيمـا       للحصول على   ٢٤٠ أنظر معيار التدقيق الدولي      -حتيالمن اإل 
  .حتياليتعلق بالمخاطر الناجمة عن اإل

  
نوقشت كعنـصر رقابـة   (إن قياس ومراجعة األداء المالي مختلف عن متابعة أساليب الرقابة    . ٣٧أ

  -:بالرغم من أن أغراضها قد تتداخل) ١٠٤أ-٩٨داخلية  في الفقرات أ
ن أداء العمل يحقق األهداف التي  كاإذاإن قياس ومراجعة األداء موجهة نحو فيما  •

 .أم ال ) أطراف أخرىأو( وضعتها اإلدارة 
 .عال للرقابة الداخليةإن متابعة أساليب الرقابة معنية بالتحديد بالتشغيل الفّ •

 

في بعض الحاالت توفر كذلك مؤشرات األداء معلومات تمكن اإلدارة من تحديد العيوب في               
  .الرقابة الداخلية

  
المعلومات المنتجة داخلياً والتي تستخدمها اإلدارة لقياس ومراجعة األداء المالي والتـي            تشمل    . ٣٨أ

  -: ما يليعتبارقد يأخذها المدقق بعين اإل
والنـسب الرئيـسية واالتجاهـات    ) ماليـة وغيـر ماليـة    ( مؤشرات أداء رئيـسية      •

  .واإلحصائيات التشغيلية
 .تحليالت األداء المالي فترة بعد فترة •



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٢٩٢  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

نحرافات ومعلومات حول القطاعات وتقـارير أداء       إلات والتوقعات وتحليالت ا   الموازن •
  .أي مستوى آخر أو الدائرة أوعلى مستوى القسم 

 .قياس أداء الموظفين وسياسات التعويض التشجيعي •

 .مقارنة أداء المنشأة مع أداء المنافسين •
 

فعلى سبيل المثال قد توفر . للمنشأةيمكن للجهات الخارجية كذلك قياس ومراجعة األداء المالي   . ٣٩أ
المعلومات الخارجية مثل تقارير المحللين وتقارير وكاالت تقييم االئتمـان معلومـات مفيـدة              

  .وعادة ما يتم الحصول على هذه التقارير من المنشأة التي يتم تدقيقها. ينللمدقق
  

 متوقعة تتطلب أن تحدد اإلدارة       اتجاهات غير  أوقد تلقي القياسات الداخلية الضوء على نتائج          . ٤٠أ
 وتصحيح  إكتشاف يتم    التي بما في ذلك في الحاالت    (شأنها  بسببها وتتخذ اإلجراء التصحيحي     

بالنسبة للمدقق قد تدل قياسات األداء على وجـود          و ).األخطاء الجوهرية في الوقت المناسب    
ل المثال قد تدل قياسـات      فعلى سبي . مخاطرة أخطاء في معلومات البيانات المالية ذات العالقة       

 ربح  أواألداء على أن للمنشأة نمواً وربحاً سريعين بشكل غير عادي عند مقارنة ذلك مع نمو                
معت مـع عوامـل      ج إذاوهذه المعلومات، بشكل خاص،     . المنشآت األخرى في نفس القطاع    

المحتملـة   التعويض التشجيعي قد تدل على المخاطر     أوأخرى مثل المكافأة على أساس األداء       
  .بانحياز اإلدارة عند إعداد البيانات المالية

  

   خاصة بالمنشآت األصغرإعتبارات
وقـد تكـشف    . ال توجد عادة لدى المنشآت األصغر عمليات لقياس ومراجعة األداء المـالي             . ٤١أ

ات من اإلدارة على أنها تعتمد على مؤشرات رئيسية معينة لتقيـيم األداء المـالي               ستفساراإل
 مراجعـة   أو غياب قياس    إلىات  ستفساراإلوإذا أشارت مثل هذه     .  اإلجراءات المناسبة  إتخاذو

  . فمن الممكن أن تكون هناك مخاطرة أخطاء متزايدة لم يتم الكشف عنها وتصحيحها،األداء
  

  )١٢الفقرة : المراجع( الرقابة الداخلية للمنشأة
اع األخطاء المحتملة والعوامل التي تؤثر على       يساعد فهم الرقابة الداخلية المدقق في تحديد أنو         . ٤٢أ

مزيد من إجراءات   ال إلى الحاجة   مخاطر األخطاء الجوهرية في تصميم طبيعة وتوقيت ومدى       
  .التدقيق

  

  -:يتم عرض مادة التطبيق التالية في أربع أجزاء كاآلتي  . ٤٣أ
 .الطبيعة العامة وخصائص الرقابة الداخلية •

 . لتدقيقأساليب الرقابة المتعلقة با •

 .طبيعة مدى فهم أساليب الرقابة ذات العالقة •

 .عناصر الرقابة الداخلية •



ل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خالطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

  ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٢٩٣  

دقي
الت

قـ
 

  الطبيعة والخصائص العامة للرقابة الداخلية 
  الهدف من الرقابة الداخلية 

  
 مخاطر العمل المحددة التـي تهـدد        لتناولإن الرقابة الداخلية مصممة ومنفذة ومحافظ عليها          . ٤٤أ

  -:شأة التي تتعلق بـتحقيق أي من أهداف المن
  موثوقية إعداد التقارير المالية للمنشأة؛ •
   وفاعلية وكفاءة عملياتها؛ •

 .ها للقوانين واألنظمة التي تنطبق عليهاإمتثال •
  

  . تختلف الطريقة التي يتم تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية فيها حسب حجم وتعقيد المنشأة
  

   خاصة بالمنشآت األصغرإعتبارات
تستخدم المنشآت األصغر وسائل رسمية بشكل أقل وعمليات وإجـراءات أبـسط لتحقيـق          قد    . ٤٥أ

  . أهدافها
  

  حدود الرقابة الداخلية
الة، أن تزود المنشأة فقط بتأكيد معقول بـشأن تحقيـق           يمكن للرقابة الداخلية، مهما كانت فع       . ٤٦أ

لحدود الذاتية للرقابـة الداخليـة،       با حتمالويتأثر هذا اإل  . أهداف إعداد التقارير المالية للمنشأة    
 القرارات يمكن أن يكون خاطئاً وأن الرقابة        إتخاذ الحكم اإلنساني في     بأنوهذه تشمل الحقائق    

كـون هنـاك خطـأ فـي        ي قد   ،فعلى سبيل المثال  . الداخلية قد تتعطل بسبب اإلخفاق البشري     
 ،رقابة فعاالً الكون أسلوب    قد ال ي   ،وعلى حد سواء  .  أسلوب رقابة  إلى عند التحول    أوالتصميم  

غيـر  ) مثال ذلك تقرير اسـتثناء    ( المعلومات المنتجة ألغراض الرقابة الداخلية       كمثال مكان 
 يفشل في   أومستخدمة بفعالية ألن الفرد المسئول عن مراجعة المعلومات ال يفهم الغرض منها             

  . اإلجراء المناسبإتخاذ
  
 بتجـاوز   أو أكثـر    أوالرقابة بالتواطؤ بين فـردين       يمكن تجنب عناصر     فإنه جانب ذلك    إلى   .٤٧أ

 قد تدخل اإلدارة في اتفاقيات جانبية       ،فعلى سبيل المثال  . اإلدارة غير المناسبة للرقابة الداخلية    
مع العمالء تغير أحكام وشروط عقود المبيعات الموحدة للمنشأة مما قد ينجم عنـه اعتـراف                

ات التعديل في برنامج حاسـب      إختبار إضعاف   أو كما قد يتم تجاوز   . غير مناسب باإليرادات  
  .آلي مصممة لتحديد المعامالت التي تتعدى حدود االئتمان

  
 قد تصدر اإلدارة أحكاماً حول طبيعة       ، ذلك وعند تصميم وتنفيذ عناصر الرقابة      إلىوباإلضافة     .٤٨أ

  .افتراضهاومدى عناصر الرقابة التي تختار تنفيذها وطبيعة ومدى المخاطر التي تختار 
  



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٢٩٤  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

   خاصة بالمنشآت األصغرإعتبارات
  

كثيراً ما يكون للمنشآت الصغيرة عدد أقل من الموظفين مما قد يحد من المدى الذي يكون فيه                    ٤٩أ
  قد يكـون المالـك     ، وفي المنشآت الصغيرة التي يديرها المالك       ومع ذلك . فصل المهام عملياً  

وقـد  .  فعالية مما يمكن ممارسته في منشأة أكبرأكثر قدرة على ممارسة رقابة أكثر )  المدير(
  .تعوض هذه الرقابة المالك عن الفرص المحدودة أكثر بشكل عام لفصل المهام

  
أكثر قدرة على تجاوز عناصر الرقابـة ألن        ) المدير(  قد يكون المالك   فإنهومن ناحية أخرى      ٥٠أ

 عند تحديد مخاطر األخطاء     عتبارإلويأخذ المدقق هذا بعين ا    . نظام الرقابة الداخلية أقل رسمية    
  .حتيال اإلعنالجوهرية الناجمة 

  

   عناصرإلىتقسيم الرقابة الداخلية 
 عتبـار إل العناصر الخمس التالية إطاراً مفيداً للمدققين آخذاً با        إلىيوفر تقسيم الرقابة الداخلية       .٥١أ

  -:لتدقيقكيف يمكن أن تؤثر على مختلف نواحي الرقابة الداخلية لمنشأة على ا
  بيئة الرقابة؛  )أ (
 عملية تقييم المخاطر للمنشأة؛  )ب (
 بما في ذلك عمليات المنشاة المتعلقـة بإعـداد التقـارير الماليـة              ،نظام المعلومات   )ج (

 واإلبالغ؛
  وأنشطة الرقابة؛   ) د(
  .متابعة عناصر الرقابة  )  ه(

  
 أوخليـة   وال يعكس التقسيم بالضرورة كيف تصمم وتنفذ وتحافظ المنشأة على الرقابـة الدا            

 أو مـصطلحات  إسـتخدام ويمكن للمـدققين    . كيف من الممكن أن تصنف أي عنصر معين       
إطارات مختلفة لبيان مختلف نواحي الرقابة الداخلية وتأثيرها على التـدقيق ولـيس تلـك               
المستخدمة في معيار التدقيق الدولي هذا، شريطة أن يتم تناول جميع العناصر المبينة فـي               

  .ولي هذامعيار التدقيق الد
  
إن مادة التطبيق المتعلقة بعناصر الرقابة الداخلية الخمسة بما أنها ترتبط بتدقيق بيانات ماليـة                 .٥٢أ

المزيد من التوضيح حول عناصر     ) ١(ويوفر الملحق   .  أدناه ١٠٤أ-٦٩موضحة في الفقرات أ   
  .الرقابة الداخلية

  

  قة بتقييم المدقق للمخاطرخصائص عناصر الرقابة الداخلية اليدوية واآللية ذات العال
يحتوي نظام الرقابة الداخلية في منشأة على عناصر يدوية وعادة ما يحتوي علـى عناصـر                  . ٥٣أ

 جانـب   إلى اآللية ذات عالقة بتقييم المدقق للمخاطر        أووإن خصائص العناصر اليدوية     . آلية
  .مزيد من إجراءات التدقيق المبنية على ذلك
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 اآللية في الرقابة الداخلية كـذلك علـى أسـلوب مباشـرة             أوالعناصر اليدوية    إستخداميؤثر    .  ٥٤أ
  -:وتسجيل ومعالجة المعامالت وتقديم التقارير حولها

وقد تشمل عناصر الرقابة في نظام آلي إجراءات مثل الموافقات وعمليات مراجعـة              •
ن تـستخدم   وبالتبادل يمكـن للمنـشأة أ     . المعامالت والمطابقة ومتابعة بنود المطابقة    

إجراءات آلية لمباشرة وتسجيل ومعالجة وإعداد التقارير حول المعامالت، وفي هـذه            
 .الحالة تحل السجالت التي هي بالشكل اإللكتروني محل المستندات الورقية

لجمع بين عناصر الرقابة اآللية     وتتكون عناصر الرقابة في نظم تقنية المعلومات من ا         •
وعناصـر  ) رقابة المدمجة في برامج الحاسـب اآللـي       فعلى سبيل المثال عناصر ال    (

 من الممكن أن تكون عناصر الرقابـة اليدويـة          فإنهعالوة على ذلك    . الرقابة اليدوية 
 المعلومـات التـي تنتجهـا تقنيـة         إستخداممستقلة عن تقنية المعلومات، كما يمكنها       

ت وعناصر الرقابة    قد تقتصر على متابعة العمل الفعال لتقنية المعلوما        أوالمعلومات،  
 تـسجيل   أو تقنية المعلومات لمباشرة     إستخداموعندما يتم   . اتاإلستثناءاآللية ومعالجة   

 المعلومات المالية األخرى من أجـل       أو إعداد التقارير حول المعامالت      أو معالجة   أو
 من الممكن أن تشمل األنظمة والبرامج عناصر رقابة         فإنهتضمينها في البيانات المالية     

 قد تكون ضرورية جداً للعمل الفعـال        أوصة باإلثباتات المقابلة للحسابات الهامة،      خا
 . لعناصر الرقابة اليدوية التي تعتمد على تقنية المعلومات

  
 المنشأة لمزيج من عناصر الرقابة اليدوية واآللية يختلف حسب طبيعـة وتعقيـد              إستخدامإن  

  . المنشأة لتقنية المعلوماتإستخدام
  
 تعود تقنية المعلومات بالفائدة على الرقابة الداخلية للمنشأة ألنها تتيح للمنشأة مـا              ،شكل عام ب  . ٥٥أ

  -:يلي
التطبيق بشكل متسق لقواعد عمل محددة سلفاً وأداء حسابات معقدة عند معالجة كميات              •

  البيانات؛أوكبيرة من المعامالت 
 تعزيز استمرارية وتوفر ودقة المعلومات؛ •
  اإلضافي للمعلومات؛تسهيل التحليل •
 زيادة القدرة على متابعة أداء أنشطة المنشأة وسياساتها وإجراءاتها؛ •

 و الرقابة سيتم تفاديها؛ بأنتقليل المخاطرة  •
زيادة القدرة على تحقيق الفصل الفعال للمهام من خالل تنفيذ عناصر رقابة وأمن فـي                •

 .التطبيقات وقواعد البيانات واألنظمة التشغيلية
  
  -:تشكل تقنية المعلومات كذلك مخاطر محددة للرقابة الداخلية للمنشأة، بما في ذلك ما يلي   .٥٦أ

 معالجـة   أو البرامج التي تعالج البيانات بشكل غيـر دقيـق           أوعتماد على األنظمة    إل ا •
 . كالهماأوالبيانات غير الدقيقة، 

 تغييـرات غيـر     أو إتالف هذه البيانـات      إلىالوصول غير المصرح به للبيانات يؤدي        •
 تسجيل  أو غير موجودة،    أومناسبة فيها، بما في ذلك تسجيل معامالت غير مصرح بها           
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غير دقيق للمعامالت، وقد تنجم مخاطرة معينة عندما يـتمكن عـدة مـستخدمين مـن                
 .الوصول لقاعدة بيانات مشتركة

 تلـك   لبيانات تتعـدى  لوصول  للإمكانية حصول موظفي تقنية المعلومات على امتيازات         •
 . الالزمة ألداء المهام الموكلة إليهم، وبذلك يتعطل فصل المهام

 .تغييرات غير مصرح بها في البيانات في الملفات الرئيسية •

 .تغييرات غير مصرح بها في األنظمة والبرامج •

 . البرامجأوعدم إجراء التغييرات الالزمة في األنظمة  •

• خل يدوي غير مناسبتد. 

 . البيانات حسبما هو مطلوبإلى عدم القدرة للوصول أو خسارة محتملة للبيانات •
  
قد تكون النواحي اليدوية لألنظمة مناسبة أكثر حيث يكـون الحكـم الشخـصي والحـصافة                  . ٥٧أ

 -:مطلوبين، مثل ما هو بالنسبة للحاالت التالية
 

 . غير متكررةأو غير عادية أومعامالت كبيرة  •

 . التنبؤ بهاأوعها  توقأوظروف يصعب فيها تحديد األخطاء  •

 .في الظروف المتغيرة التي تتطلب استجابة رقابية خارج نطاق الرقابة اآللية الموجودة •

 .في متابعة فاعلية عناصر الرقابة اآللية •
 
قد تكون العناصر اليدوية في الرقابة الداخلية أقل موثوقية من العناصر اآلليـة ألنـه يمكـن                   . ٥٨أ

ولـذلك ال   . ألخطاء البـسيطة  ل تجاوزها، كما أنها أكثر عرضة       أو إهمالها   أوبسهولة تجنبها   
  -:يمكن افتراض الثبات في تطبيق عنصر رقابي يدوي في الظروف التالية

 أو في الحاالت التي يمكن فيها منـع         أو معامالت متكررة،    أوعدد كبير من المعامالت      •
ن خـالل مقـاييس      التنبؤ بها، وذلك م    أو وتصحيح األخطاء التي يمكن توقعها       إكتشاف

Parametersًالرقابة المعدة آليا . 

أنشطة الرقابة حيث يمكن تصميم وأتمتة الطرق المحـددة إلجـراء الرقابـة بالـشكل                •
 .المناسب

  
يختلف مدى وطبيعة المخاطر للرقابة الداخلية اعتماداً على طبيعة وخصائص نظام معلومات              . ٥٩أ

 إسـتخدام  عـن    أو تقنية المعلومات    إستخدام عن   وتستجيب المنشأة للمخاطر الناجمة   . المنشأة
العناصر اليدوية في الرقابة الداخلية من خالل وضع عناصر رقابة فعالة في ظل خـصائص               

  .نظام المعلومات للمنشأة
  عناصر الرقابة ذات العالقة بالتدقيق

  

 لتـوفير تأكيـد     هناك عالقة مباشرة بين أهداف المنشأة وعناصر الرقابة  التي تقوم بتنفيذها             . ٦٠أ
 عناصر رقابتها تتعلـق بإعـداد التقـارير    فإنمعقول بشأن تحقيق أهداف المنشأة وتبعاً لذلك    
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، على أنه ليست جميع هذه األهداف وعناصر الرقابة متعلقة بتقييم           متثالالمالية والعمليات واإل  
  .المدقق للمخاطرة

  
 مـع  شـتراك  باإلأو عنصر رقابة، فرديـاً   كانإذاإن العوامل ذات العالقة بحكم المدقق فيما         . ٦١أ

  -:عناصر أخرى، مناسباً للتدقيق قد تشمل أموراً مثل
 .األهمية النسبية •

 .أهمية المخاطرة ذات العالقة •

 .حجم المنشأة •

 . بما في ذلك خصائص تنظيمها وملكيتها،طبيعة عمل المنشاة •

 .تشعب وتعقيد عمليات المنشأة •
 .المطبقةالمتطلبات القانونية والتنظيمية  •
 .الظروف وعنصر الرقابة الداخلية المطبق •
 إستخدامطبيعة وتعقيد األنظمة التي هي جزء من الرقابة الداخلية للمنشأة، بما في ذلك               •

 .منظمات الخدمة
 أومنع  اليقوم  ب   مع عناصر أخرى     شتراك باإل أوعنصر رقابة معين، منفرداً      كان   إذاما   •

  . وكيف يتم ذلك تصحيح األخطاء الجوهريةأوالكشف عن 
 
 ودقة المعلومات التي تنتجها المنشأة مناسبة للتدقيق فيما         إكتمالقد تكون عناصر الرقابة على        . ٦٢أ

كما يمكن أن   . كان المدقق ينوي االستفادة من المعلومات في تصميم وأداء إجراءات إضافية           إذا
 كانـت   إذا مناسبة لعملية التـدقيق      متثالتكون عناصر الرقابة الخاصة بأهداف العمليات واإل      

  . يستخدمها المدقق في تطبيق إجراءات التدقيقأوتخص بيانات يقيمها 
  
 البيـع غيـر     أو سـتخدام  اإل أوقد تشمل الرقابة الداخلية على حماية األصول ضد االمتالك            . ٦٣أ

 عتبـار إوإن . المصرح بها عناصر رقابة خاصة بإعداد التقارير المالية وأهـداف العمليـات        
المدقق لعناصر الرقابة هذه تقتصر بشكل عام على تلك الخاصة بموثوقيـة إعـداد التقـارير            

  .المالية
  
للمنشأة عادة عناصر رقابة تتعلق بأهداف ليست خاصة بعملية التدقيق، وعلى ذلك فهي ليست                . ٦٤أ

م متقـدم   ، فعلى سبيل المثال يمكن أن تعتمد المنـشأة علـى نظـا            عتباربحاجة ألخذها في اإل   
مثل نظام عناصر رقابة آلـي لخطـوط        ( لعناصر الرقابة اآللية لتوفير عمليات كفؤة وفعالة        

، ولكن عناصر الرقابة هذه ال تكون عادة مناسبة لعملية          )جوية للمحافظة على جداول الطيران    
على  أوعالوة على ذلك وبالرغم من أن الرقابة الداخلية تنطبق على المنشأة بكاملها             . التدقيق

 أساليب العمل فقد ال يكون فهم الرقابة الداخلية الخاصة بكل واحـد           أوأي من وحداتها العاملة     
  .من الوحدات العاملة للمنشأة مناسباً لعملية التدقيق
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   خاصة بمنشآت القطاع العامإعتبارات
  

ة الداخلية، وعلى   كثيراً ما يكون على مدققي القطاع العام مسؤوليات إضافية فيما يتعلق بالرقاب             . ٦٥أ
كما يمكن أن يكون على     .  لقواعد ممارسة موضوعة   متثالسبيل المثال تقديم التقارير حول اإل     

لقانون أو تـشريع أو صـالحية        متثالمدققي القطاع العام مسؤوليات إعداد التقارير حول اإل       
  . وعليه قد تكون مراجعتهم للرقابة الداخلية أوسع وأكثر تفصيالً،أخرى

 
  )١٣الفقرة : المرجع (مدى فهم عناصر الرقابة ذات العالقةطبيعة و

  

 مجتمعـاً مـع   أوفردياً ( كان عنصر الرقابة    إذا فيما   إعتباريشمل تقييم تصميم عنصر رقابة ب       . ٦٦أ
وإن تنفيذ  .  األخطاء الجوهرية بشكل فعال    إكتشاف أو، قادراً على منع     )عناصر رقابة أخرى  

وليس هناك هدف مـن     . بة موجود وأن المنشأة تستخدمه    عنصر رقابة يعني أن عنصر الرقا     
 بـأن علمـاً   .  تصميم عنصر الرقابة أوالً    إعتبارتقييم تنفيذ عنصر رقابة غير فعال ولذلك يتم         

  . في الرقابة الداخليةقد يعرض نواحي القصور عنصر الرقابة المصمم بشكل غير مناسب 
  
  للحصول على أدلة تدقيق بشأن تصميم وتنفيذ         كلوذما يلي   قد تشمل إجراءات تقييم المخاطر        . ٦٧أ

  -:عناصر رقابة مناسبة
  . من موظفي المنشأةستفساراإل •
 . مالحظة تطبيق عناصر رقابة معينة •

 . فحص المستندات والتقارير •

 .تتبع المعامالت من خالل نظام المعلومات الخاص بإعداد التقارير المالية •

  .ي لمثل هذه األغراض لوحده ال يكفستفساراإل فإن ،ومع ذلك
  
 ما  ،إن الحصول على فهم لعناصر الرقابة الداخلية للمنشأة ليس كافياً ليختبر فعاليتها التشغيلية              . ٦٨أ

والتي تساعد على العمـل الثابـت لعنـصر       ) Automation(لم يكن هناك شيء من األتمتة       
 عنصر رقابة يعمل يدوياً      الحصول على أدلة تدقيق بشأن تنفيذ      فإن ،فعلى سبيل المثال  . الرقابة

في نقطة زمنية ال يوفر أدلة تدقيق لفاعلية عمل عنصر الرقابة في أوقات أخرى خالل الفترة                
أنظـر  (وبناء على ذلك بسبب الثبات الذاتي لمعالجة تقنية المعلومـات           . التي يتم فيها تدقيقها   

الرقابة اآللي قد تم تنفيـذه       كان عنصر    إذا أداء إجراءات التدقيق لتحديد فيما       فإن) ٥٥الفقرة أ 
 إختبـار  لفاعلية عمل عنصر الرقابة هذا، كل ذلك يعتمد على تقييم المـدقق و             إختباريعمل ك 

وهناك المزيد من الوصـف     . عناصر الرقابة مثل عناصر الرقابة على التغيرات في البرامج        
  .١٠ ٣٣٠قم ات الفاعلية التشغيلية لعناصر الرقابة في معيار التدقيق الدولي رختبارإل

  

                                                 
  ."المدقق للمخاطر المقيمةإستجابة   " ٣٣٠ معيار التدقيق الدولي  ١٠
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  )١٤الفقرة : المرجع ( بيئة الرقابة-عناصر الرقابة الداخلية
  

الرقابة ومهام اإلدارة ومواقف ومعرفة وإجراءات أولئك المكلفين بالرقابة         : تشمل بيئة الرقابة    . ٦٩أ
 وتحدد بيئة الرقابة أسـلوب    . واإلدارة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية للمنشأة وأهميتها في المنشأة        

  . المنظمة الذي يؤثر على وعي الرقابة بأفرادها
  
إن عناصر بيئة الرقابة التي قد تكون مناسبة عند الحصول على فهم لبيئة الرقابة تشمل مـا                   . ٧٠أ

   -:يلي
كالعناصر األساسية التي تؤثر علـى فاعليـة        -إيصال وفرض النزاهة والقيم األخالقية      )أ (

 .وتصميم وإدارة ومتابعة الرقابة

 أموراً مثل إدارة مستويات الكفاءة لوظائف معينـة، وكيـف           -تشملو م بالكفاءة االلتزا  )ب (
 . مهارات ومعرفة أساسيةإلىتترجم هذه المستويات 

  -: كسمات أولئك المكلفين بالرقابة مثل-مشاركة أولئك المكلفين بالرقابة  )ج (

 .يتهم عن اإلدارةإستقالل •

 .خبرتهم ومكانتهم •

 .تلمونها وفحص األنشطةمدى مشاركتهم والمعلومات التي يس •

 بما في ذلك الدرجة التي تثار إليها المسائل الصعبة وتـتم            ،مدى مالئمة تصرفاتهم   •
 .متابعتها مع اإلدارة وتفاعلهم مع المدققين الداخليين والخارجيين

  -: كسمات مثل أن يكون- فلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي  )د (

 .أسلوب اإلدارة  في تقبل وإدارة مخاطر العمل •

 .مواقف وإجراءات اإلدارة بشأن إعداد التقارير المالية •

 .مواقف بشأن معالجة المعلومات والمهام المحاسبية والموظفين •

اإلطار الذي يتم ضمنه تخطيط وتنفيذ ومراقبة ومراجعـة أنـشطة           ك -الهيكل التنظيمي   )ه(
 .المنشأة لتحقيق أهدافها

طة والمسؤولية الخاصـة باألنـشطة       كيف يتم توزيع السل    – توزيع السلطة والمسؤولية    )و (
  .التشغيلية وكيف يتم وضع هرم العالقات والتفويض
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السياسات والممارسات التـي تتعلـق مـثالُ        ك – سياسات وممارسات الموارد البشرية     )ز (
بالتعيين والتوجيه والتدريب والتقييم وتقديم المشورة والترقية والتعويض واإلجـراءات          

 .التصحيحية
  

  اصر بيئة الرقابةأدلة التدقيق لعن
  

ات وإجـراءات   ستفـسار اإلقد يتم الحصول على أدلة تدقيق ذات عالقة من خالل الجمع بين               . ٧١أ
 فحـص   أوات من خالل مالحظة     ستفساراإلتقييم المخاطر األخرى، فعلى سبيل المثال تعزيز        

ى فهـم   الحصول عل من  لمدقق  اكن  يمالذي  ات من اإلدارة والموظفين     ستفساراإلكالمستندات،  
لموظفين آراءها حول ممارسات العمل والـسلوك األخالقـي         ا  بها الطريقة التي تبلغ اإلدارة   

 كانت عناصر الرقابة ذات العالقة قد تم تنفيذها، مـع           إذاللموظفين، وعلى المدقق تحديد فيما      
ـ  إذا كانت اإلدارة قد وضعت قواعد رئيسية للسلوك، وفيما          إذا، فيما   عتباراألخذ في اإل   ت  كان

  .  تتصرف بطريقة تدعم القواعد
  

  أثر بيئة الرقابة على تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 
  

. إن لبعض عناصر بيئة الرقابة في منشأة ما أثر منتشر في تقييم مخاطر األخطاء الجوهريـة                 . ٧٢أ
حـد  فعلى سبيل المثال يتأثر وعي الرقابة للمنشأة بشكل ملحوظ بأولئك المكلفين بالرقابة ألن أ             

أدوارهم هو موازنة الضغوطات على اإلدارة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية التي قد تنـشأ               
ولذلك تتأثر فاعلية تصميم بيئة الرقابة فيمـا يتعلـق          .  برامج التعويض  أومن طلبات السوق    

  -:بمشاركة أولئك المكلفين بالرقابة بأمور مثل
 . إجراءات اإلدارةية عن اإلدارة وقدرتهم على تقييمستقاللاإل •

 .فهم معامالت عمل المنشأة •

 كانت البيانات المالية معدة بموجـب إطـار إعـداد           إذاالمدى الذي يقيمون إليه فيما       •
 .التقارير المالية المطبقة

 
ومع ذلك قد تكـون     . يؤثر مجلس إدارة نشط ومستقل على فلسفة وأسلوب عمل اإلدارة العليا            .  ٧٣أ

فعلى سبيل المثال وعلى الرغم مـن أن سياسـات          . كثر في أثرها  العناصر األخرى محدودة أ   
 موظفي مالية ومحاسبة وتقنية معلومات قد       إستخداموممارسات الموارد البشرية الموجهة نحو      

 فإنهم قد ال تخفف من ميل  اإلدارة         ،يخفف من مخاطر األخطاء في معالجة المعلومات المالية       
  .العليا الشديد للمبالغة في األرباح

  
يمكن أن يكون وجود بيئة رقابة مرضية عامالً إيجابياً عندما يقوم المـدقق بتقيـيم مخـاطر                   . ٧٤أ

ومع ذلك وبالرغم من قد بيئة الرقابة المرضية التي تساعد علـى تقليـل              . األخطاء الجوهرية 
وبالعكس قد تؤثر نواحي الضعف فـي       . حتيال ليست رادعاً مطلقاً لإل    فإنها حتيالمخاطرة اإل 
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فعلـى سـبيل    . حتيالعناصر الرقابة، وبشكل خاص فيما يتعلق باإل      ئة الرقابة على فاعلية     بي
 إن عدم قيام اإلدارة بتخصيص  موارد كافية لمعالجة مخاطر األمن التي تبديها تقنيـة                ،المثال

المعلومات قد يؤثر بشكل عكسي على الرقابة الداخلية بالسماح بإجراء تغييرات غير مناسـبة              
وكمـا  .  بالسماح بمعالجة معامالت غير مصرح بها      أو البيانات،   أو الحاسب اآللي    في برامج 

 تؤثر بيئة الرقابة  كذلك على طبيعة وتوقيت         ، ٣٣٠هو موضح في معيار التدقيق الدولي رقم        
  .۱۰ومدى إجراءات المدقق اإلضافية

  
لكنها قد تؤثر على تقييم      تكتشف وتصحح خطأ جوهرياً و     أوال تمنع بيئة الرقابة في حد ذاتها          . ٧٥أ

مثل متابعة عناصر الرقابة وعمـل أنـشطة رقابـة          (المدقق لفاعلية عناصر الرقابة األخرى      
  .وعلى تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية) محددة

  
   خاصة بمنشآت أصغرإعتبارات

 المنـشآت   إن بيئة الرقابة في المنشآت الصغيرة تختلف على األرجح عن بيئة الرقابـة فـي                . ٧٦أ
 ال يجوز أن يشمل أولئك المكلفين بالرقابة في المنشآت الـصغيرة            ،فعلى سبيل المثال  . الكبيرة

مباشرة عندما ال يوجد    ) المدير( وقد يتولى دور الرقابة المالك       ، من الخارج  أو عضوا مستقالً 
 أو كما قد تؤثر طبيعة بيئة الرقابة على أهمية عناصـر الرقابـة األخـرى             . مالكون آخرون 

من مخاطر معينة ناجمة    ) مدير(  قد تخفف المشاركة النشطة لمالك     ،فعلى سبيل المثال  . غيابهم
 ولكنها قد تزيد من مخاطر أخرى مثل مخاطرة         ،عن عدم فصل المهام في المنشآت الصغيرة      

  .تجاوز عناصر الرقابة
  
 علىة في المنشآت الصغيرة      فقد ال تتوفر أدلة التدقيق لعناصر بيئة الرقاب        ، ذلك إلىباإلضافة    . ٧٧أ

 بين اإلدارة والموظفين اآلخرين غير رسـمية،        تصاالتاإلشكل وثائقي، وخاصة حين تكون      
   قد ال يكون لدى المنشآت الصغيرة قواعـد سـلوك           ،فعلى سبيل المثال  . الةومع ذلك تكون فع 

ك األخالقي من   مكتوبة، ولكن بدال من ذلك تقوم بتطوير ثقافة تؤكد على أهمية النزاهة والسلو            
  .  الشفوية ومن خالل اإلدارة مثالًتصاالتاإلخالل 

  
ذات أهمية خاصة فـي     ) المدير(  المالك أووتبعاً لذلك تعتبر مواقف ووعي وإجراءات اإلدارة          . ٧٨أ

  .فهم المدقق لبيئة الرقابة في منشأة صغيرة
  

  )١٥: لفقرةا: المرجع ( عملية تقييم المخاطر للمنشأة-عناصر الرقابة الداخلية
. تشكل عملية تقييم مخاطر للمنشأة األساس لكيفية تحديد اإلدارة للمخاطر التي ستتم إدارتهـا               . ٧٩أ

وإذا كانت عملية تقييم المخاطر للمنشأة مناسبة للظروف بما في ذلك طبيعة وحجـم وتعقيـد                
 كانت  إذافيما   إعتباروإن  .  تساعد المدقق في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية       فإنها ،المنشأة

  .عملية تقييم المخاطر للمنشأة مناسبة للظروف هي مسألة حكم
  

                                                 
  .٣أ-٢، الفقرة أ٣٣٠ معيار التدقيق الدولي  ۱۰
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  )١٧الفقرة : المرجع( خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
وفـي مثـل هـذه      . من غير المحتمل أن تكون عملية تقييم مخاطر قائمة في منشأة صـغيرة              . ٨٠أ

ن خالل المـشاركة الشخـصية       من المحتمل أن عدد اإلدارة ستحدد المخاطر م        فإنهالحاالت  
ات حول المخـاطر    ستفساراإل وما زالت    ،وبصرف النظر عن الظروف   . المباشرة في العمل  

  .المحددة وكيفية تناولها من قبل اإلدارة أمراً ضرورياً
  

 بما في ذلك أساليب العمل ذات العالقة والخاصة بإعداد          ، نظام المعلومات  -عناصر الرقابة الداخلية  
  الية واإلبالغالتقارير الم

  
 بما في ذلك أساليب العمل ذات العالقة والخاصة بإعداد التقارير المالية واإلبـالغ              ،نظام المعلومات 

  )١٨الفقرة : المرجع(
  
يتكون نظام المعلومات الخاص بأهداف إعداد التقارير المالية الذي يشمل النظام المحاسبي من               . ٨١أ

  -: من أجلاإلجراءات والسجالت التي صممت وأنشئت
وكذلك األحداث  ( المباشرة والتسجيل والمعالجة وتقديم التقارير حول معامالت المنشأة          •

وتحمل المسؤولية عن األصول وااللتزامات وحقوق المـساهمين الخاصـة          ) والظروف
 بذلك؛

 مثل الملفات واإلجراءات اآللية المؤقتة المتبعة       ،حل المعالجة غير الصحيحة للمعامالت     •
 بنود المؤقتة في حينها؛لتسوية ال

  تجنب عناصر الرقابة وإظهارها محاسبياً؛أومعالجة تجاوزات األنظمة  •

  األستاذ العام؛إلىتحويل المعلومات من أنظمة معالجة المعامالت  •

التقاط المعلومات الخاصة بإعداد التقـارير الماليـة لألحـداث والظـروف باسـتثناء               •
 و إمكانية استعادة الذمم المدينة؛ل والتغيرات فيالمعامالت، مثل استهالك وإطفاء األصو

ضمان أن المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها من خالل إطار إعداد التقـارير الماليـة               •
المطبقة يتم تجميعها وتسجيلها ومعالجتها وتلخيصها واإلبالغ عنها بالشكل المناسب في           

 .البيانات المالية
  

  القيود اليومية
 قيود موحدة في دفتر اليومية مطلوبة على أسـاس          إستخداممات المنشأة عادة    يشمل نظام معلو    . ٨٢أ

متكرر لتسجيل المعامالت مثالً تسجيل المبيعات والمشتريات والدفعات النقدية في دفتر األستاذ 
كالتغيرات في تقديرات الذمم      لتسجيل التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة دورياً،       أوالعام  

  .لغير قابلة للتحصيلالمدينة ا
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 قيود يوميـة غيـر عاديـة لتـسجيل          إستخدامكما تشمل عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة          . ٨٣أ
المعامالت غير المتكررة وغير العادية والتسويات، وتشمل األمثلة على هذه القيـود توحيـد              

ر المتكـررة مثـل      التقديرات غي  أو التصرف بها    أوالتسويات والقيود لدمج منشآت األعمال      
 قد يتم تحديد القيود اليومية غيـر        فإنه ،في أنظمة األستاذ العام اليدوية    و. انخفاض قيمة أصل  

وعنـدما  . من خالل فحص دفتر األستاذ العام ودفتر اليومية والمـستندات المدعمـة            العادية
قيود قد توجد فقـط    هذه ال  فإنتستخدم إجراءات آلية لدفتر األستاذ العام وإعداد البيانات المالية          
 أسـاليب التـدقيق     إسـتخدام بالشكل اإللكتروني ومن الممكن تحديدها بسهولة أكبر من خالل          

  .بمساعدة الحاسب اآللي
  

  أساليب العمل ذات العالقة 
  -:إن أساليب العمل للمنشأة هي األنشطة المصممة من أجل  . ٨٤أ

 ؛تطوير وشراء وإنتاج وبيع وتوزيع منتجات وخدمات المنشأة •
 و للقوانين واألنظمة؛ متثالضمان اإل •
 .تسجيل المعلومات، بما في ذلك المعلومات المحاسبية وإعداد التقارير المالية •

  
ينتج عن أساليب عمل المعامالت التي تم تسجيلها ومعالجتها واإلبالغ عنها من خالل نظـام               

 ،فية نشوء المعامالتوإن الحصول على فهم ألساليب عمل المنشأة والتي تشمل كي. المعلومات
يساعد المدقق في الحصول على فهم لنظام معلومات المنشأة المتعلق بإعداد التقارير الماليـة              

  .بطريقة مناسبة لظروف المنشأة
  

   خاصة بالمنشآت األصغرإعتبارات
من المحتمل أن تكون نظم المعلومات وأساليب العمل ذات العالقة الخاصة بإعـداد التقـارير                 . ٨٥أ

الية في المنشآت الصغيرة رسمية بشكل أقل مما هي عليه فـي المنـشآت األكبـر، إال أن              الم
دورها هام بنفس المقدار، وقد ال تحتاج المنشآت الصغيرة والتي تتصف إدارتهـا بمـشاركة               

 الـسياسات   أو السجالت المحاسـبية المتقدمـة       أونشطة أوصافا شاملة لإلجراءات المحاسبية      
 كما قد ، يكون فهم أنظمة وعمليات المنشأة أسهل من تدقيق منشآت أصغر          قد ،ولذلك. المكتوبة

تبقـى   ومـع ذلـك   . عتماد على مراجعة الوثائق   اإلات من   ستفساراإليكون أكثر اعتماداً على     
  . الحصول على الفهم مهمةإلىالحاجة 

  
  )١٩الفقرة : المرجع (اإلتصال

اد التقارير المالية واألمـور الهامـة المتعلقـة         يشمل إبالغ المنشأة عن أدوار ومسئوليات إعد        . ٨٦ أ
بإعداد التقارير المالية توفير فهم لألدوار والمسئوليات الفردية الخاصة بالرقابة الداخلية علـى      

كما تشمل أموراً مثل المدى الذي يفهم الموظفون ضمنه كيف تتعلـق            . إعداد التقارير المالية  
ر المالية بعمل اآلخـرين ووسـائل اإلبـالغ عـن           أنشطتهم في نظام معلومات إعداد التقاري     
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وقد يتخذ اإلبالغ أشـكاالً مثـل أدلـة         .  مستوى أعلى مناسب ضمن المنشأة     إلىات  اإلستثناء
 المفتوحة تساعد في ضمان اإلبـالغ       اإلتصالإن قنوات   . السياسة وأدلة إعداد التقارير المالية    

  .ات وأنه يتم التصرف بشأنهااإلستثناءعن 
  

  خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
  

 أقل من الناحية الرسمية وأسهل تحقيقا في منشأة صغيرة مما هو في منشأة              اإلتصالقد يكون     . ٨٧أ
  .أكبر بسبب المستويات األقل عددا، وكذلك وضوح وتوفر اإلدارة بشكل أكبر

  
  )٢٠الفقرة : المرجع ( أنشطة الرقابة-عناصر الرقابة الداخلية

. قابة هي السياسات واإلجراءات التي تساعد في ضمان تنفيذ إجـراءات اإلدارة           إن أنشطة الر    . ٨٨أ
 األنظمة اليدويـة لهـا أهـدافاً        أوكما إن أنشطة الرقابة سواء ضمن أنظمة تقنية المعلومات          

وتشمل األمثلـة علـى     .  الوظيفية أومتنوعة، ويتم تطبيقها عند مختلف المستويات التنظيمية        
  -: تلك المتعلقة بما يليأنشطة الرقابة المحددة

  .التفويض •
 .مراجعات األداء •

 معالجة المعلومات •

 .عناصر الرقابة الفعلية •

 .فصل المهام •
  
  -:فيما يلي أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق  . ٨٩أ

تلك التي تتطلب معالجتها كونها أنشطة رقابة تتعلق بمخاطر هامة وتلـك المتعلقـة               •
 كما هو   ،ساسية لوحدها أدلة تدقيق مناسبة وكافية     بمخاطر ال توفر لها اإلجراءات األ     

 أو على التوالي؛ ٣٠ و٢٩مطلوب في الفقرة 

 . تلك التي تعتبر مناسبة في حكم المدقق •
  
 كان نشاط الرقابة مناسباً للتدقيق يتأثر بالمخاطرة التي قد حـددها            إذاإن حكم المدقق حول ما        . ٩٠أ

 من المحتمل أن يكـون  بأنه كان المدقق يعتقد   إذاما   قد ينجم منه خطأ جوهري وفي      بأنهالمدقق  
  . األساسيختبار الفاعلية التشغيلية لعنصر الرقابة في تحديد مدى اإلختبارمناسباً إل

  
قد يكون تركيز المدقق هو على التحديد والحصول على فهم ألنشطة الرقابـة التـي تتنـاول                   . ٩١أ

وعندما تحقـق   .  للحدوث فيها  إحتماالًرية أكثر   النواحي التي يعتبر المدقق أن األخطاء الجوه      
 ليس من الضروري الحصول على فهم لكل نشاط من          فإنهأنشطة الرقابة المتعددة نفس الهدف      
  .أنشطة الرقابة المتعلقة بهذا الهدف
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 عدم وجود أنشطة تدقيق تم الحصول عليها من فهـم العناصـر             أوإن معرفة المدقق بوجود       .٩٢أ
 كان من الـضروري تخـصيص       إذاللرقابة الداخلية تساعده في تحديد فيما       األخرى المكونة   

  .عناية إضافية للحصول على فهم ألنشطة الرقابة
  

   خاصة بمنشآت أصغرإعتبارات
من المحتمل أن تكون المفاهيم الضمنية في أنشطة الرقابة في المنشآت الصغيرة مماثلة لتلـك                 . ٩٣أ

.  قد تختلف الطريقة الرسـمية التـي يعملـون ضـمنها           الموجودة في المنشآت الكبيرة ولكن    
 فقد تجد المنشآت الصغيرة أن أنواعاً معينة من أنشطة الرقابـة ليـست              ، ذلك إلىوباإلضافة  

 اإلدارة  إحتفـاظ  فـإن  ،فعلى سبيل المثال  . مناسبة بسبب عناصر الرقابة التي تطبقها اإلدارة      
ئتمان يمكن أن توفر رقابة قوية علـى        إل ا بصالحية الموافقة على المشتريات الهامة من حدود      

 مزيلة الحاجة لمزيـد مـن أنـشطة الرقابـة           أوأرصدة الحسابات والمعامالت المهمة مقللة      
  . التفصيلية

  
من المحتمل أن تكون أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق لمنشأة صغيرة مرتبطة بالفئات الهامـة                . ٩٤أ

  .لتوظيفمثل اإليرادات والمشتريات ومصروفات ا
  

  )٢١الفقرة : المرجع(المخاطر الناجمة عن تقنية المعلومات 
ومن منظور المـدقق تكـون      .  تقنية المعلومات على طريقة تنفيذ أنشطة الرقابة       إستخداميؤثر    . ٩٥أ

الرقابة على أنظمة تقنية المعلومات فعالة عندما تحافظ على  نزاهة المعلومات وأمن البيانات              
وتشمل عناصر الرقابة العامة على تقنيـة المعلومـات وعناصـر            األنظمةالتي تعالجها هذه    

  .رقابة على التطبيقاتال
  
إن عناصر الرقابة العامة على تقنية المعلومات هي السياسات واإلجراءات التي تتعلق بالعديد               . ٩٦أ

ر على  وتطبق هذه العناص  . من التطبيقات وتدعم العمل الفعال لعناصر الرقابة على التطبيقات        
وبيئات المـستخدم   ) Miniframe(واإلطارات المصغرة   ) Mainframe(اإلطارات الرئيسية   

إن عناصر الرقابة العامة لتقنية المعلومات التي تحافظ على نزاهة المعلومات وأمـن     . النهائي
 -:البيانات تشمل بشكل عام الرقابة على ما يلي

 .مركز بيانات وعمليات الشبكة •

 .يانة برمجيات النظامامتالك وتغيير وص •

 .تغيير البرنامج •

 .أمن الوصول •

 .تطبيقاتالامتالك وتطوير وصيانة نظام  •
  

  . أعاله٥٦وتنفذ بشكل عام للتعامل مع المخاطر المشار إليها في الفقرة أ
  

 آلية تعمل عادة عند مـستوى عمليـات         أوعناصر الرقابة على التطبيق هي إجراءات يدوية          . ٩٧أ
ويمكن أن تكون عناصـر الرقابـة       . الفردية  العمليات  التطبيقات  ى معالجة المنشأة وتطبق عل  

ية بطبيعتها، وهي مصممة لضمان نزاهة السجالت المحاسبية، وتبعـاً لـذلك            إكتشاف أووقائية  
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تتعلق عناصر رقابة التطبيق باإلجراءات المستخدمة لمباشرة وتـسجيل ومعالجـة وإعـداد             
وعناصر الرقابة هذه تساعد في ضمان      . نات المالية األخرى   البيا أوالتقارير حول المعامالت    

أن المعامالت حدثت وأنها مصرح بها ومسجلة ومعالجة بشكل كامل ودقيق، وتشمل األمثلـة              
على ذلك فحوصات تعديل بيانات المدخالت وفحوصات التتابع العددي من خـالل المتابعـة              

  . إدخال البيانات التصحيح عند نقطةأوات اإلستثناءاليدوية لتقارير 
  

  )٢٢الفقرة : المرجع ( متابعة عناصر الرقابة-عناصر الرقابة الداخلية
إن متابعة عناصر الرقابة هي عملية تقييم لفاعلية أداء الرقابة الداخلية على مدى الوقت، وهي                 .٩٨أ

. زمة اإلجراءات التصحيحية الال   إتخاذتشمل تقييم فاعلية عناصر الرقابة في الوقت المناسب و        
 الجمع  أو تقييمات منفصلة    أووتحقق اإلدارة متابعة عناصر الرقابة من خالل أنشطة مستمرة          

وكثيراً ما يتم إدخال أنشطة المتابعة في األنشطة العادية المتكررة للمنـشأة، وتـشمل              . بينهما
  .اإلدارة المنتظمة واألنشطة اإلشرافية

  
 من  إتصاالت المعلومات من    إستخداملمتابعة كذلك   تشمل أنشطة اإلدارة الخاصة با    يمكن أن   و  . ٩٩أ

 مـشاكل   إلىأطراف خارجية مثل شكاوى العمالء ومالحظات واضعي األنظمة التي قد تشير            
  . تلقي الضوء على نواحٍ بحاجة للتحسينأو

  
   خاصة بالمنشآت األصغرإعتبارات

  المالـك  أول مـشاركة اإلدارة     كثيراً ما يتم تحقيق متابعة عناصر الرقابة في اإلدارة من خال            . ١٠٠أ
وكثيرا ما تحدد المشاركة الوثيقة لإلدارة في العمليات اختالفات         . الوثيقة في العمليات   )المدير(

 إجـراءات تـصحيحية     إلىدقة في المعلومات المالية التي تؤدي       الهامة عن التوقعات وعدم     
  .للرقابة

  
  )٢٣الفقرة : المرجع(وظائف التدقيق الداخلي 

تكون وظيفة التدقيق الداخلي للمنشأة متعلقة بعملية التدقيق إذا كانت طبيعة المسئوليات . ١٠١أ
. واألنشطة الخاصة بوظيفة التدقيق الداخلي متعلقة بإعداد التقارير المالية الخاصة بالمنشأة

ويتوقع المدقق االستفادة من عمل المدققين الداخليين في تعديل طبيعة أو توقيت إجراءات 
وفي حال قرر المدقق أن وظيفة التدقيق الداخلي . قيق التي سيتم أداؤها أو الحد من نطاقهاالتد

  .٦١٠متعلقة بعملية التدقيق، يتم تطبيق معيار التدقيق الدولي 
  
تختلف أهداف وظيفة التدقيق الداخلي، وبالتالي طبيعة مسئولياتها ووضعها ضمن الشركة، . ١٠٢أ

هيكل المنشأة ومتطلبات اإلدارة، وحيثما كان مالئماً، المسئولين بشكل واسع وتعتمد على حجم و
وقد تتضمن مسئوليات وظيفة التدقيق الداخلي على سبيل المثال مراقبة الرقابة . عن الحوكمة

ومن جهة أخرى، قد تقتصر . الداخلية وإدارة المخاطر ومراجعة اإلمتثال للقوانين واألنظمة
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ووفقاً . بيل المثال، على مراجعة إقتصاد وكفاءة وفعالية العملياتوظيفة التدقيق الداخلي، على س
  .لذلك قد ال تكون متعلقة بإعداد التقارير المالية الخاصة بالمنشأة

  
إذا كانت طبيعة مسئوليات وظيفة التدقيق الداخلي متعلقة بإعداد التقارير المالية الخاصة . ١٠٣أ

شطة التي تم أداؤها أو التي سيتم أداؤها من قبل بالمنشأة، فإن دراسة المدقق الخارجي لألن
وظيفة التدقيق الداخلي ستشمل مراجعة خطة التدقيق الخاصة بوظيفة التدقيق الداخلي للفترة، 

  .إن وجدت، ومناقشة تلك الخطة مع المدققين الداخليين
  

  )٢٤الفقرة : المرجع(مصادر المعلومات 
المستخدمة في عملية المتابعة من خالل نظـام معلومـات          يمكن إنتاج الكثير من المعلومات        . ١٠٤أ

وإذا افترضت اإلدارة أن البيانات المستخدمة لمتابعة المنشأة دقيقة دون وجود أساس            . المنشأة
 من الممكن أن توجد أخطاء في المعلومات والتي من المحتمل أن تـؤدي              فإنهلهذا االفتراض   

 فـإن وتبعاً لذلك   . حة بشأن أنشطة المتابعة فيها    ستنتاجات غير صحي  إل أن تتوصل اإلدارة     إلى
  -:فهم
  ومصادر المعلومات المتعلقة بأنشطة متابعة المنشأة؛  •
 األساس الذي تعتبر عليه اإلدارة المعلومات على أنها موثوقة بشكل كاف للغرض؛ •

  
  . مطلوبين كجزء من فهم المدقق ألنشطة متابعة المنشأة كعنصر للرقابة الداخلية

  
   وتقييم مخاطر األخطاء الجوهريةتحديد

  

  ))أ(٢٥الفقرة : المرجع (تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية
  

 المخاطر التي تتعلق بـشكل      إلىتشير مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية           . ١٠٥أ
إن مخاطر مـن    . تديد من اإلثباتا  كبير بالبيانات المالية ككل ومن المحتمل أن تؤثر على الع         

هذا النوع ليست بالضرورة أن تكون مخاطر قابلة للتحديد في إثباتات معينة عند مستوى فئات               
 تمثل الظروف التي قد تزيـد       فإنها ،وبدالً من ذلك  . المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاح   

تجاوز اإلدارة للرقابة    من مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات وعلى سبيل المثال         
 عتباروقد تكون المخاطر عند مستوى البيانات المالية على وجه الخصوص مناسبة إل. الداخلية

  .حتيالإلالمدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن ا
  
على الرغم ( قد تنتج المخاطر عند مستوى البيانات المالية بشكل خاص من بيئة رقابة ضعيفة   .١٠٦أ

). ية المتـدهورة  قتـصاد  بعوامل أخرى مثل الظروف اإل     أيضاًهذه المخاطر قد تتعلق     من أن   
 إن وجود نواحي ضعف مثل نقص الكفاءة في اإلدارة ذا أثراً أكثر انتشاراً              ،فعلى سبيل المثال  

  . على البيانات المالية وقد يتطلب استجابة شاملة من قبل المدقق
  
فعلـى  . لداخلية شكوكاً حول قابلية تدقيق البيانات المالية لمنـشأة        قد يثير فهم المدقق للرقابة ا       . ١٠٧أ

  -:سبيل المثال
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 الحد الذي يجعل المدقق يستنتج إلى بشأن نزاهة إدارة المنشأة جادة هتماماتقد تكون اإل •
أن مخاطرة إعطاء معلومات غير صحيحة في البيانات المالية هو بالشكل الذي ال يمكن 

 .معه إجراء تدقيق

 أن يستنتج المدقق أنه إلى بشأن ظروف وموثوقية سجالت المنشأة هتماماتسبب اإلقد ت •
من غير المحتمل أن تتوفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم رأي متحفظ حول البيانات 

 .المالية
  
 كانت هنـاك    إذاما  فالمتطلبات ويوفر اإلرشادات لتحديد      ۱۲ ٧٠٥يضع معيار التدقيق الدولي       . ١٠٨أ

 فتنسحب  ، كما تتطلب بعض الحاالت    أو حاجب لرأيه    أو رأيه متحفظاً    إعتبارلمدقق في   حاجة ل 
  . قانون أو تشريع مالئممن العملية عندما يكون ذلك ممكناً بموجب 

  
  ))ب(٢٥الفقرة : المرجع (تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات

  
اإلثبات لفئات المعامالت وأرصدة الحـسابات      تحتاج مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى         . ١٠٩أ

 ألنها تساعد بشكل مباشر في تحديـد طبيعـة          عتبار وجوب أخذها بعين اإل    إلىواإلفصاحات  
وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية عند مستوى اإلثبات الالزم للحصول علـى أدلـة              

قـد   ة عند مستوى اإلثبات   وعند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهري     . تدقيق مناسبة وكافية  
يستنتج المدقق أن المخاطر المحددة تتعلق بشكل أكبر بالبيانات المالية ككل ومن المحتمـل أن     

  .تؤثر على العديد من اإلثباتات
  

   اإلثباتاتإستخدام
 فإن ،عند التوضيح أن البيانات المالية هي حسب إطار إعداد التقارير المالية الواجبة التطبيق              . ١١٠أ

 صريحة فيما يتعلق باالعتراف والقياس والعرض واإلفـصاح         أودارة تقوم بإثباتات ضمنياً     اإل
  . عن العناصر المختلفة للبيانات المالية واإلفصاحات ذات العالقة

  
 األنواع المختلفة لألخطاء المحتملـة      عتبارتقع اإلثباتات التي يستخدمها المدقق لألخذ بعين اإل         . ١١١أ

  -:لبنود الثالث التالية وقد تتخذ األشكال التاليةالتي قد تحدث في ا
  -: فيها عملية التدقيقتإثباتات حول فئات المعامالت واألحداث للفترة التي أجري  ) أ(

 . المعامالت واألحداث التي تم تسجيلها على أنها حدثت وتخص المنشأة-الحدوث )١(

 .تسجيلها لقد تم تسجيل جميع المعامالت واألحداث التي كان ينبغي -كتمالاإل )٢(

                                                 
  ."تقرير المدقق المستقلالرأي الوارد في ت على التعديال"   ٧٠٥معيار التدقيق الدولي   ١٢
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 تم تسجيل المبالغ والبيانات األخرى التي تتعلق بالمعامالت واألحداث -الدقة )٣(
 .المسجلة بالشكل المناسب

 . تم تسجيل المعامالت واألحداث في الفترة المحاسبية الصحيحة-القطع )٤(

 . تم تسجيل المعامالت واألحداث في الحسابات المناسبة-التصنيف )٥(

  -:الحسابات في الفترةتنتهي اإلثباتات حول أرصدة   ) ب(

  . وجود فوائد لألصول وااللتزامات وحقوق المساهمين-الوجود )١(

 وتعتبر ، تراقب حقوق األصولأو تحتفظ المنشأة -الحقوق وااللتزامات )٢(
  .على المنشأة االلتزامات واجبات

  . تم تسجيل جميع األصول وااللتزامات وحقوق المساهمين-كتمالإلا )٣(

يانات المالية فوائد األصول وااللتزامات وحقوق  تشمل الب-التقدير والتخصيص )٤(
 تخصيص ناتجة أوالمساهمين بمبالغ مناسبة ويتم تسجيل أية تسويات تقدير 

  .بالشكل المناسب

  -:اإلثباتات حول العرض واإلفصاح  )ج (
 األحداث والمعامالت واألمور األخرى المفصح -الحدوث والحقوق وااللتزامات )١(

  . ةعنها والتي حدثت وتخص المنشأ
 تم إدخال جميع اإلفصاحات التي كان ينبغي إدخالها في البيانات -كتمالاإل )٢(

  . المالية
 تم عرض ووصف المعلومات المالية بالشكل المناسب -التصنيف وقابلية الفهم )٣(

  .وتم بيان اإلفصاحات بوضوح
 يتم اإلفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات األخرى بشكل -الدقة والتقدير )٤(

 . مبالغ صحيحةعادل وب
  
 قد يعبر عنها بشكل مختلف شريطة أن تتم         أوقد يستخدم المدقق اإلثباتات كما هي مبينة أعاله           . ١١٢أ

فعلى سبيل المثال قد يختار المدقق دمج اإلثباتات حـول          . تغطية جميع النواحي المبينة أعاله    
  .المعامالت واألحداث مع اإلثباتات المتعلقة بأرصدة الحسابات

  
   خاصة بمنشآت القطاع العاماراتإعتب

 جانب اإلثباتات الموضحة    إلى ،عند القيام بإثباتات حول البيانات المالية لمنشآت القطاع العام          . ١١٣أ



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٣١٠  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

تشريع لقانون أو  قد تثبت اإلدارة عادة أنه تم تنفيذ المعامالت واألحداث وفقاً            ،١٠٤في الفقرة أ  
  . نطاق تدقيق البيانات الماليةوقد تقع هذه اإلثباتات ضمن. أخرى سلطة أو

  
  عملية تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية

يستخدم المدقق المعلومات التي جمعت من خالل إجراءات تقييم المخاطر، بما في ذلك أدلـة                 . ١١٤أ
 تم تنفيذها كأدلة إذاالتدقيق التي تم الحصول عليها عند تقييم تصميم عناصر الرقابة وتحديد ما 

ويحدد تقييم المخاطر طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق التي         . قييم المخاطر تدقيق لدعم ت  
  .سيتم أداؤها

  
على أمثلة على الظروف واألحداث التي قد تدل علـى وجـود مخـاطر              ) ٢(يحتوي الملحق     .١١٥أ

  .أخطاء جوهرية
  

  ))ج(٢٦الفقرة : المرجع (عناصر الرقابة المتعلقة باإلثباتات
 أوتقييم للمخاطر يمكن للمدقق تحديد عناصر الرقابة التي من المحتمل أن تمنـع              عند إجراء     . ١١٦أ

تكتشف وتصحح األخطاء الجوهرية في إثباتات محددة، وبشكل عام فعلى المدقق اكتساب فهم             
لعناصر الرقابة وربطها مع اإلثباتات في نطاق العمليات واألنظمة التي هي موجـودة فيهـا،               

كثيراً ما تتناول أنشطة الرقابة الفردية في حد ذاتها المخاطرة، وكثيـراً  وإجراء ذلك مفيد ألنه   
  .ما تكون أنشطة الرقابة متعددة فقط مع عناصر أخرى للرقابة الداخلية كافية لتناول مخاطرة

  
وبالعكس قد يكون لبعض أنشطة الرقابة أثر محدد على إثبات فردي يتضمنه نوع معين مـن                  . ١١٧أ

دة الحسابات، فعلى سبيل المثال قد تكون أنشطة الرقابة التـي وضـعتها              أرص أوالمعامالت  
المنشأة لضمان أن موظفيها يقومون بالشكل الصحيح بجرد وتسجيل المخزون الفعلي السنوي            

  . اإلثباتات لرصيد حساب المخزونإكتمالتتعلق مباشرة بوجود و
  
باشر بإثباتها، وكلما كانت العالقة غير       غير م  أوقد تكون عناصر الرقابة متعلقة بشكل مباشر          .١١٨أ

 وتصحيح األخطـاء فـي ذلـك        إكتشاف أومباشرة فقد تكون تلك الرقابة أقل فاعلية في منع          
اإلثبات، فعلى سبيل المثال إن مراجعة المدير لملخص عن أنشطة المبيعات لتاجر معين حسب 

عات، وتبعاً لذلك قد تكون أقـل        إيراد المبي  إكتمالالمنطقة يتعلق فقط بشكل غير مباشر بإثبات        
فاعلية في تقليل المخاطر لذلك اإلثبات من عناصر الرقابة التي تتعلق بشكل مباشر أكثر بذلك               

  .اإلثبات كمطابقة مستندات الشحن مع مستندات الفواتير
  

  المخاطر الهامة
  )٢٨الفقرة : المرجع(تحديد المخاطر الهامة 

هامة بمعامالت هامة غير روتينية وأمور حكمية، والمعامالت غير         كثيراً ما تتعلق المخاطر ال      . ١١٩أ
وقد .  طبيعتها ولذلك ال تحدث كثيراً     أوالروتينية هي المعامالت غير العادية أما بسبب حجمها         



ل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خالطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

  ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٣١١  

دقي
الت

قـ
 

إن . تشمل األمور الحكمية تطوير التقديرات المحاسبية التي هناك عدم تيقن كبير في قياسـها             
 في أن تتسبب    إحتماالًمعقدة التي تخضع لمعالجة منهجية هي أقل        المعامالت الروتينية غير ال   

  .في نشوء مخاطر هامة
  
قد تكون مخاطرة األخطاء الجوهرية أكبر بالنسبة للمخاطر الخاصة بمعامالت هامـة غيـر                . ١٢٠أ

 -:روتينية ناجمة عن أمور مثل ما يلي

 .تدخل أكبر لإلدارة لتحديد المعاملة المحاسبية •

 .كبر لجمع ومعالجة البياناتتدخل يدوي أ •

 . مبادئ محاسبية معقدةأوحسابات  •

طبيعة المعامالت غير الروتينية، مما قد يجعل من الصعب على المنشأة تنفيذ رقابة فعالـة                •
 .على المخاطر

 
قد تكون مخاطر األخطاء الجوهرية أكبر بالنسبة للمخاطر المتعلقة بأمور حكمية هامـة تتطلـب                 . ١٢١أ

 -:ات محاسبية، ناجمة عن أمور مثل ما يليتطوير تقدير

 االعتراف باإليراد خاضعة لتفسيرات     أو قد تكون المبادئ المحاسبية للتقديرات المحاسبية        •
 .تختلف فيما بينها

 بـشأن آثـار األحـداث       إفتراضات يتطلب   أو معقداً   أوقد يكون الحكم المطلوب شخصياً       •
 .لقيمة العادلةالمستقبلية، فعلى سبيل المثال الحكم بشأن ا

  
 مخاطر علـى       نتائج المزيد من إجراءات التدقيق لتحديد       ٣٣٠يصف معيار التدقيق الدولي       . ١٢٢أ

  .۱۳أنها هامة
  

  حتيالالمخاطر الهامة المتعلقة بمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل
 يتعلق بتحديـد وتقيـيم       مزيداً من المتطلبات واإلرشادات فيما     ٢٤٠يوفر معيار التدقيق الدولي     . ١٢٣أ

  .حتيالمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل
  

  ۱٤)٢٩الفقرة : المرجع(فهم عناصر الرقابة المتعلقة بالمخاطر الهامة 
 أمور حكمية كثيراً ما تكون أقل       أوعلى الرغم من أن المخاطر المتعلقة بأمور هامة غير روتينية             . ١٢٤أ

 إلـى  روتينية وقد يكون لدى اإلدارة استجابات أخـرى تهـدف             أن تكون خاضعة لرقابة    إحتماالً
 كانت المنشأة قد صممت ونفـذت       إذا فهم المدقق فيما     فإن ،وتبعاً لذلك . التعامل مع هذه المخاطر   

 كانت  إذا حكمية يشمل فيما     أوعناصر رقابة لهذه المخاطر الهامة الناجمة عن أمور غير روتينية           
  -:ات ما يلياإلستجابوقد تشمل هذه .  وكيفية استجابتهااإلدارة تستجيب لهذه المخاطر

 .  الخبراءأو من قبل اإلدارة العليا فتراضاتأنشطة الرقابة مثل مراجعة اإل •

 .العمليات الموثقة للتقديرات •

                                                 
  .٢١ و١٥معيار التدقيق الدولي  الفقرة    ۱۳
  .٢٧-٢٥، الفقرات ٢٤٠ معيار التدقيق الدولي  ۱٤



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٣١٢  ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

 .الموافقة من قبل أولئك المكلفين بالرقابة •
 
 إعتبار فإن بالغ بقضية هامة      حين توجد أحداث تتم مرة واحدة مثل استالم        ،على سبيل المثال  .  ١٢٥أ

 أومثل المستشار القـانوني الـداخلي       ( الخبراء   إلىاستجابة المنشأة قد يشمل أموراً كالرجوع       
 تم إجراء تقييم لألثر المحتمل، وكيف يقتـرح أن يـتم اإلفـصاح عـن              إذا، وفيما   )الخارجي

  .الظروف في البيانات المالية
 
اإلدارة للمخاطر الهامة لألخطاء الجوهرية بشكل مناسب في بعض الحاالت، قد ال تستجيب . ١٢٦أ

ويعد فشل اإلدارة في فرض مثل هذه الضوابط . من خالل فرض ضوابط على هذه المخاطر
  ١٥.مؤشراً لعيب كبير في الرقابة الداخلية

  
ـ : المرجع (المخاطر التي ال توفر لها اإلجراءات األساسية لوحدها أدلة تدقيق مناسبة وكافية            رة الفق

٢٩(  
 أرصـدة   أوقد تتعلق مخاطر األخطاء الجوهرية مباشرة بتسجيل فئات المعامالت الروتينيـة              . ١٢٧أ

 غيـر   أووقد تشمل مخاطر المعالجة غير الدقيقة       . موثوقةالمالية  البيانات  الالحسابات وإعداد   
ضات النقدية   مثل اإليرادات والمشتريات والمقبو    ،المكتملة لفئات المعامالت الروتينية والهامة    

  . المدفوعات النقدية للمنشأةأو
  
 حد كبير مع تدخل     إلىحين تكون المعامالت التجارية الروتينية اليومية خاضعة لمعالجة آلية            . ١٢٨أ

 بدون تدخل، قد ال يكون من الممكن أداء إجراءات أساسية فقط فيمـا يتعلـق                أويدوي ضئيل   
دقق هذه الحالة في الظروف التي تتم فيها مباشرة          قد يعتبر الم   ،فعلى سبيل المثال  . بالمخاطرة

  مقدار كبير من 
 إعداد التقارير حولها إلكترونيـاً مثـل نظـام          أو معالجتها   أو تسجيلها   أومعلومات المنشأة   

  -:وفي هذه الحاالت. متكامل
 امالءمتهو  /أويمكن أن تتوفر أدلة التدقيق فقط بالشكل اإللكتروني، وتعتمد عادة كفايتها             •

 .هاإكتمالى فاعلية الرقابة على دقتها وعل

 عنها أكبر   الكشف تغيير المعلومات بشكل غير مناسب دون        أو مباشرة   إحتمالقد يكون    •
 . لم تعمل عناصر الرقابة المناسبة بشكل فعالإذا

 

  .۱٦  نتائج إجراءات تدقيق إضافية لتحديد هذه المخاطر٣٣٠يوضح معيار التدقيق الدولي   . ١٢٩أ
  

  )٣١الفقرة : المرجع (تقييم المخاطرمراجعة 
  

 عناية المدقق بشكل جوهري عن المعلومات       إلىأثناء التدقيق قد تختلف المعلومات التي تأتي          . ١٣٠أ
 بـأن  قد يعتمد تقييم المخاطر على التوقـع         ،فعلى سبيل المثال  . التي بني عليها تقييم المخاطر    

                                                 
  ".اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالرقابة واإلدارية" ، ٢٦٥ معيار المحاسبة الدولي  ١٥
  .٨ ، الفقرة ٣٣٠ الدولي  معيار التدقيق ١٦



ل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خالطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

  ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٣١٣  

دقي
الت
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     قد يحصل   ،ات على هذه العناصر   إختبارء  وعند إجرا . العناصر رقابة معينة تعمل بشكل فع 
.  لم تكن تعمل بشكل فعال في األوقات المناسبة أثنـاء التـدقيق            بأنهاالمدقق على أدلة تدقيق     

 تكراراً  أو وعند أداء إجراءات أساسية قد يكتشف المدقق أخطاء في المبالغ            ،وعلى نحو مماثل  
 قد ال يعكس تقييم المخاطر      ،ه الظروف وفي مثل هذ  . أكبر مما يتفق مع تقييم المدقق للمخاطر      

والظروف الحقيقية للمنشاة بشكل مناسب وقد ال تكون إجراءات التدقيق اإلضافية المخطط لها             
 للحـصول علـى     ٣٣٠أنظر معيار التدقيق الدولي     . فعالة في الكشف عن األخطاء الجوهرية     

  .المزيد من اإلرشادات
  

  )٣٣الفقرة : المرجع (التوثيق
فعلى سـبيل   .  الحكم المهني  إستخدام للمدقق لتحديده ب   ٣٣د أسلوب التوثيق متطلبات الفقرة      يعو  . ١٣١أ

 وفي تدقيقات المنشآت الصغيرة قد يتم دمج الوثائق بتوثيق المدقق لإلستراتيجية العامة             ،المثال
 أو قد يتم توثيق نتائج تقييم المخاطر مثالً بشكل منفصل           ،وعلى نحو مماثل  . ۱۷وخطة التدقيق 

ويتأثر شكل ومدى التوثيق بطبيعة وحجـم       . ١۸كجزء من توثيق المدقق لمزيد من اإلجراءات      
وتعقيد المنشأة ورقابتها الداخلية وتوفر المعلومات من المنشأة ومنهجيـة التـدقيق والتقنيـة              

  . المستخدمة في نطاق التدقيق
  
دة تتعلق بإعداد التقارير المالية     قد يكون التوثيق للمنشآت التي لديها أعمال وعمليات غير معق           . ١٣٢أ

وليس من الضروري توثيق فهم المدقق كامالً للمنشأة        . سهالً من حيث الشكل ومختصر نسبياً     
وتشمل العناصر الرئيسية التي يوثقها المدقق تلك التي بنى عليها تقييم           . واألمور المتعلقة بذلك  

  .مخاطر األخطاء الجوهرية
  
سـتيفاء  إوشريطة أن يتم    .  خبرة وقدرات أعضاء فريق عملية التدقيق      قد يعكس مدى التوثيق     . ١٣٣أ

 كما يتطلب تدقيق يتواله فريق عملية مكون من أفـراد           ،٢٣٠متطلبات معيار التدقيق الدولي     
ذوي خبرة أقل توثيقاً أكثر تفصيالً لمساعدتهم في الحصول على فهم مناسب للمنـشأة ممـا                

  .اءيتطلبه فريق مكون من أفراد ذوي خبر
  
  يتم نقل وتحديث بعض الوثائق حسب الضرورة لـتعكس           ،عند إجراء عمليات تدقيق متكررة       .١٣٤أ

  . عمليات المنشأةأوالتغيرات في أعمال 

                                                 
 .٩و ٧، الفقرات "التخطيط لتدقيق البيانات المالية  "٣٠٠معيار التدقيق الدولي  ۱۷
  .٢٨ ، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ١۸



  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية من خالل فهم المنشأة وبيئتها
 

   ٣١٤  )الملحق( ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

  ١المحلق 
  )١٠٤أ-٦٩ أ،٢٤-١٤ ،)ج(٤الفقرات : المرجع(

  عناصر الرقابة الداخلية
) ج(٤وضحة في الفقرات يوضح هذا الملحق بشكل أوسع عناصر الرقابة الداخلية كما هي م .١

 . بما أنها تتعلق بتدقيق البيانات المالية،١٠٤أ-٦٩ و أ٢٤-١٤و
  بيئة الرقابة

 -:تشمل بيئة الرقابة العناصر التالية .٢
 ال تستطيع فاعلية عناصر الرقابة أن تعلـوا         :إيصال وتنفيذ النزاهة والقيم األخالقية      ) أ(

 وكيف يتم   ا ويديرونها ويتابعونها  عن النزاهة والقيم األخالقية لألفراد الذين يضعونه      
 إن النزاهة والسلوك األخالقي هما نتـاج        إيصالها وكيف يتم تعزيزها في الممارسة،     

المعايير األخالقية والسلوكية للمنشأة، ومما يشمله تنفيذ النزاهـة والقـيم األخالقيـة             
 إلـى فين   تقليل الدوافع واإلغراءات التي قد تدفع المـوظ        أوإجراءات اإلدارة إلزالة    

وقد يشمل إيصال   .  غير أخالقية  أو غير قانونية    أوالدخول في إجراءات غير شريفة      
 إلـى سياسات المنشأة بشأن النزاهة والقيم األخالقية إيـصال المعـايير الـسلوكية             

 .الموظفين من خالل بيانات السياسة وقواعد السلوك ومن خالل األمثلة
 

فة والمهارات الالزمة إلنجاز األعمال التي تحدد الكفاءة هي المعر.  االلتزام بالكفاءة  ) ب(
 . وظيفة الفرد

 

 حد كبير إلىيتأثر الوعي بالرقابة في المنشأة . مشاركة أولئك المكلفين بالرقابة  ) ج(
وإن أهمية المسؤوليات ألولئك المكلفين بالرقابة معترف بها . بأولئك المكلفين بالرقابة

نظمة واإلرشادات األخرى المقدمة لمنفعة أولئك في قواعد الممارسة والقوانين واأل
اإلشراف بكما تشمل المسؤوليات األخرى ألولئك المكلفين بالرقابة  .المكلفين بالرقابة

ال إلجراءات اإلبالغ عن األفعال غير القانونية وعملية على التصميم والعمل الفع
  .مراجعة فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة

  

تشمل فلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي سلسلة . رة وأسلوبها التشغيليفلسفة اإلدا  )د(
 قد تظهر مواقف وإجراءات اإلدارة بشأن ،فعلى سبيل المثال. واسعة من الخصائص

 من المبادئ ) جريءأومحافظ (إعداد التقارير المالية نفسها  من خالل اختيار 
المحافظ الذي يتم من  إلىا باإلضافة هذ األسلوب المجتهد أوالمحاسبية البديلة المتاحة 

  . خالله تطوير التقديرات المحاسبية
  



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

 )الملحق( ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٣١٥  

دقي
الت

قـ
 

 النواحي عتبارتتضمن إقامة هيكل تنظيمي مناسب آخذين باإل. الهيكل التنظيمي  ) ه(
ويعتمد كون . الرئيسية للصالحيات والمسؤوليات والخطوط المناسبة إلعداد التقارير

  .ى حجمها وطبيعة أنشطتها عل جزئياًالهيكل التنظيمي مناسباً
  

يشمل تفويض الصالحيات والمسئوليات السياسات . تفويض الصالحيات والمسؤوليات  ) و(
الخاصة بممارسات العمل المناسبة ومعرفة وخبرة الموظفين الرئيسيين والموارد 

 تصاالتاإل تشمل السياسات وفإنها ، ذلكإلىإضافة . المتوفرة للقيام بالواجبات
و ضمان فهم جميع الموظفين ألهداف المنشأة ومعرفة كيفية العالقة الموجهة نح

المتبادلة الموجودة بين إجراءاتها الفردية ومساهمتها في هذه األهداف، وإدراك كيف 
  .هم مسئولينإعتبارومن أجل ماذا سوف يتم 

تظهر سياسات وممارسات الموارد البشرية . سياسات وممارسات الموارد البشرية  ) ز(
فعلى سبيل المثال تظهر معايير تعيين . راً هامة فيما يتعلق بوعي الرقابة لمنشأةأمو

 مع التركيز على الخلفية التعليمية وخبرة العمل السابقة –أكثر األفراد تأهيال 
 التزام المنشأة باألشخاص -واالنجازات السابقة وأدلة النزاهة والسلوك األخالقي 

إن سياسات التدريب التي توصل األدوار . الكفؤين الذين يمكن الوثوق بهم
ممارسات مثل المدارس والندوات التدريبية توضح الوالمسؤوليات المحتملة وتشمل 

وتظهر الترقيات التي تتم من خالل تقييم . المستويات المتوقعة من األداء والسلوك
 من  مستويات أعلىإلىاألداء الدوري التزام المنشأة بتقدم الموظفين المؤهلين 

  .المسؤولية
  

  عملية تقييم المخاطر للمنشأة
 عملية تقييم المخاطر للمنشأة تشمل الكيفية التي تحدد بها فإن ،ألغراض إعداد التقارير المالية .٣

اإلدارة المخاطر المتعلقة بإعداد البيانات المالية حسب إطار إعداد التقارير المالية الذي ينطبق 
 وقوعها وتقرر اإلجراءات لالستجابة لها وإلدارتها إحتماليم على المنشأة، وتقدر أهميتها وتق

فعلى سبيل المثال قد تتناول عملية تقييم المخاطر للمنشأة الكيفية التي . والنتائج المتعلقة بذلك
 تحدد وتحلل التقديرات الهامة أو لوجود معامالت غير مسجلة إحتماالًتعتبر المنشأة فيه 

 .يةالمسجلة في البيانات المال
 

تشمل المخاطر المتعلقة بإعداد التقارير المالية الموثوقة األحداث والمعامالت والظروف  .٤
الخارجية والداخلية التي قد تحدث وتؤثر بشكل عكسي على قدرة المنشأة على مباشرة 

كما  .وتسجيل ومعالجة وإعداد البيانات المالية بما يتفق مع إثباتات اإلدارة في البيانات المالية
 قد تقرر قبول أو إجراءات لتتناول مخاطر معينة، أو برامج أومكن لإلدارة إصدار خطط ي



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٣١٦  )الملحق( ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

 التغير بسبب الظروف مثل أووقد تنشأ المخاطر .  أخرىإعتبارات أومخاطرة بسبب التكلفة 
 -:ما يلي
 التشغيلية أويمكن أن تؤدي التغيرات في البيئة التنظيمية . تغيرات في البيئة التشغيلية •

 . حد كبيرإلىتغيرات في الضغوط التنافسية والمخاطر المختلفة  إلى
 . فهماً مختلفاً للرقابة الداخليةأوقد يكون للموظفين الجدد تركيزاً . الموظفون الجدد •

يمكن أن تغير التغيرات الهامة والسريعة في نظم .  المجددةأونظم المعلومات الجديدة  •
 .داخليةالمعلومات المخاطرة الخاصة بالرقابة ال

يمكن للتوسع الكبير والسريع في العمليات أن يجهد الرقابة ويزيد من . النمو السريع •
 .مخاطر حدوث تعطل في الرقابة

 نظم المعلومات أوقد يغير إدخال تقنيات جديدة في عمليات اإلنتاج . التقنية الجديدة •
 .من المخاطرة المرتبطة بالرقابة الداخلية

 معامالت أوإن الدخول في مجاالت عمل . شطة الجديدةالنماذج والمنتجات واألن •
 .خبرة ضئيلة بها قد يدخل مخاطر جديدة مرتبطة بالرقابة الداخليةلها للمنشأة 

قد يصاحب إعادة الهيكلة تخفيضات في الموظفين وتغييرات في . إعادة هيكلة الشركة •
 .ابة الداخليةاإلشراف وفصالً للمهام مما قد يغير من المخاطرة المرتبطة بالرق

 امتالكها مخاطر جديدة، أويحمل التوسع في عمليات أجنبية . عمليات أجنبية موسعة •
وكثيرا ما تكون تلك المخاطر ذات أثر على الرقابة الداخلية، وعلى سبيل المثال 

 . معدلة من معامالت صرف العمالت األجنبيةأومخاطر إضافية 

 تغيير المبادئ أوبني مبادئ محاسبية جديدة قد يؤثر ت. اإلصدارات المحاسبية الجديدة •
 .المحاسبية على المخاطر عند إعداد البيانات المالية

  
نظام المعلومات بما في ذلك أساليب العمل ذات العالقة والخاصة بإعداد التقارير المالية 

  واإلتصال
 وبرمجيات) عناصر مادية ومعدات الحاسوب(يتكون نظام المعلومات من بنية تحتية  .٥

وتحقق العديد من نظم المعلومات استفادة على نطاق واسع . وأشخاص وإجراءات وبيانات
 . تقنية المعلوماتإستخداممن 

  
يتكون نظام المعلومات الخاص بأهداف إعداد التقارير المالية التي تشمل نظام إعداد التقارير  .٦

 -:المالية من األساليب والسجالت التي

  .الصحيحةتحدد وتسجل جميع المعامالت  •
تبين في الوقت المناسب المعامالت بتفاصيل كافية إلتاحة التصنيف المناسب للمعامالت  •

 .إلعداد التقارير المالية



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

 )الملحق( ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٣١٧  

دقي
الت

قـ
 

 .تقاس قيمة المعامالت بأسلوب يتيح تسجيل قيمتها النقدية الصحيحة في البيانات المالية •

سجيل المعامالت في يجب أن تحدد الفترة الزمنية التي حدثت فيها العمليات للسماح بت •
 .الفترة المحاسبية الصحيحة

يجب أن تعرض بالشكل المناسب المعامالت واإلفصاحات ذات العالقة في البيانات  •
 .المالية

 
 قرارات مناسبة في إتخاذوتؤثر نوعية المعلومات التي ينتجها النظام على قدرة المنشأة على  .٧

 .ية موثوقةإدارة ومراقبة أنشطة المنشأة وإعداد تقارير مال
 

 الذي يوفر فهماً لألدوار والمسؤوليات الفردية الخاصة بالرقابة الداخلية اإلتصالقد يأخذ  .٨
على تقديم التقارير المالية أشكاالً مثل أدلة السياسة وأدلة المحاسبة وإعداد التقارير المالية 

 . ءات اإلدارة من خالل إجراأو شفويا أو إلكترونيا اإلتصالكما يمكن إجراء . والمذكرات
  

  أنشطة الرقابة
 يمكن تصنيف أنشطة الرقابة التي قد تكون مناسبة لعملية تدقيق على أنها ،بشكل عام .٩

 -:سياسات وإجراءات تخص ما يلي

تشمل أنشطة الرقابة هذه مراجعات وتحليالت األداء الفعلي مقابل . مراجعات األداء •
لك من خالل ربط مجموعات مختلفة وذ الموازنات والتوقعات وأداء الفترات السابقة؛

 تحليل للعالقات إلى باإلضافة ، مع بعضها البعض- الماليةأوالتشغيلية –من البيانات 
وإجراءات استقصائية وتصحيحية، ومقارنة البيانات الداخلية مع الموارد الخارجية 

 . أداء النشاطأوللمعلومات، ومراجعة األداء الوظيفي 

لمجموعتان الواسعتان ألنشطة الرقابة لنظم المعلومات هما إن ا. معالجة المعلومات •
 وعناصر الرقابة ،عناصر رقابة التطبيق التي تطبق على معالجة التطبيقات الفردية

العامة لتقنية المعلومات هي السياسات واإلجراءات التي تتعلق بالعديد من التطبيقات 
المساعدة في ضمان التشغيل وتدعم العمل الفعال لعناصر رقابة التطبيق من خالل 

التطبيق غير كما تشمل األمثلة على عناصر . الصحيح المستمر لنظم المعلومات
 فحص الدقة الحسابية للسجالت وعمل ومراجعة الحسابات وموازين المراجعة الواضح

وعناصر الرقابة اآللية مثل فحوصات التعديل لبيانات اإلدخال وفحوصات التسلسل 
ومن األمثلة على عناصر الرقابة العامة . اتاإلستثناءة اليدوية لتقارير العددي والمتابع

لتقنية المعلومات عناصر رقابة التغير في البرامج وعناصر الرقابة التي تحد من 
 البيانات، وعناصر الرقابة على تنفيذ إصدارات جديدة أو البرامج إلىالوصول 

ى برمجيات النظام التي تحد من لمجموعة تطبيقات البرمجيات وعناصر الرقابة عل



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٣١٨  )الملحق( ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

 أو تتابعها والتي يمكن أن تغير البيانات أو مرافق النظام إستخدام إلىالوصول 
  .السجالت المالية دون ترك سجالت للتدقيق

 -:عناصر الرقابة التي تشمل. عناصر الرقابة الفعلية •

o الت اآلمنة األمن الفعلي لألصول، بما في ذلك وسائل الحماية المالئمة مثل التسهي
 . األصول والسجالتإلىللوصول 

o  ملفات برامج وبيانات الحاسوبإلىالتفويض بالوصول .  
o على سبيل المثال (دورية مع المبالغ المبينة في سجالت الرقابة المقارنة لجرد وال

  ).مقارنة نتائج النقد واألمن وجرد المخزون مع السجالت المحاسبية
  

 منع سرقة األصول ذات عالقة إلىلفعلية التي تهدف إن مدى مالئمة عناصر الرقابة ا
بموثوقية إعداد البيانات المالية، وتبعاً لذلك يعتمد التدقيق على الظروف، كاألصول 

  . حد كبير لالختالسإلىالحساسة 
  

 هاتوكيل أفراد مختلفين بمسؤوليات التصريح بالمعامالت وتسجيل. فصل المهام •
 تقليل فرص السماح ألي إلىويهدف فصل المهام .  باألصول في عهدتهمحتفاظواإل

 أثناء التنفيذ العادي حتيال اإلأوشخص أن يكون في موقف يرتكب ويخفي األخطاء فيه 
 .لمهامه

 

قد تعتمد أنشطة رقابة معينة على وجود سياسات عالية المستوى ومناسبة وضعتها اإلدارة  .١٠
 من الممكن التصريح بعناصر رقابة هفإن أولئك المكلفين بالرقابة، فعلى سبيل المثال أو

التفويض بموجب إرشادات موضوعة مثل مقاييس االستثمار التي وضعها أولئك المكلفين 
 النزع أوبالرقابة، وبالتبادل قد تتطلب المعامالت غير الروتينية مثل عمليات االمتالك 

 .قة المساهمين موافإلىالرئيسية موافقة محددة من مستوى عاٍل، كالحاالت التي تحتاج 
  

   متابعة عناصر الرقابة
إن أحد المسؤوليات الهامة لإلدارة هي إنشاء رقابة داخلية واإلبقاء عليها على أساس  .١١

 كانت تعمل كما هو مقصود منها إذامستمر، إن متابعة اإلدارة لعناصر الرقابة تشمل فيما 
كما قد تشمل متابعة . فوأنه يتم تعديلها حسبما هو مناسب وذلك حسب التغيرات في الظرو

 كانت المطابقات يتم إعدادها في الوقت إذاعناصر الرقابة أنشطة مثل مراجعة اإلدارة فيما 
 موظفي المبيعات لسياسات المنشأة فيما يتعلق متثالالمناسب، وتقييم المدققين الداخليين إل

 أو المنشأة األخالقية  لسياساتمتثالبشروط عقود المبيعات وإشراف الدائرة القانونية على اإل
 .سياسات ممارسات العمل

 
 الموظفون الذين يؤدون مهام مماثلة في متابعة عناصر أوقد يساهم المدققون الداخليون  .١٢

الرقابة الداخلية للمنشأة من خالل تقييمات منفصلة، وهم يوفرون بشكل منتظم المعلومات 



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

 )الملحق( ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٣١٩  

دقي
الت

قـ
 

 كما أنهم ،فاعلية الرقابة الداخليةحول عمل الرقابة الداخلية، وباهتمام كبير على تقييم 
  .يبلغون المعلومات حول نواحي القوة والضعف والتوصيات لتحسين الرقابة الداخلية

 مع أطراف خارجية تصاالتاإل المعلومات من إستخداممن الممكن أن تشمل أنشطة المتابعة .  ١٣
ويؤيد .  التحسينىإل تلقي الضوء على النواحي التي تحتاج أووالتي قد تدل على مشاكل 

 فإنه جانب ذلك إلى.  الشكوى بشأن الرسومأوالعمالء ضمنيا بيانات الفواتير بدفع فواتيرهم 
 تؤثر على عمل الرقابة ي مع المنشأة فيما يتعلق باألمور التاإلتصاليمكن للهيئات التنظيمية 

لتنظيمية للبنوك،  بشأن الفحوصات من قبل الهيئات اتصاالتاإلالداخلية، فعلى سبيل المثال 
 المتعلقة بالرقابة الداخلية من تصاالتاإل عتبار من الممكن أن تأخذ المنشأة في اإلفإنهكذلك 

  .المدققين الخارجيين عند أداء أنشطة المتابعة



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

   ٣٢٠  )الملحق( ٣١٥معيار التدقيق الدولي 

  
  ٢الملحق 

  )١١٥ و أ٣٣الفقرة أ: المرجع(
  الظروف واألحداث التي قد تدل على مخاطر أخطاء جوهرية

حيث تغطي  .ى الظروف واألحداث التي قد تدل على وجود مخاطر أخطاء جوهريةفيما يلي أمثلة عل
األمثلة المقدمة سلسلة واسعة من الظروف واألحداث، على أنه ليست كل الظروف واألحداث تتعلق 

  .بكل عملية تدقيق، وليس بالضرورة أن تكون قائمة األمثلة كاملة
 أوسبيل المثال بلدان بها تخفيض كبير للعملة ، على ياًإقتصادعمليات في مناطق غير مستقرة  •

 .يات تضخمية بشكل مرتفعإقتصاد

 . عمليات معرضة ألسواق متقلبة، على سبيل المثال تجارة العقود المستقبلية •

 . عمليات خاضعة لدرجة عالية من التعقيد في األنظمة •

 . المهمين مواضيع خاصة بالمنشأة المستمرة والسيولة، بما في ذلك خسارة العمالء •

 .ئتمانإل قيود على توفر رأس المال وا •

 . تغيرات في القطاع الذي تعمل به المنشأة •

 . تغيرات في سلسلة اإلمداد •

 . خطوط عمل جديدةإلىنتقال إل اأو خدمات جديدة، أو عرض منتجات أو تطوير  •

 . مواقع جديدةإلى التوسع  •

 . أحداث أخرى غير عاديةأوة تنظيم  إعادأو تغيرات في المنشأة مثل عمليات امتالك كبيرة  •

 .  أعمال من المحتمل أن يتم بيعهاأو قطاعات منشآت  •

 . تحالفات معقدة ومشاريع مشتركة •

 تمويل خارج الميزانية والمنشآت ذات الغرض الخاص وترتيبات تمويل أخرى إستخدام  •
 .معقدة

 . معامالت هامة مع األطراف ذات العالقة •

 .لهم مهارات إعداد تقارير محاسبية ومالية مناسبة نقص في الموظفين الذين  •

 .تغيرات في الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك مغادرة المدراء التنفيذيين الرئيسيين •

 . نواحي ضعف في الرقابة الداخلية، خاصة تلك التي ال تتناولها اإلدارة •

 .تيجيتها الخاصة بالعمل عدم توافق بين إستراتيجية المنشأة الخاصة بتقنية المعلومات وإسترا •

 . تغيرات في بيئة تقنية المعلومات •



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
 

 )الملحق( ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٣٢١  

دقي
الت

قـ
 

 .تركيب أنظمة تقنية معلومات جديدة هامة خاصة بإعداد التقارير المالية •

 . الحكوميةأو النتائج المالية من قبل الهيئات التنظيمية أوات بشأن عمليات المنشأة إستفسار •

 . مقدار كبير من التسويات في نهاية الفترةوأ أخطاء سابقة في البيانات، وتاريخ من األخطاء  •

 غير المنهجية، بما في ذلك معامالت داخل أو مقدار كبير من العمليات غير الروتينية  •
 .الشركة، ومعامالت ذات إيراد كبير في نهاية الفترة

 على رغبة اإلدارة، على سبيل المثال إعادة تمويل الدين وأصول سيتم بناءاً معامالت سجلت  •
 .يعها وتصنيف لألوراق المالية القابلة للتداولب

 . تطبيق إصدارات محاسبية جديدة •

 . قياسات محاسبية تتضمن عمليات معقدة •

 . معامالت تتضمن عدم تيقن كبير بالنسبة للقياس، بما في ذلك التقديرات المحاسبيةأو أحداث  •

عات والكفاالت المالية  مقاضاة معلقة والتزامات طارئة، على سبيل المثال ضمانات المبي •
 .وإعادة إصالح البيئة
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  نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات (
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 
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فـي سـياق    " األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق       "٣٢٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي      
معايير التدقيق  ل وفقاًتدقيق  عملية  لمدقق المستقل وإجراء    األهداف العامة ل   "٢٠٠معيار التدقيق الدولي    

  ".الدولية
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 ٣٢٠معيار التدقيق الدولي    ٣٢٣  

دقي
الت

  قـ

  مقدمة
  نطاق هذا المعيار 

يتناول معيار التدقيق الدولي هذا مسؤولية المدقق في تطبيق مفهوم األهميـة النـسبية فـي                  .١
 تطبيق كيفية ٤٥٠١تخطيط وأداء عملية تدقيق البيانات المالية، ويوضح معيار التدقيق الدولي 

، إن  أثر األخطاء المحددة على التدقيق واألخطاء غير المـصححة        األهمية النسبية عند تقييم     
  .وجدت، على البيانات المالية

  
  األهمية النسبية في سياق عملية التدقيق

كثيراً ما تنافش أطر إعداد التقارير المالية مفهوم األهمية النسبية في سياق إعداد وعـرض                 .٢
الية، وبالرغم من أن أطر إعداد التقارير المالية قـد تنـاقش األهميـة النـسبية                البيانات الم 

  : بتعبيرات مختلفة فإنها توضح بشكل عام أن
األخطاء في البيانات المالية، بما في ذلك الحذف تعتبر أنها مهمة نسبياً إذا كـان مـن                  •

مـستخدمين التـي    المتوقع أن تؤثر فردياً أو في مجموعها على القرارات اإلقتصادية لل          
  ؛أتخذت على أساس البيانات المالية

ر بحجـم وطبيعـة     األحكام حول األهمية النسبية تتم في ضوء الظروف المحيطة، وتتأث          •
  الخطأ أو بمجموعها؛ و

األحكام حول األمور الهامة لمستخدمي البيانات المالية مبينة على إعتبار اإلحتياطـات             •
، واألثر المحتمل لألخطـاء علـى       ٢دمين كمجموعة العامة من المعلومات المالية للمستخ    

المستخدمين الفرديين المحددين الذين قد تختلف إحتياجاتهم إلى حد كبير ليس مأخوذاً في             
 .اإلعتبار

  
يوفر هذا النقاش، إذا كان موجوداً في إطار إعداد تقارير مالية منطبق إطاراً مرجعياً للمدقق                 .٣

قيق، وإذا لم يكن إطار إعداد التقارير المالية المنطبق يـشمل           عند تحديد األهمية النسبية للتد    
 تـوفر للمـدقق هـذا    ٢مناقشة لمفهوم األهمية النسبية فإن الخصائص المشار لها في الفقرة           

  .اإلطار المرجعي
  
للحكـم المهنـي، ويتـأثر بـإدراك المـدقق          إن تحديد المدقق لألهمية النسبية هو أمر يعود           .٤

                                      
 ".تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق "٤٥٠معيار التدقيق الدولي    ١
 يدل على أنه ٢٠٠١الذي تتبناه مجلس معايير المحاسبة الدولية في إبريل " إطار إعداد وعرض البيانات المالية"ل المثال على سبي  ٢

فيما يتعلق بالمنشأة الموجهة نحو الربح حيث أن المستثمرين هم فرودو رأس المال المستثمر في نشاط ذي مخاطر فإن تـوفير                     
 .تهم ستفي كذلك بمعظم إحتياجات المستخدمين اآلخرين التي يمكن أن تلبيها البيانات الماليةالبيانات المالية التي تفي بإحتياجا
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    ٣٢٤  ٣٢٠معيار التدقيق الدولي 

ات المالية لمستخدمي البيانات المالية، وفي هذه السياق مـن المنطـق أن             إلحتياجات المعلوم 
  :يفترض المدقق أن المستخدمين

لهم معرفة معقولة باألعمال واألنشطة اإلقتصادية والمحاسبة ورغبـة فـي دراسـة               )أ (
  ؛المعلومات في البيانات المالية بإجتهاد معقول

  ية عند مستويات هامة؛بيانات الماليفهمون أنه تم إعداد وعرض وتدقيق ال  )ب (

لحكم وإعتبار  يدركون الشكوك الذاتية في قياس المبالغ بناء على إستخدام التقديرات وا            )ج (
  األحداث المستقبلية؛ و

  .في البيانات الماليةيتخذون قرارات إقتصادية معقولة بناء على المعلومات الواردة   )د (
  
يط وأداء عملية التدقيق، وعند تقييم على المدقق تطبيق مفهوم األهمية النسبية في كل من تخط  .٥

أثر األخطاء المحددة على التدقيق وأثر األخطاء عند المصححة، إن وجدت، على البيانـات              
  ).١الفقرة أ: المرجع. (المالية، وعند تكوين الرأي في تقرير المدقق

  
ر أنهـا   عند تخطيط عملية التدقيق على المدقق إتخاذ أحكام حول حجم األخطاء التي سـتعتب               .٦

  :جوهرية، وتوفر هذه األحكام أساً لما يلي

 ؛تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم المخاطرة  )أ (

 د وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية؛ وتحدي  )ب (

  .تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية  )ج (
  

رورة المبلغ الذي سـيتم     إن األهمية النسبية التي تم تحديدها عند تخطيط عملية التدقيق ال تحدد بالض            
وقـد  . دائماً تقييم أقل منه األخطاء غير المصححة، فردياً أو في مجموعها، على أنها غير جوهريـة               

تجعل الظروف الخاصة ببعض األخطاء أن يقوم المدقق بتقييمها على أنها جوهرية حتى ولو كانـت                
جراءات تدقيق إلكتشاف األخطـاء     أقل من األهمية النسبية، وبالرغم من أنه ليس من العملي تصميم إ           

التي يمكن أن تكون جوهرية فقط بسبب طبيعتها فإن على المدقق أن يعتبر ليس فقط حجم ولكن أيضاً                  
  .٣طبيعة األخطاء غير المصححة، والظروف المعينة لحدوثها عند تقييم أثرها على البيانات المالية

  

                                      
 .١٦، الفقرة أ٤٥٠معيار التدقيق الدولي  ٣
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 ٣٢٠معيار التدقيق الدولي    ٣٢٥  

تدق
ال

  قـي

  تاريخ النفاذ
 ديـسمبر   ١٥ات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ فـي          هذا المعيار نافذ المفعول لعملي      .٧

  . أو بعد ذلك٢٠٠٩
  

  الهدف
إن الهدف هو تطبيق مفهوم األهمية النسبية بالشكل المناسـب عنـد تخطـيط وأداء عمليـة                  .٨

  .التدقيق
  

  تعريف
التـي حـددها    ألغراض معايير التدقيق الدولية األهمية النسبية لألداء تعني المبلغ أو المبالغ              .٩

المدقق بأقل من األهمية النسبية للبيانات المالية ككل من أجل التقليل إلى مـستوى مـنخفض                
 أن يزيد إجمالي األخطاء غير المصححة وغير المكتشفة عن األهميـة            إحتمالبشكل معقول   

إلـى  النسبية للبيانات المالية ككل، وإذا كان ذلك منطبقاً تشير األهمية النسبية لألداء كـذلك               
المبلغ أو المبالغ التي حددها المدقق بأقل من مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معينة 

  .من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات
  

  المتطلبات
  عملية تدقيقلتخطيط التحديد األهمية النسبية واألهمية النسبية لألداء عند 

ة على المدقق تحديد األهمية النسبية للبيانات المالية ككل،         عند وضع إستراتيجية التدقيق الكلي      .١٠
وإذا كان هناك في الظروف المحددة للمنشأة فئة واحدة أو أكثر من المعـامالت أو أرصـدة                 
الحسابات أو اإلفصاحات التي يتوقع بشكل معقول أن تؤثر األخطاء التي مبالغها دون األهمية 

لقرارات اإلقتصادية للمستخدمين التي تتخـذ بنـاء علـى          النسبية للبيانات المالية ككل على ا     
البيانات المالية فإن على المدقق أيضاً تحديد مستوى أو مستويات األهمية النسبية التي سـيتم               

: المرجـع (أو اإلفـصاحات    تطبيقها على هذه الفئات من المعامالت أو أرصدة الحـسابات           
  ).١١أ-٢الفقرات أ

  
ية النسبية لألداء ألغراض تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية وتحديـد          على المدقق تحديد األهم     .١١

  ).١٢الفقرة أ: المرجع. (طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تدقيق إضافية
  

  التعديل أثناء سير عملية التدقيق
وإذا كان ذلك منطبقـاً مـستوى أو        (على المدقق تعديل األهمية النسبية للبيانات المالية ككل           .١٢

) اإلفـصاحات (همية النسبية لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو           مستويات األ 
. مختلفة مبدئياً ) مبالغ(إذا أصبح مطلقاً على معلومات أثناء التدقيق تجعل المدقق يحدد مبلغاً            

  ).١٣الفقرة أ: المرجع(
  

ن ذلك منطبقاً مستوى    وإذا كا (إذا توصل المدقق إلى أن أهمية نسبية أقل للبيانات المالية ككل              .١٣
أو مستويات األهمية النسبية ألصناف معينـة مـن المعـامالت أو أرصـدة الحـسابات أو                 
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مما كان محدداً مبدئياً مناسب فإن على المدقق تحديد ما هو الضروري لتعديل             ) اإلفصاحات
 األهمية النسبية لألداء، وما إذا كانت طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تدقيق إضـافية تبقـى              

  .مناسبة
  

  التوثيق
عتبار عنـد   إلعلى المدقق أن يضمن وثائق التوثيق المبالغ التالية والعوامل التي أخذت في ا              .١٤

  :٤تحديدها

  ؛)١٠أنظر الفقرة (األهمية النسبية للبيانات المالية ككل   )أ (

إذا كان ذلك منطبقاً مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معينة من المعـامالت                )ب (
  ؛)١٠أنظر الفقرة (ة الحسابات أو اإلفصاحات أو أرصد

  ؛ و)١١أنظر الفقرة (األهمية النسبية لألداء   )ج (

  ).١٣-١٢أنظر الفقرتين (أثناء سير عملية التدقيق ) ج (–) أ(أي تعديل للبنود   )د (
  

***  
  التطبيق والمواد التفسيرية األخرى

  )٥الفقرة : المرجع (األهمية النسبية ومخاطرة التدقيق
جراء عملية تدقيق للبيانات المالية تكون األهداف العامة للمدقق هي الحصول على تأكيد         عند إ   .١أ

معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سـواء كانـت                
بسبب اإلحتيال أو الخطأ، مما يمكن المدقق من إبداء رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية                 

تقديم التقارير حول البيانات المالية واإلتصال كما تتطلبه معايير التدقيق الدوليـة،            منطبق، و 
على المدقق أن يحصل على تأكيد معقول من خـالل          . ٥حسب النتائج التي توصل لها المدقق     

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة من أجل تقليل مخاطرة التدقيق إلى مستوى منخفض              
تدقيق هي المخاطرة بأن يبدي المدقق رأي تدقيق غير مناسـب عنـدما             ، ومخاطرة ال  ٦مقبول

تكون البيانات المالية تحتوي على أخطاء جوهرية، ومخاطرة التدقيق هـي دالـة مخـاطر               
، ويتم إعتبار األهمية النسبية ومخاطرة التدقيق طيلة        ٧األخطاء الجوهرية ومخاطرة اإلكتشاف   

  :عملية التدقيق، وبشكل خاص عند

                                      
 .٦، الفقرة أ١١-٨، الفقرات "وثائق التدقيق "٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ٤
 .١١، الفقرة "معايير التدقيق الدوليةل وفقاًتدقيق عملية راء األهداف العامة للمدقق المستقل وإج "٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٥
 .١٧، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٦
 ).ج (١٣، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٧
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  .٨د وتقييم مخاطر األخطاء الجوهريةتحدي  )أ (

  .٩تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية  )ب (

، وعند تكـوين    ١٠تقييم أثر األخطاء غير المصححة، إن وجدت، على البيانات المالية           )ج (
  .١١الرأي في تقرير المدقق

  
   لألداء عند تخطيط عملية التدقيقتحديد األهمية النسبية واألهمية النسبية

  

  )١٠الفقرة : المرجع (اإلعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام
  

 في حالة منشأة القطاع العام كثيراً ما يكون المشروعون وواضعوا األنظمة هم المـستخدمون          .٢أ
الرئيسيون لبياناتهم المالية، إلى جانب من الممكن إستخدام البيانات المالية إلتخاذ قرارت عدا             

وإذا كـان   (عن القرارات اإلقتصادية، ولذلك فإن تحديد األهمية النسبية للبيانات المالية ككل            
 ذلك منطبقاً مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معينة مـن المعـامالت أو أرصـدة               

في عملية تدقيق للبيانات المالية لمنشأة قطاع عام يتأثر بـالقوانين           ) أو اإلفصاحات الحسابات  
أو األنظمة أو السلطات األخرى، وكذلك بإحتياجات المعلومة المالية للمشرعين والجمهـور            

  .فيما يتعلق ببرامج القطاع العام
  

  ).١٠الفقرة : المرجع (لمالية ككلإستخدام أساس قياس عند تحديد األهمية النسبية للبيانات ا
يتضمن تحديد األهمية النسبية ممارسة الحكم المهني، وعادة تطبق نسبة مؤية علـى أسـاس                 .٣أ

تشمل العوامل التي   . قياس مختار كنقطة بداية عند تحديد األهمية النسبية للبيانات المالية ككل          
  :تؤثر على تحديد أساس قياس مناسب ما يلي

، المطلوبات، حقوق المـساهمين،     صولعلى سبيل المثال األ   (ت المالية   عناصر البيانا  •
  ).اإليرادات، المصروفات

ما إذا كانت هناك بنود يميل إنتباه مستخدمي البيانات المالية لمنشأة معينة أن تركـز                •
على سبيل المثال لغرض تقييم األداء المالي يميل المستخدمون للتركيز علـى            (عليها  

  ).األصولد أو صافي الربح أو اإليرا

                                      
 ". الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاالخطأتحديد وتقييم مخاطر  "٣١٥معيار التدقيق الدولي    ٨
 ".إستجابة المدقق للمخاطر المقيمة "٣٣٠لي معيار التدقيق الدو   ٩
 .٤٥٠معيار التدقيق الدولي  ١٠
  ".تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية "٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ١١
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طبيعة المنشأة، وأين هي المنشأة في دورة حياتها، والصناعة والبيئة اإلقتصادية التي             •
  ؛تعمل بها المنشأة

على سبيل المثال إذا كانت المنشأة محولة فقـط         (هيكل ملكية المنشأة وطريقة تمويلها       •
ت  والمطالباصولاألبالدين وليس باألسهم قد يضع المستخدمون مزيداً من التأكيد على 

  ؛ )عليها وليس على أرباح المنشأة
  .التقلب النسبي ألساس القياس •

  
تشمل األمثلة على أسس القياس التي قد تكون مناسبة، إعتماداً على ظروف المنشأة، فئـات                 .٤أ

الدخل المبلغ عنه مثل الربح قبل الضريبة أو إجمالي اإليراد أو إجمـالي الـربح وإجمـالي                 
، وكثيراً ما يستخدم الربح قبل الضريبة من العمليـات          صولو صافي قيمة األ   المصروفات أ 

المستمرة للمنشآت الموجهة نحو الربح، وعندما يكون الربح قبل الـضريبة مـن العمليـات               
المستمرة متقلباً قد تكون أسس قياس أخرى أكثر مالئمة، مثل إجمـالي الـربح أو إجمـالي                 

  .اإليرادات
  
س القياس الذي تم إختياره تشمل البيانات المالية ذات العالقة عـادة النتـائج              فيما يتعلق بأسا    .٥أ

المالية للفترات السابقة والمراكز المالية والنتائج المالية والمركز المالي للفترة حتى تاريخـه             
على (والموازنات والتوقعات للفترة الحالية معدلة حسب التغيرات الهامة في ظروف المنشأة            

، والتغيرات في ظروف الصناعة أو البيئة اإلقتصادية التـي  )ل إمتالك منشأه هامة سبيل المثا 
بداية األهمية النسبية للبيانات الماليـة      تعمل بها المنشأة، على سبيل المثال عندما تحدد كنقطة          

ككل لمنشأة معينة بناء على نسبة مؤية من الربح قبل الضريبة مـن العمليـات المـستمرة،                 
تتسبب في حدوث إنخفاض أو زيادة في هذا الربح قد تؤدي إلى أن يـستنتج               والظروف التي   

المدقق أن األهمية النسبية للبيانات المالية ككل تحدد بشكل مناسب أكثـر بإسـتخدام الـربح                
  .العادي قبل الضريبة من العمليات المستمرة بناء على النتائج السابقة

  
ية التي يقدم المدقق تقاريره حولها، وحيث تكون البيانات         تتعلق األهمية النسبية بالبيانات المال      .٦أ

المالية معدة لفترة تقارير مالية تزيد أو تقل عن إثنى عشر شهراً كما هو الحال بالنسبة لمنشأة 
جديدة أو تغيير فترة إعداد التقارير المالية فإن األهمية النسبية تتعلق بالبيانات المالية المعـدة               

  .الية تلكلفترة التقارير الم
  
يتضمن تحديد نسبة مؤية ليتم تطبيقها على أساس قياس مختار ممارسة الحكم المهني، وهناك                .٧أ

عالقة بين النسبة المئوية وأساس القياس المختار بحيث أن النسبية المئوية المطبقة على الربح    
بقـة علـى    قبل الضريبة من العمليات المستمرة سيكون عادة أعلى من النسبة المئويـة المط            

إجمالي اإليراد، فعلى سبيل المثال يمكن أن يعتبر المدقق أن خمسة بالمائة من الـربح قبـل                 
الضريبة من العمليات المستمرة مناسبة لمنشأة موجهة نحو الربح في القطاع الصناعي، بينما             
 قد يعتبر المدقق أن واحد في المائة من إجمالي اإليراد أو إجمالي المصروفات إنه مناسـب               
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لمنشأة غير ربحية، على أن نسباً أعلى أو أقل من الممكن أن تعتبر أنها مناسبة فـي ظـل                   
  .الظروف

  
  اإلعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة

عندما يكون ربح المنشأة قبل الضريبة من العمليات المستمرة إسمياً بإستمرار كما هي مـن                 .٨أ
الربح قبـل   ا، حيث يأخذ المالك الكثير من       الممكن أن تكون حالة المنشأة التي يديرها صاحبه       

الضريبة على شكل أتعاب فإن أساس قياس مثل الربح قبل األتعاب والضريبة قد يكون مناسباً 
  .بشكل أكبر

  
  لمنشآت القطاع العاماإلعتبارات الخاصة 

المـصروفات  (في عملية تدقيق منشأة قطاع عام قد يكون إجمالي التكلفة أو صافي التكلفـة                 .٩أ
أساس قياس مناسب ألنشطة البرامج، وحيث      ) ناقصاً اإليرادات أو اإلنفاق نقاصاً المقبوضات     

  . أساس قياس مناسبصول العامة في عهدة منشأة قطاع عام قد تكون األصولتكون األ
  

 مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات             
  ).١٠الفقرة : المرجع(
إن العوامل التي قد تدل على وجود فئة معينة واحدة أو أكثر مـن المعـامالت أو أرصـدة                     .١٠أ

الحسابات أو اإلفصاحات التي أخطاؤها تقل عن األهمية النسبية للبيانات المالية ككل والتـي              
ذ بناء  يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات اإلقتصادية للمستخدمين التي تتخ            

  :على البيانات المالية تشمل ما يلي
ما إذا كانت القوانين واألنظمة أو إطار إعداد التقارير الماليـة تـؤثر علـى توقعـات                  •

على سبيل المثال معـامالت     (المستخدمين فيما يتعلق بقياس أو اإلفصاح عن بنود معينة          
  ).األطراف ذات العالقة وأتعاب اإلدارة والمكلفين بالحاكمية

على سـبيل المثـال     (فصاحات الرئيسية فيما يتعلق بالصناعة التي تعمل فيها المنشأة          اإل •
  ).تكاليف األبحاث والتطوير لشركة صيدالنية

ما إذا كان اإلنتباه مركزاً على ناحية معينة من أعمال المنشأة التي يتم اإلفصاح عنهـا                 •
  ).إمتالكها حديثاًعلى سبيل المثال منشأة تم (بشكل منفصل في البيانات المالية 

  
في الظروف المحددة لمنشأة عند إعتبار ما إذا كانت هذه الفئات من المعامالت أو أرصـدة                  .١١أ

الحسابات أو اإلفصاحات موجودة قد يجد المدقق أنه من المفيد الحصول علـى فهـم آلراء                
  .وتوقعات المكلفين بالحاكمية واإلدارة

  
  )١١قرة الف: المرجع (األهمية النسبية لألداء

إن تخطيط عملية التدقيق فقط إلكتشاف األخطاء الجوهرية الفردية يتجاهل حقيقة أن إجمالي               .١٢أ
األخطاء الفردية غير الجوهرية قد يتسبب في تحريف البيانات المالية بشكل جـوهري، وال              

وفـة  التي كما هي معر   (إن األهمية النسبية لألداء     . يترك هامشاً ألخطاء محتملة غير مكتشفة     
 أن إجمـالي    إحتمـال محدد للتقليل إلى حد منخفض بشكل معقول مـن          ) مبلغ واحد أو أكثر   
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وغير المكتشفة في البيانات المالية ككل، وبالمثل األهميـة النـسبية           األخطاء غير المصححة    
بمستوى أهمية نسبية محددة لفئة معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو            لألداء المتعلق   

 أن إجمالي األخطاء غيـر      إحتمالمحددة للتقليل إلى مستوى منخفض بشكل معقول        اإلفصاح  
المصححة وغير المكتشفة في تلك الفئة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاح تزيد              
عن مستوى األهمية النسبية لتلك الفئة من المعامالت أو أرصـدة الحـسابات أو اإلفـصاح،      

داء ليس حساباً ميكانيكياً بسيطاً، ويتضمن ممارسة الحكم المهني،         وتحديد األهمية النسبية لأل   
وهو يتأثر بفهم المدقق للمنشأة الذي يتم تحديثه أثناء أداء إجراءات تقييم المخاطرة وبطبيعـة               
ومدى األخطاء التي تم تحديدها في عمليات التدقيق السابقة، وبذلك تتأثر توقعات المدقق فيما              

  .الفترة الحاليةيتعلق باألخطاء في 
 

  )١٢الفقرة : المرجع (التعديل أثناء سير عملية التدقيق
ما كان ذلك منطبقاً مستوى أو مستويات األهميـة النـسبية           (إن األهمية النسبية للبيانات ككل        .١٣أ

قد تحتاج للتعديل لتغير في     ) لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات        
على سبيل المثال قرار بالتصرف بجزء رئيسي من عمل      (اء عملية التدقيق    الظروف حدث أثن  

أو معلومات جديدة أو تغير في فهم المدقق للمنشأة وعملياتها نتيجة ألداء إجـراءت              ) المنشأة
المالية الفعلية من   تدقيق إضافية، فعلى سبيل المثال إذا اتضح أثناء التدقيق كما لو أن النتائج              

كون مختلفة بشكل أساسي عن النتائج المالية لنهاية الفترة التـي إسـتخدمت             المحتمل أنها ست  
   .مبدئياً لتحديد األهمية النسبية للبيانات المالية ككل فإن على المدقق تعديل هذه األهمية النسبية
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    للمخاطر المقيمة المدققإستجابة

   ٣٣٢ ٣٣٠ق الدولي معيار التدقي

  ة ـمقدم
  

  نطاق هذا المعيار
ـ    ستجاباتيتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في تصميم وتنفيذ اإل         .١ ة  لمخاطر األخطاء الجوهري

 .في تدقيق البيانات المالية ۱ ٣١٥ التدقيق الدولي وفقا لمعيار التي يحددها المدقق ويقيمها
  

 تاريخ النفاذ

 ٢٠٠٩ ديسمبر   ١٥يكون هذا المعيار نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية التي تبدأ في               .٢
  . بعد ذلكأو

  

 الهدف
 التدقيق المناسـبة حـول المخـاطر المقيمـة      الحصول على ما يكفي من أدلة     إلىيهدف المدقق    .٣

 .  مناسبة لتلك المخاطرإستجاباتلألخطاء الجوهرية من خالل تصميم وتنفيذ 
  

 التعريفات
  -: معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناهألغراض .٤

 عند مـستوى     هو إجراء تدقيق مصمم للكشف عن األخطاء الجوهرية        -إجراء جوهري   )أ (
  -:وتشمل اإلجراءات الجوهرية اآلتي. اإلثبات

 ؛ و)فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات(ات تفاصيل إختبار )٢(

 . اإلجراءات التحليلية الجوهرية )٣(

 هو إجراء تدقيق مصمم لتقييم الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابـة           - أنظمة الرقابة  إختبار  )ب (
 . الكشف عنها وتصحيحهاأو اإلثباتند مستوى في منع األخطاء الجوهرية ع

  

  المتطلبات
  الكليةستجاباتاإل
 المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهريـة      لتتناول كلية   إستجاباتينبغي على المدقق أن يصمم وينفذ        .٥

 .)٣أ-١الفقرات أ: المرجع. (عند مستوى البيانات المالية

  

                                                 
  .تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها"  ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ۱



    المقيمةللمخاطرالمدقق إستجابة  
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  اإلثباتخطاء الجوهرية عند مستوى  للمخاطر المقيمة لألإستجابةإجراءات التدقيق 
 

 إلى تستند طبيعتها وتوقيتها ونطاقها      إجراءات تدقيق إضافية  ينبغي على المدقق أن يصمم ويؤدي        .٦
-٤الفقرات أ : المرجع. ( وتستجيب لها  اإلثباتالمخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية عند مستوى       

 .)٨أ
 
 -:لى المدققع ،عند تحديد إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤها .٧

 لكل فئة معـامالت     اإلثبات أسباب تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى         دراسة  )أ (
  -: بما في ذلكورصيد حساب وإفصاح،

 أومعـامالت    الخصائص المحددة لكل فئة      حتمالية وجود أخطاء جوهرية بسبب    إ )١(
 ؛ و)المتأصلةأي المخاطرة ( إفصاح أورصيد حساب 

أي مخاطرة   (ذات الصلة  الرقابة   أنظمة اإلعتبار   بعينخذ  لمخاطر يأ ا كان تقييم    إذا )٢(
 كانت إذاما يف بحيث يقتضي من المدقق الحصول على أدلة تدقيق لتحديد          ،)الرقابة

 علـى الفاعليـة   عتمـاد اإل ينوي المدقق     كان إذاأي   (أنظمة الرقابة تعمل بفاعلية   
؛ )راءات الجوهرية التشغيلية ألنظمة الرقابة في تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإلج        

 .)١٨أ-٩الفقرات أ: المرجع(

الفقرة : المرجع(.  كلما ازداد تقييم المدقق للمخاطر     الحصول على أدلة تدقيق أكثر إقناعاً       )ب (
 .)١٩أ

  

  أنظمة الرقابةإختبار
ات ألنظمة الرقابة للحصول على ما يكفي من أدلة التدقيق إختباريتعين على المدقق تصميم وأداء  .٨

  -:إذا يخص فعالية عمل أنظمة الرقابة ذات الصلة المناسبة فيما

 توقعا بعمل أنظمة    تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات       يتضمن    )أ (
 على الفاعلية التـشغيلية ألنظمـة       عتماداإل ينوي المدقق    ماأي حيث (الرقابة بشكل فعال    

  أو؛ )يةالرقابة في تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات الجوهر

إن اإلجراءات الجوهرية لوحدها ال يمكن أن تقدم ما يكفي من أدلة التدقيق المناسبة عند                 )ب (
 )٢٤أ-٢٠الفقرات أ: المرجع. (مستوى اإلثبات

 

ات أنظمة الرقابة على المزيد من أدلة التدقيق        إختبارينبغي أن يحصل المدقق أثناء تصميم وأداء         .٩
 )٢٥الفقرة أ: المرجع. (لى فعالية نظام رقابة معين المدقق عإعتمادالمقنعة كلما ازداد 
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  ات أنظمة الرقابةإختبارطبيعة ونطاق 
 

  -:ات أنظمة الرقابة، يتعين على المدققإختبارأثناء تصميم وأداء   .١٠
بهدف الحصول على أدلة تـدقيق       ستفسارأداء إجراءات تدقيق أخرى باإلشتراك مع اإل        )أ (

  -:قابة، بما في ذلكحول الفعالية التشغيلية ألنظمة الر

  ؛كيفية تطبيق أنظمة الرقابة في مراحل مالئمة خالل الفترة قيد التدقيق )١(

 ؛ و الذي كان يتم به أداؤهاالثبات )٢(

  )٢٩-٢٦الفقرة : المرجع (. وسائل تطبيقهاأو  تطبيقهاجهة )٣(

ها تعتمد على أنظمة الرقابة غيـر       إختبار كانت أنظمة الرقابة التي سيتم       إذاما  فيتحديد    )ب (
 من الضروري الحصول على أدلة تـدقيق تـدعم   فإنهالمباشرة، وإذا كان الحال كذلك،      

 )٣١أ-٣٠الفقرات أ: المرجع. (العمل الفعال لتلك األنظمة غير المباشرة
  

   أنظمة الرقابةإختبارتوقيت 
 

ق  خالل الفترة، التي ينوي فيها المـدق       أو ينبغي أن يختبر المدقق أنظمة الرقابة للوقت المحدد،          .١١
 أدناه، من أجـل تقـديم أسـاس         ١٥ و ١٢ على أنظمة الرقابة تلك، مع مراعاة الفقرتين         عتماداإل

 .)٣٢الفقرة أ: المرجع. ( المدقق المقصودعتمادمناسب إل
  

   أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها خالل فترة مرحلية ماإستخدام
 

 فإنـه رقابة خالل فترة مرحلية ما،      أنظمة ال  عمل فاعلية حصل المدقق على أدلة تدقيق حول        إذا  .١٢
  -:يتعين عليه

الحصول على أدلة تدقيق حول التغيرات الهامة التي تطرأ على أنظمة الرقابة تلك بعـد                 )أ (
 الفترة المرحلية؛ و

الفقرات : المرجع. (تحديد أدلة التدقيق اإلضافية التي سيتم الحصول عليها للفترة المتبقية           )ب (
 )٣٤أ-٣٣أ

  

  يق التي يتم الحصول عليها خالل عمليات التدقيق السابقة أدلة التدقإستخدام
 

 الرقابة التـي    أنظمة أدلة التدقيق بشأن فاعلية عمل       إستخدام كان من المناسب     إذاما  في تحديدعند   .١٣
 طول الفترة الزمنية التي قـد       فإنوإذا كان كذلك،     ، سابقة عمليات تدقيق تم الحصول عليها في     ي

  -:ما يليالنظر فيعلى المدقق   يتوجبفإنه ر رقابة، عنصإختباري قبل إعادة تنقض

فاعلية العناصر األخرى للرقابة الداخلية، بما في ذلك بيئة الرقابـة ومتابعـة المنـشأة                 )أ (
 لمنشأة للمخاطر؛ الرقابة وعملية تقييم األنظمة

 ؛ آليةأوانت يدوية  كإذا  فيماالمخاطر الناجمة من خصائص الرقابة  )ب (
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 ؛تقنية المعلوماتة العامة لأنظمة الرقابفاعلية   )ج (
ـ        ها من قبل المنشأة   فاعلية الرقابة وتطبيق    )د (  فـي   ات، بما في ذلك طبيعة ومـدى اإلنحراف

 كان هناك تغيرات فـي      إذاما  في، و في عمليات التدقيق السابقة   الملحوظة  تطبيق الرقابة   
 ؛تؤثر بشكل كبير على تطبيق الرقابة الموظفين

 عنصر رقابة معين يـشكل مخـاطرة بـسبب الظـروف             كان عدم وجود تغيير في     إذا  ) هـ(
 ؛ والمتغيرة

 .)٣٥الفقرة أ: المرجع (. على الرقابةعتماد األخطاء الجوهرية ومدى اإلمخاطر  )و (
 

رقابـة  أنظمـة    بشأن فاعلية عمل      من عملية تدقيق سابقة     أدلة تدقيق  ستخدام خطط المدقق إل   إذا  .١٤
الحصول على أدلـة تـدقيق   لك األدلة من خالل    مالئمة ت  إستمرارإثبات   يتعين عليه  فإنهمحددة،  

 وعلى المدقق الحـصول علـى   .تلك بعد التدقيق السابق الرقابة أنظمة تغييرات في  حدوثبشأن  
 الرقابة المحددة   أنظمة لتأكيد فهم    الفحص أو المراقبة    جانب إلى إستفسار بإجراء    هذه تدقيقالأدلة  
  -:تلك
 مالئمة أدلة التدقيق من التدقيق السابق، تمرارإسوفي حال كان هناك تغيرات تؤثر على        )أ (

 .)٣٦الفقرة أ: المرجع. (ينبغي أن يختبر المدقق أنظمة الرقابة في التدقيق الحالي فإنه

 أنظمة الرقابـة    إختباريتعين على المدقق     فإنهحدث مثل هذه التغييرات،     تفي حال لم    و  )ب (
 بعض أنظمة الرقابة فـي  بارإخت تدقيق، كما ينبغي عليه  مراتثالثعلى األقل في كل     

 عتماداإل جميع أنظمة الرقابة التي ينوي المدقق        إختباركل عملية تدقيق لتفادي احتمالية      
.  أنظمة الرقابة في فترتي التدقيق التـاليتين       إختبارعليها في فترة تدقيق واحدة مع عدم        

 .)٣٩أ-٣٧الفقرات أ: المرجع(
  

 الرقابة على المخاطر الهامة
 مخاطرة  بأنها على أنظمة الرقابة على مخاطرة معينة حددها المدقق          عتمادمدقق لإل  خطط ال  إذا  .١٥

 .  أنظمة الرقابة تلك في الفترة الحاليةإختبارهامة، يتعين عليه 
  

 تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة 
 كانـت   إذامـا   في يتعين على المدقق عند تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة ذات الصلة أن يقـيم                .١٦
 أن أنظمة الرقابة ال تعمل      إلىألخطاء التي تم الكشف عنها بواسطة اإلجراءات الجوهرية تشير          ا

كما أن غياب األخطاء المكتشفة بواسطة اإلجراءات الجوهرية ال تقدم أدلة تـدقيق             . بشكل فعال 
 .)٤٠الفقرة أ: المرجع. (الةه فعإختبار أنظمة الرقابة المتعلقة باإلثبات الذي يتم بأنتثبت 

 

 عليها، ينبغي على المدقق     عتماداإلزم المدقق   تنحرافات عن أنظمة الرقابة التي يع     اإلكشف  تم   إذا .١٧
: المرجـع  (:ات محددة لفهم هذه المسائل وعواقبها المحتملة، ويجـب أن يحـدد           إستفسارطرح  
  )٤١الفقرةأ
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 على أنظمة   مادعتات أنظمة الرقابة التي تم تأديتها أساسا مناسبا لإل        إختبار تقدم   إذاما  في  )أ (
 الرقابة؛

  أوات اإلضافية ألنظمة الرقابة ضرورية؛ ختبار كانت اإلإذاما في  )ب (

.  اإلجراءات الجوهريـة   إستخدام ينبغي تناول المخاطر المحتملة لألخطاء ب       كان إذاما  في  )ج (
 .)٤١الفقرة أ: المرجع(

 

 اإلجراءات الجوهرية
 ينبغي علـى المـدقق تـصميم وأداء         فإنه  بغض النظر عن المخاطر المقيمة لألخطاء الهامة،       .١٨

الفقـرات  : المرجع. ( لكل فئة هامة من المعامالت وأرصدة الحساب واإلفصاح        إجراءات أساسية 
 .)٤٧أ-٤٢أ

 
ينبغي على المدقق النظر فيما إذا كانت إجراءات المصادقة الخارجية ستنفذ على أنها إجـراءات                .١٩

  )٥١أ-٤٨الفقرة أ: المرجع. (تدقيق جوهرية
  

 -:ات الجوهرية المتعلقة بعملية إقفال البيانات الماليةاإلجراء
المتعلقة بعملية إقفـال    و تتضمن اإلجراءات الجوهرية الخاصة بالمدقق إجراءات التدقيق التالية          .٢٠

  -:البيانات المالية

 ؛ و  األساسية مطابقة البيانات المالية مع السجالت المحاسبيةأوإتفاق   )أ (

.  األخرى التي تتم أثناء إعداد البيانـات الماليـة         لتعديالتواالهامة  اليومية  قيود  الفحص    )ب (
 .)٥٢الفقرة أ: المرجع(

  
  للمخاطر الهامةإستجابةاإلجراءات الجوهرية 

 فإنهمقيمة عند مستوى اإلثبات تكون مخاطرة هامة،        خطأ جوهري    مخاطرة   بأن حدد المدقق    إذا  .٢١
وعندما يتـألف مـنهج     . ةالمخاطر تستجيب بشكل محدد لتلك      إجراءات أساسية ينبغي أن يؤدي    

 إختبـار  ينبغي أن تتـضمن تلـك اإلجـراءات          فإنه  فقط، إجراءات أساسية المخاطر الهامة من    
 .)٥٣الفقرة أ: المرجع. (تفاصيل

  
 توقيت اإلجراءات الجوهرية 

 على المدقق تغطيـة الفتـرة       فإن عندما يتم أداء اإلجراءات الجوهرية في تاريخ مرحلي معين،           .٢٢
  -: ما يلي من خالل أداءالمتبقية

 أومعترضة؛  أنظمة الرقابة للفترة الإختبار، باإلشتراك مع إجراءات أساسية  )أ (
 .  إضافية فقط، في حال حدد المدقق أنها كافيةإجراءات أساسية  )ب (

  

الفقرات : المرجع. ( نهاية الفترة  إلى لتمديد نتائج التدقيق من التاريخ المرحلي         معقوالً تقدم أساساً 
  .)٥٧أ-٥٤أ

 

عندما يتم الكشف عن األخطاء التي لم يتوقعها المدقق عند تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في                .٢٣
 كان ينبغي تعـديل التقيـيم ذي العالقـة          إذاما  فييتعين على المدقق تقييم      فإنهتاريخ مرحلي،   
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ترة  النطاق المخطط له لإلجراءات الجوهرية التي تغطي الف        أو التوقيت   أو الطبيعة   أوللمخاطر  
 .)٥٨الفقرة أ: المرجع. (المتبقية

  

 كفاية العرض واإلفصاح
 كان العرض الكلي للبيانات المالية، بمـا        إذاما  فيينبغي أن يؤدي المدقق إجراءات تدقيق لتقييم         .٢٤

: المرجع. ( إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به      تم وفقاً تفي ذلك اإلفصاحات ذات العالقة،      
 .)٥٩الفقرة أ

  

  كفاية أدلة التدقيق ومدى مالئمتهاتقييم
على أساس إجراءات التدقيق التي يتم أدائها وأدلة التدقيق التي يتم الحصول            يتعين على المدقق     .٢٥

 كانت تقييمات مخاطر األخطاء الجوهريـة عنـد         إذاما  فيأن يقيم    التدقيق   إستكمالقبل  عليها و 
 .)٦١أ-٦٠الفقرات أ: المرجع. (مستوى اإلثبات تبقى مناسبة

 

 أثناء تشكيله  تم الحصول على ما يكفي من أدلة التدقيق المناسبةإذاما فيعلى المدقق أن يستنتج   .٢٦
 كانت تبدو   إذا دراسة جميع أدلة التدقيق ذات الصلة بغض النظر عما           أيضاً لرأي معين، عليه  

 .)٦٢الفقرة أ: المرجع. ( تناقض التأكيدات الواردة في البيانات الماليةأوأنها تدعم 
  

في حال لم يحصل على ما يكفي من أدلة التدقيق فيما يخص تأكيد هام للبيانـات                على المدقق    .٢٧
وإذا لم يتمكن من الحصول على ما يكفي        . أن يحاول الحصول على أدلة تدقيق إضافية      المالية،  

 . مالية في البيانات ال يحجب الرأيأو  متحفظاً أن يبدي رأياً عليهفإنمن أدلة التدقيق المناسبة، 
  

 التوثيق
   -:٢ليأن يشمل في وثائق التدقيق ما يعلى المدقق  ينبغي  .٢٨

 العامة لتناول المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية عند مـستوى البيانـات            ستجاباتاإل  )أ (
  التي يتم أدائها؛ إجراءات التدقيق اإلضافيةونطاقت المالية وطبيعة وتوقي

 و؛ ند مستوى اإلثباتصلة هذه اإلجراءات مع المخاطر المقيمة ع  )ب (
واضـحة  النتـائج   ستنتاجات حيث ال تكون هذه      اإل، بما في ذلك     نتائج إجراءات التدقيق    )ج (

   .)٦٣الفقرة أ: المرجع. (أخرىبطريقة 
 

تم الحـصول   ي الرقابة التي    أنظمة أدلة التدقيق الخاصة بفاعلية عمل       ستخدام خطط المدقق إل   إذا  .٢٩
ستنتاجات التي  إلاأن يشمل ضمن وثائق التدقيق       المدقق    على فإن ،عليها في عمليات تدقيق سابقة    

ها في عمليات التدقيق إختبار الرقابة هذه التي تم    أنظمة على   عتماداإليتم التوصل لها فيما يتعلق ب     
 .السابقة

                                                 
  .٦، والفقرة أ١١-٨الفقرات " وثائق التدقيق "٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ٢
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 . تتطابق مع السجالت المحاسبية األساسيةأو البيانات المالية تتفق بأن يوضح توثيق المدققين  .٣٠
  

***  
  مواد تفسيرية أخرىالتطبيق و

  

 )٥الفقرة : المرجع(  الكليةستجاباتاإل
  

تناول المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهريـة عنـد مـستوى          ت الكلية ل  ستجاباتاإليمكن أن تشمل    . ١أ
   -:البيانات المالية ما يلي

 .الحفاظ على التشكك المهني إلىالتأكيد لفريق التدقيق على الحاجة  •

 . خبراءإستخدام أو الخاصة المهارات موظفين من ذوي أو تعيين موظفين أكثر خبرة •

 .توفير مزيد من اإلشراف •

 في إختيار إجراءات التدقيق اإلضـافية التـي سـيتم           التنبؤإدخال عناصر إضافية من عدم       •
 .أداؤها

إجـراءات   أداء   مثـل  ، إجراءات التدقيق   نطاق أوتوقيت   أوإجراء تغييرات عامة في طبيعة       •
 تعديل طبيعة إجراءات التدقيق للحـصول       أو الفترة بدالً من تاريخ مرحلي    في نهاية    أساسية

 . على أدلة تدقيق أكثر إقناعا
  

 الكليـة   ستجاباتالبيانات المالية، وبالتالي اإل   يتأثر تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى          .٢أ
للمدقق أن يكون لديه ثقة أكبر       بيئة رقابة فعالة     تتيح ويمكن أن    . بفهم المدقق لبيئة الرقابة    للمدقق،

 وبالتـالي  داخلياً ضمن المنـشأة،      يتم إعدادها  أدلة التدقيق التي     موثوقيةوفي  في الرقابة الداخلية    
إال أن   .ريخ مرحلي بدالً من نهاية الفتـرة      أداء بعض إجراءات التدقيق في تا     مثال ب  للمدقق   تسمح

لبيئـة  المدقق  ى سبيل المثال، قد يستجيب      علو. ذات أثر معاكس  في بيئة الرقابة     نواحي القصور 
   -:رقابة فعالة من خالل ما يلي

  .أداء إجراءات تدقيق إضافية في نهاية الفترة بدالً من تاريخ مرحلي •

 .ثر شموالً من اإلجراءات الجوهريةلحصول على أدلة تدقيق أكا •

 . عدد المواقع التي سيشملها نطاق التدقيقزيادة  •
  

التأكيـد علـى    على سبيل المثال    و العام للمدقق،    األسلوب أثر هام على     عتباراتاإلإن لمثل هذه    . ٣أ
 الرقابة، وكـذلك    ألنظمةات  إختبار يستخدم   أسلوب أو)  األساسي األسلوب(الجوهرية   اإلجراءات

  . )مشتركأسلوب  (إجراءات أساسية
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  اإلثبات للمخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية عند مستوى إستجابةإجراءات التدقيق 
  

  )٦الفقرة : المرجع (طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق اإلضافية
 أسلوب التدقيق المناسـب     لدراسةيوفر تقييم المدقق للمخاطر المحددة عند مستوى اإلثبات أساساً          . ٤أ

   -:على سبيل المثال، يمكن أن يحدد المدقق ما يليو. ء إجراءات تدقيق إضافيةلتصميم وأدا

 فعالـة للمخـاطر     إستجابةيستطيع المدقق تحقيق     فقطالرقابة   ألنظمةات  إختبار أنه بأداء   )أ (
  معين؛المقيمة لألخطاء الجوهرية إلثبات

 يستبعد المدقق أثر    وبالتاليمناسب إلثباتات محددة،    هو أمر    فقط   إجراءات أساسية  أداء   نإ  )ب (
لمـدقق لتقيـيم    ا إجـراءات     أن إلىوقد يعود سبب هذا      . الرقابة من تقييم المخاطر    أنظمة

 الرقابـة   أنظمـة  إختبار ألن   أو رقابة فعالة مناسبة لإلثبات،      أنظمة المخاطر لم تحدد أي   
 على فعالية عمل أنظمة الرقابة في تحديد عتماداإللذلك ال ينوي المدقق   ،  فعالسيكون غير   

 أوطبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات الجوهرية؛ 

 هـو   الجوهريـة  الرقابة واإلجراءات    أنظمةات  رإختبا إستخدامب يعتبر األسلوب المشترك    )ج (
 . أسلوب فعال

  

، وبغض النظر عن النهج المختار، يقوم المدقق بتصميم وأداء ١٨ومع ذلك، كما تتطلب الفقرة 
  .اإلجراءات الجوهرية لكل صنف رئيسي من أصناف المعامالت ورصيد الحساب واإلفصاح

  

) الجوهريـة  اإلجـراءات  أو الرقابـة   أنظمة إختباري  أ( غرضه   إلىتشير طبيعة إجراء التدقيق      . ٥أ
 اإلجـراءات   أوة الحـساب     إعاد أو المصادقة   أو ستفسار اإل أو المراقبة   أوأي الفحص   (وعها  ون

  .  للمخاطر المقيمةستجابةذات أهمية قصوى في اإلتدقيق ال إجراءات  طبيعة وقد تكون).التحليلية
  

  . التاريخ الذي تنطبق عليه أدلة التدقيقأو الفترة أو أدائهت  وقإلىيشير توقيت إجراء التدقيق  . ٦أ
  

 عدد مالحظات   أو عينة عن الحجم      المقدار الذي سيتم أداؤه، مثالً     إلىيشير نطاق إجراء التدقيق      . ٧أ
  . نشاط رقابة معين

  

المقيمـة  لمخاطر   ا إلىونطاقها   طبيعتها وتوقيتها    تستندإن تصميم وأداء إجراءات تدقيق إضافية        . ٨أ
صلة واضحة بين إجراءات التـدقيق      مستوى اإلثبات يقدم     عند    وتستجيب لها  لألخطاء الجوهرية 

  . م المخاطريللمدققين وتقياإلضافية 
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  ))أ(٧الفقرة : المرجع ( للمخاطر المقيمة عند مستوى اإلثباتستجابةاإل
  الطبيعة 

  

ءات التدقيق التي سيتم أداؤها والجمع فيمـا  قد تؤثر المخاطر المقيمة للمدقق على كل أنواع إجرا         . ٩أ
مة مرتفعة، يمكن أن يؤكد المـدقق علـى         على سبيل المثال، عندما تكون المخاطرة المقي      و. بينها

 فإنه وعالوة على ذلك،  .  فحص الوثيقة  إلىإكتمال بنود عقد معين مع الطرف النظير، باإلضافة         
علـى سـبيل    و.  لبعض اإلثباتات من غيرها    يمكن أن تكون بعض إجراءات التدقيق مناسبة أكثر       

 للمخـاطر   إستجابةات أنظمة الرقابة أكثر     إختبار يمكن أن تكون     فإنه المثال، فيما يتعلق باإليراد،   
 للمخـاطر   إسـتجابة المقيمة لألخطاء في إثبات اإلكتمال، بينما تكون اإلجراءات الجوهرية أكثر           

  . في إثبات الحدوثلألخطاء المقيمة 
  

 إذاعلى سبيل المثال،    و.  مناسبة في تحديد طبيعة إجراءات التدقيق      مخاطرة ما تقييم  كون أسباب   ت . ١٠أ
 بسبب الخصائص المحددة لفئة من المعامالت دون اعتبـار          متدنيمستوى  ب مقيمةكانت مخاطرة   

قدم  المدقق قد يحدد أن اإلجراءات التحليلية الجوهرية لوحدها ت         فإن ذات العالقة،    الرقابةألنظمة  
متدني بمستوى   كانت المخاطرة المقيمة     إذاومن جهة أخرى،    . ما يكفي من أدلة التدقيق المناسبة     

بسبب أنظمة الرقابة الداخلية، وينوي المدقق أداء اإلجراءات الجوهرية على أساس ذلك التقيـيم              
 وقد يكـون    ).أ(٨ات ألنظمة الرقابة تلك كما تقتضي الفقرة        إختبار ينبغي أن يؤدي     فإنهالمتدني،  

 وغير معقدة يـتم     ت ذات خصائص موحدة على نحو معقول      هذا هو الحال مثال لفئة من المعامال      
  . معالجتها بشكل روتيني والسيطرة عليها من قبل نظام المعلومات في المنشأة

  

  التوقيت 
ي نهايـة    ف أو تاريخ مرحلي     في إجراءات أساسية  أو الرقابة   ألنظمةات  إختباريمكن للمدقق أداء     . ١١أ

 أن يقرر المـدقق أن أداء       ية إحتمال ت زاد ، وكلما كانت مخاطرة األخطاء الجوهرية أعلى      .الفترة
 في نهايـة الفتـرة   أو نهاية الفترة إلىثر فاعلية في تاريخ أقرب ك سيكون أالجوهريةاإلجراءات  

علـى  (بأ بهـا     في أوقات غير متن    أو أداء إجراءات تدقيق لم يعلن عنها        أوبدالً من تاريخ أبكر،     
وهذا األمر مالئـم     ).مواقع مختارة على أساس غير معلن     سبيل المثال أداء إجراءات تدقيق في       

على سبيل المثال، قد يستنتج المدقق عنـد   و. حتيالاإل لمخاطر   ستجابةبشكل خاص في دراسة اإل    
 التدقيق من    إجراءات التدقيق لتمديد استنتاجات    بأن التالعب   أوتحديد مخاطر األخطاء المقصودة     

  .  فعاالً نهاية الفترة ال يكون إلىتاريخ مرحلي 
  

من الممكن أن يساعد أداء إجراءات التدقيق قبل نهاية الفترة المدقق فـي              فإنهومن جهة أخرى،     . ١٢أ
 وضـع  أو الهامة في مرحلة مبكرة من التدقيق، وبالتالي حلها بمـساعدة اإلدارة             المسائلتحديد  
  . هذه المسائلتناوللتوب تدقيق فعال أسل

  

 بعد ذلك، على    أو يمكن أداء بعض إجراءات التدقيق فقط في نهاية الفترة           فإنه  ذلك، إلىباإلضافة   . ١٣أ
   -:سبيل المثال
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 ؛ البيانات المالية مع السجالت المحاسبيةمطابقة •
 و؛  أثناء إعداد البيانات الماليةتتمفحص التسويات التي  •
 أن معامالت   أولمنشأة قد دخلت في عقود بيع غير مناسبة          ا بأن كانت هناك مخاطرة     إذا •

 لهذه المخاطر   ستجابةلإل على المدقق أداء إجراءات      فإنلم يتم إنجازها في نهاية الفترة       
 .المحددة

 أداء   الذي ينبغـي فيـه     وقتلتشمل العوامل المالئمة اإلضافية التي تؤثر على دراسة المدقق ل          . ١٤أ
 -:إجراءات التدقيق ما يلي

 .بيئة الرقابة •

يتم الحقـا إتـالف البيانـات       على سبيل المثال قد     ف(كون المعلومات المناسبة متوفرة     عندما ت  •
  قد تحدث اإلجراءات التي ستتم مراقبتها في أوقات معينة         أو ،القديمة في الملفات اإللكترونية   

 .)فقط

 لتلبية توقعات   خمةمض كانت هناك مخاطرة إيرادات      إذاعلى سبيل المثال    ف( المخاطرة   طبيعة •
 المدقق قد يرغب في فحـص العقـود         فإن بيع غير صحيحة الحقاً،      إتفاقياتبإبرام  األرباح  

 ).المتوفرة في تاريخ نهاية الفترة

 . أدلة التدقيقما تتعلق بهاللذان التاريخ أوالفترة  •
  

  النطاق

 همية النسبية والمخـاطر   النظر في األ  بعد  الذي يعتبر ضروريا    تدقيق  ال إجراء   نطاقد  ييتم تحد  . ١٥أ
وعند تلبية غرض مفرد من خالل      . د التي يخطط المدقق للحصول عليها     مة ودرجة التأكي  المقي

 إجراءات  نطاق ويتسع عموماً . مجموعة من اإلجراءات، ينظر في نطاق كل إجراء على حدة         
تكـون زيـادة    يمكن أن    فإنه  سبيل المثال،  علىف .مع زيادة مخاطر األخطاء الجوهرية    التدقيق  

 للمخـاطر   إستجابة،  اً أداء إجراءات تحليلية جوهرية على مستوى أكثر تفصيلي        أوحجم العينة   
إال أن زيادة نطاق إجراء تدقيق معين       .  مناسباً حتيال، أمراً اإلالمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب     

  .دة فقط في حال كان إجراء التدقيق بحد ذاته ذو صلة بالمخاطر المحدفعاالًيكون 
 

 أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب اإللكتروني إجراء فحص أكثـر          إستخدام تيحمن الممكن أن ي    . ١٦أ
 والملفات المحاسبية اإللكترونية، والذي قد يكون مفيدا عندما يقرر المـدقق            شموالً للمعامالت 

  ومـن  .حتيـال اإل لمخاطر األخطاء الجوهرية بـسبب       ستجابةإلال  امثك ،تعديل نطاق الفحص  
 فرز  أومعامالت من الملفات اإللكترونية الرئيسية       هذه األساليب إلختيار عينة      إستخدامالممكن  

  . مجموعة بكاملها بدالً من عينةإختبار أو محددةمعامالت ذات خصائص 
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   الخاصة بمنشآت القطاع العام عتباراتإلا
التدقيق وأي متطلبات تدقيق خاصة     بالنسبة لعمليات تدقيق منشآت القطاع العام، قد يؤثر تكليف           . ١٧أ

  . أخرى على دراسة المدقق لطبيعة إجراءات التدقيق اإلضافية وتوقيتها ونطاقها
  

   الخاصة بالمنشآت الصغيرةعتباراتإلا
قد ال يوجد العديد من أنشطة الرقابة التي يمكن تحديدها مـن            ،  في حال المنشآت الصغيرة جداً     . ١٨أ

وفي .  عملها من قبل المنشأة    أو الحد من مدى توثيق وجود األنشطة         أنه قد يتم   أوقبل المدقق،   
هذه الحالة، قد يكون من أكثر فاعلية بالنسبة للمدقق أداء إجراءات تدقيق إضافية تكون بـشكل               

وفي بعض الحاالت النادرة جدا، قد يكون من المستحيل         . إجراءات أساسية رئيسي عبارة عن    
 العناصـر   أوتدقيق المناسبة بسبب غياب أنـشطة الرقابـة         الحصول على ما يكفي من أدلة ال      

  . األخرى للرقابة
  

  ))ب(٧الفقرة : المرجع(تقييم أعلى للمخاطر 
مـن  يزيـد    المدقق   فإنعند الحصول على أدلة تدقيق أكثر إقناعا بسبب تقييم أعلى للمخاطر،             . ١٩أ

 من خـالل    لى سبيل المثال  ع موثوقية،   أو يحصل على أدلة تكون أكثر مالئمة        أوكمية األدلة   
 من خالل الحصول على أدلـة       أوالمزيد من التأكيد على الحصول على أدلة األطراف الثالثة          

  . داعمة من عدد من المصادر المستقلة
  

   أنظمة الرقابةإختبار
  

  )٨الفقرة : المرجع( أنظمة الرقابة إختبارتصميم وأداء 
  

 مصممة  بأنهاالتي يحددها المدقق     ة فقط على تلك األنظمة     أنظمة الرقاب  إختباريتم أداء عمليات      .٢٠أ
وإذا كـان   .  الكشف عنها وتصحيحها   أوبشكل مناسب لمنع األخطاء الجوهرية في إثبات معين         

 ،في أوقات مختلفة أثناء الفترة الخاضعة للتدقيق      كبير   حد   إلى رقابة مختلفة    أنظمة إستخداميتم  
  . ة ينبغي النظر في كل منها على حدفإنه

  

 فاعلية عمل أنظمة الرقابة يختلف عن الحصول على فهم لتصميم وتنفيـذ أنظمـة               إختبارإن   . ٢١أ
لذلك قـد يقـرر المـدقق       .  نفس أنواع إجراءات التدقيق    إستخدامإال أنه يتم    . الرقابة وتقييمهما 

 تم  إذا نه فاعلية عمل أنظمة الرقابة في نفس الوقت الذي يتم فيه تقييم تصميمها وتحديد أ              إختبار
  . فعاالً اً أمريكون تنفيذها

  

عالوة على ذلك، ورغم أنه لم يتم تصميم بعض إجراءات تقييم المخاطر بشكل محدد كعمليات                . ٢٢أ
 ألنظمة الرقابة، إال أنها قد تقدم أدلة تدقيق حول فاعلية عمل أنظمة الرقابـة وتعمـل                 إختبار

مثال يمكن أن تشمل إجراءات تقيـيم المخـاطر         على سبيل ال  ف.  ألنظمة الرقابة  إختباربالتالي ك 
   -:الخاصة بالمدقق ما يلي

 . اإلدارة للموازناتإستخدام بشأن ستفساراإل •
 . النظر في مقارنة اإلدارة للمصاريف المقدرة والفعلية شهرياً •
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 . ختالفات بين المبالغ المقدرة والفعليةاإلمراجعة التقارير المتعلقة بتقصي  •
  

 إذاما  فيدقيق هذه معرفة حول تصميم سياسات إعداد الموازنات في المنشأة و          تقدم إجراءات الت  
 أدلة تدقيق حول فاعلية عمل سياسات إعداد الموازنة في منـع            أيضاًتم تنفيذها، لكنها قد تقدم      

  .  الكشف عنهاأواألخطاء الجوهرية في تصنيف المصاريف 
  

 إختبارنظمة الرقابة يتم أداؤه في نفس وقت أداء          أل إختبار ذلك، قد يصمم المدقق      إلىباإلضافة   . ٢٣أ
 أنظمة الرقابة يختلف عن غـرض       إختبارورغم أن الغرض من     .  نفس المعاملة   في تفاصيلال

من خالل أدائهمـا فـي      في نفس الوقت    ين  ختبارنه قد يتم إنجاز كال اإل      التفاصيل، إال أ   إختبار
على سبيل المثال، يمكن أن يصمم      ف.  مزدوج الغرض  إختبار ب أيضاًيعرف  وهو  نفس المعاملة،   

 وتقـديم   تم المصادقة عليهـا إذاما في ما لفحص فاتورة معينة لتحديد     إختبار ويقيم نتائج    المدقق
 مزدوج الغرض مـن خـالل       ختبارويتم تصميم وتقييم اإل   . أدلة تدقيق جوهرية لمعاملة معينة    

  .  على حدةإختباردراسة غرض كل 
  

قد يجد المدقق أنه من غيـر       ،   ٣١٥ معيار التدقيق الدولي     نوقش في كما  ض الحاالت، و  في بع  . ٢٤أ
 فعالة توفر بنفسها أدلة تدقيق كافية ومناسبة عنـد مـستوى            أساسيةالممكن تصميم إجراءات    

 تقنية المعلومات وال يتم     إستخدام ب أعمالها عندما تؤدي المنشأة     ويمكن أن يحدث هذا   . ٤اإلثبات
وفـي  .  عدا عما يتم من خالل نظام تقنية المعلومات         الحفاظ على توثيقها   أو مالتلمعاا توثيق

  .  ألنظمة الرقابة ذات الصلةإختبارمن المدقق أداء ) ب(٨هذه الحاالت، تقتضي الفقرة 
  

  )٩الفقرة : المرجع( المنشود عتماداإلأدلة التدقيق و
ن فاعلية عمل أنظمة الرقابة عنـدما       أيمكن السعي للحصول على مستوى أعلى من التأكيد بش        .  ٢٥أ

من يكون   حيث   وخصوصارقابة،  الات  إختبار بشكل رئيسي من     األسلوب الذي يتم تبنيه   يتكون  
  . ناسبة فقط من اإلجراءات األساسية العملي الحصول على أدلة تدقيق كافية ومأوغير الممكن 

  

   أنظمة الرقابةإختبارطبيعة ونطاق عمليات 
  

  ))أ(١٠الفقرة : المرجع (ستفسارشتراك مع اإلاإلخرى بإجراءات تدقيق أ
  

يـتم أداء    فإنـه  وعليـه، .  فاعلية عمل أنظمة الرقابة    ختبارإل لوحده ليس كافياً     ستفسارن اإل  إ . ٢٦أ
 ستفـسار وفي هذا الخصوص، يمكن أن يقدم اإل      . ستفسار جانب اإل  إلىإجراءات تدقيق أخرى    

، حيث تكـون المراقبـة       والمراقبة ستفسارمن اإل اً أكبر    إعادة األداء تأكيد   أو بالفحص   ممزوجاً
  . مالئمة فقط في وقت إجرائها

 

تؤثر طبيعة عنصر الرقابة المعين على نوع إجراء التدقيق المطلوب للحصول على أدلة تدقيق     .  ٢٧أ
 تـم إثبـات فاعليـة العمـل         إذاعلى سبيل المثال،    ف .عمل بفاعلية تالرقابة   كانت   إذاما  فيبشأن  

يمكن أن يقرر المدقق فحص هذه المستندات للحصول على أدلة تدقيق بشأن             فإنهمستندات،  بال
                                                 

  .٣٠  الفقرة ٣١٥ معيار التدقيق الدولي  ٤



    للمخاطر المقيمة المدققإستجابة

   ٣٤٤ ٣٣٠ق الدولي معيار التدقي

 قـد ال تكـون      أو المستندات    قد ال تتوفر هذه    ، الرقابة األخرى  ألنظمةبالنسبة  و. فاعلية العمل 
 قد ال تكون هناك مستندات لفاعلية العمل بسبب بعض العوامل في            ، فعلى سبيل المثال   .مناسبة
بعض أنواع األنشطة الرقابية مثـل       بسبب   أوويض الصالحية والمسؤولية،    رقابة مثل تف  بيئة ال 

 يمكن الحصول على أدلة     فإنه ، وفي هذه الحاالت   .رقابية التي يؤديها الحاسب اآللي    األنشطة ال 
 باإلشتراك مع إجراءات تدقيق أخـرى مثـل         ستفسارالتدقيق بشأن فاعلية العمل من خالل اإل      

  . أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب اآلليتخدامإس أوالمراقبة 
  

   أنظمة الرقابة إختبارنطاق 
عندما تكون هناك حاجة ألدلة تدقيق أكثر إقناعا فيما يخص فاعلية نظام رقابة معين، قد يكون                 . ٢٨أ

 علـى أنظمـة الرقابـة،    عتماداإل درجة إلىوإضافة .  الرقابةإختبارمن المناسب زيادة نطاق    
 أنظمة الرقابة مـا     إختبارعتبار في تحديد نطاق     اإلل التي قد يأخذها المدقق بعين       تشمل المسائ 

  -:يلي
 .تكرار أداء الرقابة من قبل المنشأة خالل الفترة •

  . أثناء فترة التدقيق التي يعتمد فيها المدقق على فاعلية عمل الرقابةالفترة الزمنيةطول  •

 .اإلنحراف المتوقع عن الرقابةمعدل  •

 فيما يخص فاعلية عمل الرقابة     وموثوقية أدلة التدقيق التي سيتم الحصول عليها         مةمالئ •
 .عند مستوى اإلثبات

 .متعلقة باإلثباتأنظمة رقابة أخرى ات إختبار الحصول على أدلة تدقيق من مدى •
  

  . اتختبار إرشادات إضافية حول نطاق اإلعلى ٥ ٥٣٠ويحتوي معيار التدقيق الدولي 
  
 زيادة مـدى  يكون من الضروري    قد ال    فإنه ، للمعالجة بتقنية المعلومات   ثبات المتأصل للنظراً   . ٢٩أ

 مـا لـم يـتم تغييـر         ثابت تعمل الرقابة اآللية بشكل      بأن ويمكن التوقع  .ليةاآلرقابة  ال إختبار
الدائمـة التـي يـستخدمها       البيانـات األخـرى      أو الملفات   أوبما في ذلك الجداول     (البرنامج  
والذي يمكن عمله   (بة اآللية تعمل حسبما هو مقصود       اعندما يحدد المدقق أن الرق     و ).البرنامج

 فـي  المـدقق  فقد ينظر ،) في تاريخ آخرأوفي الوقت الذي يتم فيه مبدئياً تنفيذ عنصر الرقابة     
 ومـن الممكـن أن تـشمل هـذه          .بفاعليةات لتحديد أن الرقابة مستمرة في العمل        إختبارأداء  
   -:ما يليتحديد ات ختباراإل
 ؛ الرقابة المناسبةألنظمةأن التغييرات في البرنامج ال يتم عملها دون أن تكون خاضعة  •
 و؛ ستخدم لمعالجة المعامالتن النسخة المصرح بها للبرنامج تُأ •

                                                 
  ."عينات التدقيق  أخذ " ٥٣٠  معيار التدقيق الدولي ٥
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 .أنظمة الرقابة العامة األخرى فعالةأن  •
 

في البرامج لم تتم كما     تغييرات  تحديد أن ال   أيضاًات  ختباركما أنه من الممكن أن تشمل هذه اإل       
 فعلى سبيل   . صيانتها أوم المنشأة تطبيقات مجموعة برامج دون تعديلها         عندما تستخد  ل الحا هو

 لم  بأنه يمكن للمدقق فحص سجل إدارة أمن تقنية المعلومات للحصول على أدلة تدقيق              ،المثال
  . وصول غير مصرح به أثناء الفترةيحدث

  

  ))ب(١٠الفقرة : المرجع(باشرة  أنظمة الرقابة غير المإختبار
الحصول على أدلة تدقيق تدعم العمـل الفعـال          قد يكون من الضروري في بعض الظروف         . ٣٠أ

مراجعـة   فاعلية إختبارعندما يقرر المدقق وال،  على سبيل المث  ف. غير المباشرة  الرقابة   ألنظمة
،  اإلئتمان المـصرح بـه     تزيد عن حد    والتي مبيعاتالتفصيل  لتقارير إستثنائية ترد ب   مستخدم  

تكون مراجعة المستخدم والمتابعة ذات العالقة هما عبارة عن الرقابة التي تكـون ذات صـلة             
مثـل  (وتوصف أنظمة الرقابة على دقة المعلومات المشمولة فـي التقـارير            . مباشرة بالمدقق 

   ".غير مباشرة" أنظمة رقابة بأنها) أنظمة الرقابة العامة على تقنية المعلومات
  
رقابـة  الخاصـة بتنفيـذ      أدلة التدقيق    فإن ،تقنية المعلومات بلمعالجة  ل المتأصل الثباتبسبب  .  ٣١أ

أنظمة الرقابة العامـة    فاعلية عمل   دراستها باإلشتراك مع أدلة التدقيق حول       عند  تطبيقية آلية،   
فاعليـة  لة تدقيق هامـة بـشأن       قد توفر أد  )  الرقابة على التغيير   أنظمةوبشكل خاص   (للمنشأة  
  . عملها

  
   أنظمة الرقابةإختبارتوقيت 

  

  )١١الفقرة : المرجع( المقصودة عتماداإلمدة 
  

علـى  فمن الممكن أن تكون أدلة التدقيق التي تخص فقط نقطة زمنية كافية لغرض المـدقق،                 . ٣٢أ
 ومن . الفعلي للمنشأة في نهاية الفترة الرقابة على جرد المخزونأنظمة إختبارسبيل المثال عند 

 فـإن   معينـة،   فتـرة  خـالل  رقابة   نظام على   عتماد نية لإل   المدقق كان لدى  إذاناحية أخرى   
ات التي يمكنها تقديم أدلة تدقيق على عمل الرقابة بشكل فعال في أوقات مناسبة خالل               ختباراإل

ات اإلشراف علـى أنظمـة      إختبارات يمكن أن تشمل     ختباروهذه اإل . تعتبر مالئمة تلك الفترة   
  .ابة في المنشأةالرق

  
  ))ب( ١٢الفقرة : المرجع( أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها خالل فترة مرحلية ما إستخدام

تتضمن العوامل ذات الصلة في تحديد إجراءات التدقيق اإلضافية التي ينبغي الحصول عليها              . ٣٣أ
   -:رحلية معينة ما يلية بعد فترة ميحول أنظمة الرقابة التي كانت تعمل خالل الفترة المتبق

 .أهمية المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات •

 التـي   ، والتغيرات الهامة  ها خالل الفترة المرحلية   إختبار الرقابة المحددة التي تم      أنظمة •
ها، بما في ذلك التغيرات فـي نظـام المعلومـات والعمليـات             إختبارتطرأ عليها منذ    

 . والموظفين



    للمخاطر المقيمة المدققإستجابة

   ٣٤٦ ٣٣٠ق الدولي معيار التدقي

 . تلك الرقابة أنظمةصول على أدلة تدقيق بشأن فاعلية عمل حدرجة ال •

 .طول الفترة المتبقية •

 عتمـاد  على اإل  بناءاً المدقق تخفيض اإلجراءات األساسية اإلضافية       فيه الذي ينوي    الحد •
 . الرقابةأنظمةعلى 

  .بيئة الرقابة •
  
ات أنظمـة   إختبـار ديد   تم على سبيل المثال  من خالل   يمكن الحصول على أدلة تدقيق إضافية        . ٣٤أ

  .  إشراف المنشأة على أنظمة الرقابةإختبار أوالرقابة خالل الفترة المتبقية 
  

  )١٣الفقرة : المرجع( أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها في عمليات التدقيق السابقة إستخدام
  

ا في عمليات التدقيق    يمكن أن تقدم أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليه         فإنهفي بعض الحاالت،     . ٣٥أ
علـى  . إلثبات مالئمتها المستمرة   حيث يؤدي المدقق إجراءات تدقيق        أخرى السابقة أدلة تدقيق  

سبيل المثال، قد يحدد المدقق في أداء تدقيق سابق عنصر رقابة آلية معين كان يعمل بالطريقة                
يرات على الرقابـة    يتغ تم إجراء    إذافيما  وقد يحصل المدقق على أدلة تدقيق لتحديد        . المنشودة
ات لإلدارة وفحص   إستفسارمثال، من خالل عمل     ف تؤثر على فعالية عملها المستمر،        التي اآللية

ويمكن أن تدعم دراسة أدلة التدقيق حول       .  أنظمة الرقابة التي تم تغييرها     إلىالسجالت لإلشارة   
م الحصول عليها في الفترة      أدلة التدقيق المتوقعة التي سيت      تخفيض أو إما زيادة    التغييراتهذه  

  . الحالية بشأن فاعلية عمل أنظمة الرقابة
  

  ))أ(١٤الفقرة : المرجع(  عن عمليات التدقيق السابقةتغيرتأنظمة الرقابة التي 
  

عمليـات  تم الحصول عليها في     يمة أدلة التدقيق التي     ئمن الممكن أن تؤثر التغييرات على مال       . ٣٦أ
 مـن   فإنـه  ،على سبيل المثال  ف.  عليها عتمادتوفر بعد ذلك أساساً لإل    ي السابقة بحيث ال     التدقيق

 المنشأة من إستالم تقرير جديد من النظام علـى          يمكّنالمحتمل أن ال تؤثر التغييرات في نظام        
 أن التغيير الذي يتسبب في جعل البيانات تتراكم إالسابقة، من عملية تدقيق   تدقيق  المة أدلة   ئمال
  .لف ال يؤثر عليهاحسب بشكل مخت تُأو

  

  ))ب(١٤الفقرة : المرجع(أنظمة الرقابة التي لم تتغير عن عمليات التدقيق السابقة 
  

إن قرار المدقق في أن يعتمد على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها في عمليـات التـدقيق                   . ٣٧أ
   -:السابقة ألنظمة الرقابة

 ها آلخر مرة؛ وإختبارالتي لم تتغير منذ   )أ (
  ليست أنظمة تحد من المخاطر الهامة؛التي  )ب (

  

 أنظمـة   إختبار تحديد الفترة الزمنية بين إعادة       فإن ذلك،   إلىباإلضافة  ف. هي مسألة حكم مهني   
أن يتم ذلك مرة واحـدة      ) ب(١٤ مسألة حكم مهني، لكن تقتضي الفقرة        أيضاًالرقابة هذه هي    

  . على األقل كل ثالث سنة
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 ، الرقابة أكبر  أنظمة على   عتماد كان اإل  أواطرة األخطاء الجوهرية     كلما زادت مخ   ،بشكل عام  . ٣٨أ
تشمل العوامل  و .ن وجدت إ،  تنقضي أقصر الفترة الزمنية التي    تكون   من المحتمل أن     كلما كان 

 أبداً علـى أدلـة      عتماد ينجم عنها عدم اإل    أو  ما  رقابة نظام إختبار فترة إعادة    منتقلل  قد  التي  
  -:ل عليها في عمليات تدقيق سابقة ما يليتم الحصويالتدقيق التي 

 

 .يئة رقابة ضعيفةب •

 . الرقابةألنظمةمتابعة ضعيفة  •

 . الرقابة ذات العالقةأنظمةعنصر يدوي هام في  •

 . كبير على تطبيق الرقابة حدإلىتغيرات في الموظفين تؤثر  •

 . تغييرات في الرقابةإلى تدل على الحاجة ظروف متغيرة •

 . عيفة لتقنية المعلومات رقابة عامة ضأنظمة •
  

 على أدلة التدقيق التي عتماداإلعندما يكون هناك عدد من أنظمة الرقابة التي ينوي فيها المدقق  . ٣٩أ
أنظمة الرقابة تلك في كل تدقيق بعض  إختبار فإنيتم الحصول عليها في عمليات تدقيق سابقة، 

 إذامـا   فيساهم في القرار بشأن     وهذا ي .  فاعلية بيئة الرقابة   إستمراريقدم معلومات داعمة حول     
 على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها فـي عمليـات التـدقيق              عتمادكان من المناسب اإل   

  . السابقة
  

  )١٧-١٦الفقرات : المرجع(تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة 
  

 نواحي قصور ود   وج إلىمؤشر قوي   قد يشير الخطأ الجوهري الذي تكشف عنه إجراءات المدقق            . ٤٠أ
  .  في الرقابة الداخليةةجوهري

  

نحرافات في طريقـة تطبيـق      اإلينص مفهوم فاعلية عمل أنظمة الرقابة على أنه قد تحدث بعض              .٤١أ
 من عوامل مثل التغيرات     المحددة الرقابة   أنظمة وقد تنتج اإلنحرافات عن      .ألنظمة الرقابة المنشأة  

وقد يشير  . في كمية المعامالت والخطأ البشري     الهامة   وسميةالمفي الموظفين الرئيسين والتذبذبات     
 عتمـاد اإل أنه ال يمكـن      إلىنحراف المكتشف، وخصوصا بالمقارنة مع المعدل المتوقع،        اإلمعدل  

  . مها المدقق مقدار المخاطر التي يقيإلىعلى الرقابة لتخفيض المخاطر عند مستوى اإلثبات 
  

  )١٨فقرة ال: المرجع(  اإلجراءات األساسية
  

تصميم وأداء إجراءات أساسية لكـل فئـة هامـة مـن            ب المدقق   على أن يقوم    ١٨تقتضي الفقرة     . ٤٢أ
. المعامالت وأرصدة الحساب واإلفصاح، بغض النظر عن المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهريـة           

ة وقد ال يحدد    إن تقييم المدقق للمخاطر هي مسألة تقديري      ) أ(: ويعكس هذا المتطلب الحقائق التالية    
أنه يوجد قيود متأصلة على الرقابة الداخلية، بمـا         ) ب(بالتالي جميع مخاطر األخطاء الجوهرية، و     

  . في ذلك تجاوز اإلدارة
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  طبيعة ونطاق اإلجراءات األساسية
  

   -: الظروفإلى قد يحدد المدقق ما يلي، استناداً  . ٤٣أ
 مـستوى   إلـى  لتخفيض مخاطر التدقيق     كافياً فقطسيكون أداء اإلجراءات التحليلية األساسية       •

 بأدلة تدقيق مـن     يكون تقييم المدقق للمخاطر مدعوماً     ماعلى سبيل المثال، حيث   ف. متدني مقبول 
 . ات أنظمة الرقابةإختبار

 .ات التفاصيل هي المناسبة فقطإختبارتكون  •

 إسـتجابة ألكثـر   ات التفاصيل هـو ا    إختبار الجمع بين اإلجراءات التحليلية األساسية و      يكون •
 . للمخاطر المقيمة

  

 اإلجراءات التحليلية األساسية أكثر قابلية للتطبيق على األعـداد الكبيـرة مـن              تكون عموماً   .٤٤أ
 ٥وينص معيار التـدقيق الـدولي     . المعامالت التي تميل ألن تكون قابلة للتنبؤ على مر الوقت         

راءات التحليلية أثناء عملية تـدقيق      رشادات بشأن تطبيق اإلج   اإلعلى المتطلبات ويوفر     ٥٢٠
  . معينة

  

على سبيل المثال، قـد     ف. ات التفاصيل إختبارإن طبيعة المخاطر واإلثباتات ذات صلة بتصميم          .٤٥أ
ختيار من البنود الواردة    اإل حدوث اإلثبات على     أوات التفاصيل المتعلقة بوجود     إختبارتنطوي  

  قد فومن جهة أخرى، . ى أدلة التدقيق ذات الصلةفي مبلغ ضمن البيانات المالية والحصول عل
ختيار من البنود المتوقع تضمينها     اإلات التفاصيل المتعلقة بإثبات اإلكتمال على       إختبارتنطوي  

  .  تضمينهامنوالتحقق في المبلغ ذي الصلة ضمن البيانات المالية 
  

 ينبغي زيادة   فإنه الرقابة الداخلية، عتبار  اإلحيث أن تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يأخذ بعين          . ٤٦أ
ات أنظمـة الرقابـة غيـر       إختبارنطاق اإلجراءات األساسية عندما تكون النتائج المتأتية عن         

 كان إجـراء التـدقيق ذو   إذا فقط إال أن زيادة نطاق إجراء تدقيق معين يكون مناسباً        . مرضية
  . صلة بالمخاطر المحددة

  

إال أن  .  حسب حجـم العينـة     ختبار اإل  نطاق إلى عادة   ينظر ،يلات التفاص إختبارعند تصميم    . ٤٧أ
هـل  ة أخرى   إختياري إختبار وسائل   إستخدام، بما في ذلك      مسائل أخرى ذات صلة    أيضاًهناك  

 للحـصول علـى مزيـد مـن         ٦ ٥٠٠ انظر معيار التدقيق الدولي   .  أم ال  سيكون أكثر فاعلية  
  . اإلرشادات

  

  )١٩الفقرة : المرجع(صادقة الخارجية ستنفذ النظر فيما إذا كانت إجراءات الم
تعتبر إجراءات المصادقة الخارجية ذات عالقة بشكل متكرر عند تناول التأكيـدات المتعلقـة               . ٤٨أ

فعلى سبيل المثـال، قـد      . بأرصدة الحسابات ومكوناتها ولكنها ال تقتصر على هذه البنود فقط         
 أو العقود أو المعامالت بـين المنـشأة         تتفاقيايطلب المدقق مصادقة خارجية على شروط اإل      

                                                 
  ."اإلجراءات التحليلية"  ٥٢٠معيار التدقيق الدولي   ٥
  ."أدلة التدقيق"  ٥٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦
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كما يمكن أداء إجراءات المصادقة الخارجية للحصول على أدلة تـدقيق           . واألطراف األخرى 
فعلى سبيل المثال، قد يسعى الطلـب تحديـداً للحـصول علـى             . حول غياب بعض الشروط   

. يد القطـع لإليـراد    قد تكون ذات أهمية فيما يتعلق بتأك      "  جانبية إتفاقية"معلومات بعدم وجود    
وتشمل الحاالت األخرى حيث تقدم إجراءات المصادقة الخارجية أدلة تدقيق ذات عالقـة رداً              

  :على المخاطر التي تم تقييمها للخطأ الجوهري
 .أرصدة البنوك والمعلومات األخرى المتعلقة بالعالقات المصرفية •

 .أرصدة الذمم المدينة وفتراتها •

 ألطراف الثالثة في المستودعات الجمركية للمعالجة أو الشحنالمخزون الذي تحتفظ به ا •

 في مكان آمن أو متيازسندات حقوق الملكية التي يحتفظ بها المحامون أو أصحاب اإل •
 .كضمان

 المحتفظ بها للحماية من قبل األطراف الثالثة أو التي تم شراؤها من ستثماراتاإل •
 .خ الميزانية العموميةسماسرة األسهم ولكن لم يتم تسليمها في تاري

 المبالغ المستحقة للمقرضين بما في ذلك شروط الدفع ذات العالقة والتعهدات التقييدية •

 .أرصدة الذمم الدائنة وفتراتها •
  

على الرغم من أن المصادقات الخارجية قد تقدم أدلة تدقيق ذات عالقة بتأكيدات محددة، إال أن               . ٤٩أ
فعلى سـبيل   . ها المصادقات الخارجية أدلة تدقيق أقل أهمية      هناك بعض التأكيدات التي تقدم ل     

سترداد أرصـدة   إالمثال، تقدم المصادقات الخارجية أدلة تدقيق أقل أهمية فيما يتعلق بإمكانية            
  .الحسابات المدينة عما تقدمه لوجود هذه األرصدة

  

ا لغـرض واحـد تقـدم     قد يتوصل المدقق إلى أن إجراءات المصادقة الخارجية التي تم أداؤه           . ٥٠أ
فعلى سبيل المثال، تتضمن غالباً طلبات      . فرصة للحصول على أدلة تدقيق حول مسائل أخرى       

المصادقة ألرصدة البنوك طلبات للحصول على معلومات متعلقة بتأكيدات البيانـات الماليـة             
 على قرار المدقق حـول مـا إذا كـان ينبغـي أداء              عتباراتوقد تؤثر مثل هذه اإل    . األخرى

  .إجراءات المصادقة الخارجية
  

تتضمن العوامل التي قد تساعد المدقق في تحديد ما إذا كان ينبغي أداء إجـراءات المـصادقة                  . ٥١أ
  :الخارجية كإجراءات تدقيق موضوعية

 قد تكون الردود أكثر موثوقية إذا قدمها فرد في الجهة –معرفة الجهة المصادقة بالموضوع  •
 .عرفة المطلوبة حول المعلومات التي يتم المصادقة عليهاالمصادقة والذي يملك الم

 : فعلى سبيل المثال، الجهة المصادقة– الجهة المصادقة المعنية للرد إستعدادقدرة و •

o ؛قد ال توافق على تحمل مسئولية الرد على طلب المصادقة  
o ً؛قد تعتبر الرد مكلفاً جداً أو يستغرق وقتاً طويال 
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o الناتج عن الرد؛ القانوني المحتمل لتزامقد يساورها شكوك حول اإل 

o أو؛قد تحاسب المعامالت بعمالت مختلفة  

o  قد تعمل في بيئة حيث الرد على طلبات المصادقة ال يعتبر جانباً أساسياً للمعامالت
 اليومية

في حاالت كهذه، قد ال تستجيب الجهات المصادقة أو قد تستجيب بطريقة عرضية أو قد تحد 
  .لى الرد ععتمادمن اإل

 في حال كانت الجهة المصادقة جهة ذات عالقة –موضوعية الجهة المصادقة المعنية  •
 .بالمنشأة، قد تكون الردود على طلبات المصادقة أقل موثوقية

  
  ))ب (٢٠الفقرة : المرجع(اإلجراءات األساسية المتعلقة بعملية إقفال البيانات المالية 

  

قق للقيود في دفتر اليومية والتسويات األخرى علـى طبيعـة           تعتمد طبيعة ومدى فحص المد      . ٥٢أ
  . وتعقيد عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة ومخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بذلك

  

  )٢١الفقرة : المرجع( للمخاطر الهامة إستجابةاإلجراءات األساسية 
داء إجراءات أساسية تستجيب بشكل أب المدقق  يقومبأن من هذا المعيار ٢١تقتضي الفقرة   . ٥٣أ

إن أدلة التدقيق، في شكل مصادقات  .  التي يحدد المدقق أنها مخاطر هامةلمخاطرمحدد ل
ستلمها المدقق مباشرة من جهات المصادقة المعنية قد تساعد المدقق في إخارجية، التي 

 للرد على المخاطر  قالحصول على أدلة تدقيق بدرجة عالية من الموثوقية والتي يتطلبها المدق
 حدد إذا سبيل المثال علىف .حتيال أو الخطأإلالهامة للبيان الخاطئ الجوهري الناتجة عن ا

 قد تكون هناك مخاطرة فإنه ،المدقق أن اإلدارة تتعرض لضغوط لتلبية توقعات األرباح
لق اإلعتراف بشكل غير مناسب باإليراد المتعوذلك من خالل تضخيم اإلدارة للمبيعات 

إصدار فواتير للمبيعات قبل  بأو المبيعات ذات الشروط التي تمنع اإلعتراف باإليراد إتفاقياتب
مصادقات إجراءات بيل المثال تصميم يمكن للمدقق على س فإنه ، وفي هذه الحاالت.الشحن
بما  المبيعات، إتفاقيات لتأكيد تفاصيل أيضاً ولكن  فقط لتأكيد المبالغ غير المسددة ليسخارجية

 قد يجد المدقق أن تعزيز ، جانب ذلكإلى. في ذلك التاريخ وأية حقوق إعادة وشروط التسليم
ات لموظفين غير ماليين في المنشأة فيما يتعلق بأية إستفسارب الخارجية المصادقات إجراءات

  . فعالهو أمر   المبيعات وشروط التسليمإتفاقياتتغييرات في 
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  )٢٣-٢٢الفقرات : المرجع(توقيت اإلجراءات األساسية 
 توفر أدلة التدقيق من أداء اإلجراءات األساسية في عملية تدقيق سابقة أدلة             ،في معظم الحاالت   . ٥٤أ

على سـبيل المثـال   ف إال أنه يوجد استثناءات، . ال توفر أدلة تدقيق للفترة الحالية     أوتدقيق قليلة   
 يتعلـق بهيكـل     عملية تدقيق سـابقة   يمكن أن يكون رأي قانوني معين يتم الحصول عليه في           

وفي .  خالل الفترة الحالية    مالئماً  الذي لم يحدث فيه تغيرات     Securitizationالتوريق المالي   
أداء اإلجراءات األساسية في عملية  أدلة تدقيق من إستخدامهذه الحاالت، قد يكون من المناسب 

ع ذو العالقة بشكل أساسي، وتـم أداء         لم تتغير تلك األدلة ولم يتغير الموضو       إذا تدقيق سابقة 
  . إجراءات التدقيق خالل الفترة الحالية إلثبات مالئمتها المستمرة

  

  )٢٢الفقرة : المرجع( أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها خالل فترة مرحلية معينة إستخدام
 أساسـية فـي   ءات  إجرايمكن أن يحدد المدقق في بعض الحاالت أنه من الفاعلية بمكان أداء              . ٥٥أ

ومطابقة المعلومات الخاصة بالرصيد في نهاية الفترة مع المعلومـات          ومقارنة  تاريخ مرحلي   
  -:المقارنة في التاريخ المرحلي

  ؛لتحديد المبالغ التي تبدو غير عادية  )أ (

 و؛ تحقق من أي من هذه المبالغلل  )ب (
 الفترة التي تتخلل رإختباجل أات للتفاصيل من إختبار أو إجراءات تحليلية أساسية ألداء  )ج (

 . ذلك
  

 دون أداء إجراءات إضافية في تاريخ الحـق          أداء اإلجراءات األساسية في تاريخ مرحلي      إن  .٥٦أ
.  قد تكون موجودة فـي نهايـة الفتـرة         األخطاء التي ال يكتشف المدقق     بأنمخاطرة   يزيد من 

 ينبغـي أداء     كان إذاما  فيلية  وقد تؤثر العوامل التا   . كلما طالت الفترة المتبقية    وتزداد المخاطر 
  -:ا لًأو  في تاريخ مرحليأساسيةإجراءات 

 . الرقابة األخرى ذات العالقةوأنظمةبيئة الرقابة  •

 .في تاريخ الحق  ضرورية إلجراءات المدققتعتبرتوفر المعلومات التي  •

 .هدف اإلجراءات األساسية •

• مة لألخطاء الجوهريةالمخاطر المقي. 

 . رصيد الحساب واإلثباتات ذات العالقةأوت طبيعة فئة المعامال •

شتراك مع إل إجراءات أساسية باأوقدرة المدقق على أداء إجراءات أساسية مناسبة  •
الكشف جل تقليل مخاطرة عدم أ الرقابة لتغطية الفترة المتبقية من ألنظمةات إختبار
  . األخطاء الموجودة في نهاية الفترةعن

  

ينبغي أداء إجراءات تحليلية أساسية فيما يخص الفترة كان  إذاما فيالية قد تؤثر العوامل الت . ٥٧أ
   -:الممتدة بين التاريخ المرحلي ونهاية الفترة
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 أرصدة الحسابات يمكن أو كانت أرصدة نهاية الفترة للفئات المعينة من المعامالت إذا •
 . ينالتنبؤ بها بشكل معقول فيما يتعلق بالمبلغ واألهمية النسبية والتكو

 أرصدة أو كانت إجراءات المنشأة لتحليل وتعديل هذه الفئات من المعامالت إذا •
 أمور هيمحاسبية  Cutoffالحسابات في تواريخ مرحلية ولتحديد تواريخ قطع 

 .مناسبة

 تتعلقيوفر معلومات  الخاص بإعداد التقارير المالية  كان نظام المعلوماتإذا •
 كافية للسماح تكونتبقية التي مالت في الفترة المباألرصدة في نهاية الفترة والمعا

  -:ببحث

في نهاية  القيود أوبما في ذلك المعامالت ( قيود غير عادية هامة أومعامالت   )أ (
 ؛) بالقرب منهاأوالفترة 

 و؛  التذبذبات المتوقعة التي لم تحدثأواألسباب األخرى للتذبذبات الهامة   )ب (
 . أرصدة الحساباتأوالتغيرات في تركيب فئات المعامالت   )ج (

  

  )٢٣الفقرة : المرجع(األخطاء المكتشفة في تاريخ مرحلي 
 المخطط إلجراءات األساسيةا نطاق أوتوقيت  أوطبيعة تعديل  ينبغي بأنه المدقق عندما يستنتج. ٥٨أ

 نتيجة األخطاء غير المتوقعة المكتشفة في تاريخ مرحلي معين، التي تغطي الفترة المتبقيةو لها
في في التاريخ المرحلي  التي تم أدائهاجراءات اإل  إعادةأوتمديد   التعديل قد يشمل هذافإن

  . نهاية الفترة
  

  ) ٢٤الفقرة : المرجع (كفاية العرض واإلفصاح
 كانت إذاما فييرتبط تقييم العرض العام للبيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحات ذات العالقة، .  ٥٩أ

 بطريقة تعكس التصنيف والبيان المناسبين للمعلومات يتم عرضها  التيفةالمختلالبيانات المالية 
 على ويتضمن هذا . المالية واإليضاحات الملحقة بهاشكل وترتيب ومحتوى البيانات، والمالية

سبيل المثال المصطلحات المستخدمة ومقدار التفاصيل المعطاة وتصنيف البنود في البيانات 
  . وأسس المبالغ المبينة

  

  ) ٢٧-٢٥الفقرات : المرجع (تقييم كفاية ومالئمة أدلة التدقيق
ي المدقق إجراءات التدقيق  وعندما يؤد.هي عملية تراكمية ومتكررةإن تدقيق البيانات المالية  . ٦٠أ

 توقيت أوتم الحصول عليها قد تجعل المدقق يعدل طبيعة ي أدلة التدقيق التي فإن المخطط لها،
 علم المدقق تختلف إلى وقد تصل معلومات .دقيق األخرى المخطط لهانطاق إجراءات الت أو
   -: حد كبير عن المعلومات التي بني عليها تقييم المخاطرة، فعلى سبيل المثالإلى
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أداء إجراءات أساسية دى األخطاء التي يكتشفها المدقق من خالل من الممكن أن يغير م •
 في الرقابة نواحي قصور هامةى علمن حكم المدقق حول تقييم المخاطر، وقد يدل 

 .الداخلية

 أو األدلة المتضاربة أو في السجالت المحاسبية التناقضاتيمكن أن يدرك المدقق  •
 .المفقودة

 إلى التدقيق العامة منمرحلة المراجعة في  اإلجراءات التحليلية التي يتم أداؤها تشير قد  •
 .جوهرية لم تتم معرفتها في السابقمخاطرة أخطاء 

  

 اً بناءيد تقييم إجراءات التدقيق المخطط لها،أن يع إلى قد يحتاج المدقق ،الظروفوفي هذه 
 أرصدة الحسابات أو بعض فئات المعامالت أومة لجميع  للمخاطر المقيةمعدلال الدراسةعلى 
مزيد من على ال ٣١٥ معيار التدقيق الدولي ويحتوي.  اإلفصاحات واإلثباتات ذات العالقةأو

  . ٨ تقييم المدقق للمخاطرتنقيحشادات بشأن اإلر
  

لذلك، يعتبر النظر .  الخطأ هي واقعة منعزلةأوحتيال اإلال يمكن للمدقق أن يفترض إن حادثة  . ٦٢أ
  كانإذاما في في تحديد  هاماًفي كيفية تأثير الكشف عن األخطاء على المخاطر المقيمة أمراً

  .  أم اليبقى التقييم مناسباًس
  

  -: كافية ومناسبة بالعوامل التالية كانتإذا فيما تدقيقالدلة أليتأثر حكم المدقق بالنسبة   .٦٢أ
 أو فردياً اًأهمية الخطأ المحتمل في اإلثبات واحتمال أن يكون له أثر جوهري، سواء •

  .باإلشتراك مع أخطاء جوهرية أخرى محتملة في البيانات المالية
  .الرقابة في تناول المخاطر وأنظمة اإلدارة إستجاباتفاعلية  •
تم الحصول عليها أثناء عمليات التدقيق السابقة فيما يتعلق باألخطاء المشابهة يالخبرة التي  •

  .المحتملة
 إجراءات التدقيق هذه حاالت احتيال أظهرت إذاتم أداؤها، ينتائج إجراءات التدقيق التي  •

  . خطأ محددةأو
  .مصدر وموثوقية المعلومات المتوفرة •
  .أدلة التدقيقفي قناع اإل •
 .فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية •

  

  )٢٨الفقرة : المرجع (التوثيق
إن شكل ونطاق توثيق التدقيق هي مسألة حكم مهني وتتأثر بطبيعة وحجم وتعقيد المنشأة . ٦٣أ

                                                 
   .٣١، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٨
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المستخدمة في ورقابتها الداخلية وتوفر المعلومات من المنشأة ومنهجية التدقيق والتقنية 
 . التدقيق
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  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 
  

  بالمنشآت التدقيق المتعلقة إعتبارات
   مؤسسات خدميةالتي تستعمل 
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  مؤسسات خدميةالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

    ٣٥٦  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

 
  

 مؤسسات التي تستعمل    بالمنشآت التدقيق المتعلقة    إعتبارات "٤٠٢ولي  يجب أن يقرأ معيار التدقيق الد     
تـدقيق  عملية  األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء       "٢٠٠في سياق معيار التدقيق الدولي      " خدمية
  ". معايير التدقيق الدوليةوفقاً

  

  



  ت خدميةمؤسساالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

 ٤٠٢معيار التدقيق الدولي    ٣٥٧  

دقي
الت

  قـ

 مقدمة
  نطاق هذا المعيار

  

مدقق المنشأة في الحصول على أدلة تدقيق كافيـة         يتناول معيار التدقيق الدولي هذا مسؤولية         . ١
ومناسبة عندما نستخدم المنشأة خدمات مؤسسة خدمة واحدة أو أكثـر، وبالتحديـد يتوسـع               

 ومعاير التدقيق الدولي    ٣١٥١ الدوليالمعيار بشأن كيفية تطبيق مدقق المنشأة معيار التدقيق         
بة الداخلية الخاصة بالتدقيق الكافيـة   عند الحصول على فهم للمنشأة، بما في ذلك الرقا  ٣٣٠٢

 تـدقيق إضـافية     إجـراءات  أداءلتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية، وعند تصميم و       
  . لهذه المخاطرإستجابة

  
تقوم العديد من الشركات بتكليف بعض نواحي أعمالها لمصادر خارجية مثل مؤسسات تقدم               .٢

 المنشأة إلى إستبدال كافة وحدات أو وظائف  عمل محدد تحت توجيهأداءخدمات تتراوح بين    
 الضريبي، والعديد من الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات         متثالأعمال المنشأة مثل مهمة اإل    

  .مكملة لعمليات المنشأة، على أنه ليس كافة هذه الخدمات متعلقة بالتدقيق
 

للمنشأة عندما تكـون    "المالية  إن الخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة مناسبة لتدقيق البيانات            .٣
هذه الخدمات وأنظمة الرقابة عليها جزء من نظام المعلومات للمنشأة، بما في ذلك أسـاليب               

 التقارير المالية، وبالرغم من أن معظم أنظمة الرقابـة          عداداألعمال ذات العالقة المناسبة إل    
ية فقد تكون هنـاك أنظمـة        التقارير المال  إعدادفي مؤسسة الخدمة من المحتمل أنها تتعلق ب       

، وتعتبر خدمات صولرقابة أخرى قد تكون أيضاً مناسبة للتدقيق، مثل الرقابة على حماية األ     
بما في ذلك أساليب األعمال التي لهـا عالقـة          مؤسسة الخدمة جزءاً من معلومات المنشأة،       

  :بالتقارير المالية إذا كانت هذه الخدمات تؤثر على أي مما يلي
  ؛امالت في عمليات المنشأة التي تعتبر أنها هامة للبيانات المالية للمنشأةفئات المع  )أ (
 ضمن كٍل من تقنية المعلومات واألنظمة اليدوية التي تبدأ بهـا معـامالت      جراءاتاإل  )ب (

المنشأة ويتم تسجيلها ومعالجتها وتصحيحها حسبما هو ضروري، وتحويلها إلى دفتر           
   يانات المالية؛البالغ عنها في الباألستاذ العام، وا

السجالت المحاسبية ذات العالقة، أما بالشكل اإللكترونـي أو اليـدوي والمعلومـات               )ج (
المدعمة والحسابات المحددة في البيانات المالية للمنشأة التـي تـستخدم للبـدء فـي               
معامالت المنشأة وتسجيلها ومعالجتها وتقديم التقارير حولها، وهذا يـشمل تـصحيح            

  ؛حيحة، وكيفية تحويل المعلومات إلى دفتر األستاذ العامالمعلومات غير الص

                                      
  ". الجوهري من خالل فهم المنشأة وبينهاالخطأتحديد وتقييم مخاطر  "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١
  ."إستجابة المدقق للمخاطر المقيمة "٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ٢



  مؤسسات خدميةالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

    ٣٥٨  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

كيفية التقاط نظام المعلومات للمنشأة األحداث والظروف، عدا عن المعامالت التـي               )د (
  ؛تعتبر هامة للبيانات المالية

 البيانات المالية للمنشأة، بما في ذلـك        عداد التقارير المالية المستخدمة إل    إعدادعملية    )هـ(
  حات الهامة؛ و المحاسبية واإلفصاالتقديرات

أنظمة الرقابة المحيطة بالقيود في دفتر اليومية، بما في ذلك القيود غير القياسية فـي                 )و (
دفتر اليومية المستخدمة لتسجيل المعامالت أو التـسويات غيـر المتكـررة وغيـر              

 .عتياديةاإل
  
ا يتعلق بالخدمات التي تقـدمها      تعتمد طبيعة ومدى العمل الذي سيقوم مدقق المنشأة بأدائه فيم           .٤

مؤسسة خدمة على طبيعة وأهمية هذه الخدمات بالنسبة للمنشأة ومدى عالقة هذه الخـدمات              
  .بالتدقيق

  
ال ينطبق هذا المعيار على الخدمات المحددة بالمعالجة التي تقدمها المؤسسات المالية لحساب               .٥

لمصرح بها بشكل خاص من قبل المنشأة    أو المعامالت ا  منشأة متحفظ به في المؤسسة المالية       
مثل معالجة معامالت حسابٍ جارٍ من قبل البنك أو معالجة معامالت أوراق مالية من قبـل                

إلى جانب ذلك ال ينطبق هذا المعيار على تدقيق المعامالت الناجمة مـن مـصالح               . الوسيط
مة والمـشاريع   مالية امتالكية في منشآت أخرى، مثل شركات األشخاص والشركات المساه         

  .المشتركة عندما تتم محاسبة المصالح االمتالكية واالبالغ عنها ألصحاب المصالح
  

  تاريخ النفاذ
 ديـسمبر   ١٥هذا المعيار نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ فـي                .٦

  . أو بعد ذلك٢٠٠٩
  

  األهداف
  :المنشأة خدمات مؤسسة خدمة هي كما يليإن أهداف مدقق المنشأة عندما تستخدم   .٧

الحصول على فهم لطبيعة وأهمية الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة، وأثرها على              )أ (
الرقابة الداخلية للمنشأة المتعلقة بعملية التدقيق، وتكون كافية لتحديد وتقيـيم مخـاطر             

  ؛ واألخطاء الجوهرية
  .طر تدقيق تستجيب لهذه المخاإجراءات أداءتصميم و  )ب (

  
  تعريفات

  :ألغراض معايير التدقيق الدولية التعبيرات التالية لها المعاني المخصصة لها أدناه  .٨
أنظمة الرقابة المكملة للمنشأة أنظمة الرقابة التي تفترض مؤسسة الخدمة عند تصميم              )أ (



  ت خدميةمؤسساالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

 ٤٠٢معيار التدقيق الدولي    ٣٥٩  

دقي
الت

  قـ

خدمتها أن المنشآت ستنفذها، والتي إذا كان ذلك ضرورياً لتحقيق أهداف الرقابة يـتم              
 .دها في وصف نظامهاتحدي

مشار لـه فـي هـذا       (التقرير حول وصف وتصميم أنظمة الرقابة في منظمة خدمة            )ب (
  : وهو تقرير يشمل–) ١المعيار بالتقرير نوع 

وصف أعدته إدارة منظمة الخدمة لنظام خدمة المنظمـة وأهـداف الرقابـة          )١(
  و؛ وأنظمة الرقابة ذات العالقة التي تم تصميمها وتنفيذها في وقت محدد

تقرير من قبل مدقق الخدمة بهدف إيصال تأكيد معقول يـشمل رأي مـدقق               )٢(
الخدمة حول وصف نظام الخدمة للمنظمة وأهداف الرقابة وأنظمة الرقابـة           
ذات العالقة ومدى مالئمة تصميم أنظمة الرقابة لتحقيق أهداف رقابة محددة،           

  .وفاعلية عمل أنظمة الرقابة

مشار له  (مل أنظمة الرقابة في مؤسسة خدمة       تقرير حول وصف وتصميم وفاعلية ع       )ج (
  : ويشمل هذا التقرير–) ٢في هذا المعيار بالتقرير نوع 

وصف أعدته إدارة منظمة الخدمة لنظام منظمة الخدمة وأهداف الرقابة لهـا             )١(
واألنظمة ذات العالقة، وتصميمها وتنفيذها في تاريخ محدد أو طيلـة فتـرة             

  ؛ وعملها طيلة فترة محددةمحددة، وفي بعض الحاالت فاعلية 

  :تقرير من قبل مدقق الخدمة بهدف إيصال تأكيد معقول يشمل ما يلي )٢(

رأي مدقق الخدمة حول نظام منظمة الخدمة وأهـداف الرقابـة لهـا               .أ 
واألنظمة ذات العالقة، ومدى مالئمة تصميم أنظمة الرقابـة لتحقيـق           

  .أهداف رقابة محددة، وفاعلية عمل أنظمة الرقابة

  . مدقق الخدمة ألنظمة الرقابة ونتائج ذلكختباراتوصف إل  .ب 
 المدقق الذي بناء على طلب من مؤسسة الخدمة يقدم تقرير تأكيد حول –مدقق الخدمة   )د (

  .أنظمة الرقابة لمؤسسة الخدمة

تقـدم   )أو قطاع من مؤسـسة طـرف آخـر   ( مؤسسة طرف آخر –مؤسسة الخدمة     )هـ(
 إعـداد لمعلومات لهذه المنشآت الخاصة بالخدمات للمنشآت التي هي جزء من أنظمة ا  

  .التقارير المالية



  مؤسسات خدميةالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

    ٣٦٠  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

 المصممة والمنفذة والمتحفظ بها مـن       جراءات السياسات واإل  –نظام مؤسسة الخدمة      )و (
  .قبل مؤسسة خدمة لتزويد المنشآت بالخدمات التي يغطيها تقرير مدقق الخدمة

ـ        –مؤسسة الخدمة من الباطن       )ز (  داءرى أل  مؤسسة خدمة تستخدمها مؤسسة خدمـة أخ
بعض الخدمات المقدمة للمنشآت التي هي جـزء مـن نظـام معلومـات المنـشآت                

  . التقارير الماليةإعدادالمستخدمة الخاصة ب
 المدقق الذي يدقق البيانات المالية لمنشآت مستخدمة للخدمات ويقـدم           –مدقق المنشأة     )ح (

  .التقارير حولها
سسة خدمة، والتـي يـتم تـدقيق         المنشأة التي تستخدم خدمة مؤ     –المنشأة المستخدمة     )ط (

  .بياناتها المالية
  

  المتطلبات
  مة، بما في ذلك الرقابة الداخلية للخدمات التي تقدمها مؤسسة خدفهمالحصول على 

 علـى مـدقق     ٣١٥٣عند الحصول على فهم للمنشأة المستخدمة حسب معيار التدقيق الدولي             .٩
دمة خدمات مؤسسة خدمة في عمليات       منشأة مستخ  إستخدامالخدمة الحصول على فهم لكيفية      
  ).٢أ-١الفقرتان أ: المرجع: (المنشأة المستخدمة، بما في ذلك

طبيعة الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة وأهمية هذه الخـدمات بالنـسبة للمنـشأة         )أ (
 – ٣الفقـرات أ  : المرجع (؛المستخدمة، بما في ذلك األثر على الرقابة الداخلية للمنشأة        

  )٥أ
 التقـارير  إعدادألهمية النسبية للمعامالت المعالجة أو الحسابات أو عمليات   الطبيعة وا   )ب (

  )٦الفقرة أ: المرجع(نظمة الخدمة؛ المالية التي تؤثر عليها م
 ؛ و درجة التفاعل بين أنشطة مؤسسة الخدمة وتلك الخاصـة بالمنـشأة المـستخدمة              )ج (

  ).٧الفقرة أ: المرجع(
ومؤسسة الخدمة، بما في ذلك األحكام التعاقدية       طبيعة العالقة بين المنشأة المستخدمة        )د (

  ).١١أ-٨الفقرات أ: المرجع(ذات العالقة لألنشطة التي تقدمها مؤسسة الخدمة 
  

علـى   ٣١٥٤عند الحصول على فهم للرقابة الداخلية بالتدقيق حسب معيار التدقيق الـدولي               .١٠
أة المستخدمة الخاصة بالخـدمات     تقييم تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة المناسبة في المنش       المدقق  

التي تقدمها مؤسسة الخدمة، بما في ذلك تلك التي تطبق على المعامالت المعالجة من قبـل                
  ).١٤أ-١٢الفقرات أ: المرجع(مؤسسة الخدمة 

                                      
  ١١، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٣
  ١٢، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٤



  ت خدميةمؤسساالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

 ٤٠٢معيار التدقيق الدولي    ٣٦١  

دقي
الت

  قـ

على مدقق الخدمة أن يحدد ما إذا كان فهم كاف لطبيعة وأهمية الخدمات التي تقدمها مؤسسة                  .١١
ى أنظمة الرقابة الداخلية للمنشأة المستخدمة الخاصة بالتدقيق تم الحصول          الخدمة وآثارها عل  

  .عليها لتوفير أساس لتحدي وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
  

إذا لم يكن مدقق الخدمة قادراً على الحصول على فهم كاف من المنشأة المستخدمة فإن على                  .١٢
  : التاليةجراءاتحد أو أكثر من اإلمدقق المنشأة الحصول على ذلك الفهم من خالل وا

 

 ؛، إذا كان متوفرين٢ أو النوع ١الحصول على التقرير نوع   )أ (
  

مة، للحصول على معلومـات     التعاقد مع مؤسسة الخدمة، من خالل المنشأة المستخد         )ب (
 محددة؛

  

 توفر المعلومات الـضرورية حـول أنظمـة         إجراءات أداءزيادة مؤسسة الخدمة و     )ج (
 ي مؤسسة الخدمة؛ أو ذات العالقة فالرقابة

  

 توفر المعلومات الالزمة حول أنظمـة الرقابـة         إجراءات داء مدقق آخر أل   إستخدام  )د (
  ).٢٠ أ– ١٥الفقرات أ: المرجع(ذات العالقة في مؤسسة الخدمة 

  
   لدعم فهم مدقق المنشأة لمؤسسة الخدمة٢ أو نوع ١ التقرير نوع إستخدام

 يجب أن يكـون  ٢ أو نوع ١ق التي يوفرها التقرير نوع عند تحديد كفاية ومالئمة أدلة التدقي     .١٣
  :المدقق مقتنعاً بما يلي

 

 ؛ والكفاءة المهنية واالستقاللية عن مؤسسة الخدمة  )أ (
  

الفقـرة  : المرجـع  (٢ أو نوع    ١مالئمة المعايير التي صدر بموجبها التقرير نوع          )ب (
  ).٢١أ

  
 كأدلة تدقيق لدعم فهـم      ٢أ و نوع     ١ التقرير نوع    ستخدامإذا كان مدقق المستخدم يخطط إل       .١٤

  :المدقق بشأن تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة، فإن على مدقق المنشأة ما يلي
  

تقييم ما إذا كان وصف وتصميم أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة هما في تـاريخ                 )أ (
 ؛مناسب أو لفترة مناسبة ألغراض مدقق لمنشأة

  

ـ            تقييم كفاية ومالئمة األدل     )ب ( شأة ة التي يقدمها التقريـر لفهـم الرقابـة الداخليـة للمن
 المستخدمة المتعلقة بالتدقيق؛ و

  

تحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة المكملة للمنشأة المستخدمة التي حددتها مؤسـسة               )ج (
الخدمة مناسبة للمنشأة المستخدمة، وإذا كان األمر كذلك الحصول على فهم لما إذا             

 ٢٢الفقرتان أ : المرجع(مة صممت ونفذت أنظمة الرقابة هذه       كانت المنشأة المستخد  
  ).٢٣ أ–

  



  مؤسسات خدميةالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

    ٣٦٢  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

   للمخاطر المقيمة لألخطاء الجوهريةستجابةاإل
  : على مدقق المنشأة ما يلي٣٣٠ لألخطاء المقيمة حسب معيار التدقيق الدولي ستجابةعند اإل  .١٥

ت البيانات المالية ذات    تحديد ما إذا كانت أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بإثباتا            )أ (
 وإذا لـم يكـن      ؛العالقة متوفرة من السجالت المحتفظ بها لدى المنشأة المستخدمة        

 األمر كذلك،
  

 التدقيق للحصول على أدلـة تـدقيق كافيـة ومناسـبة، أو           إجراءات مزيد من    أداء  )ب (
 في مؤسسة الخدمة نيابة عن مدقق المنشأة        جراءات هذه اإل  داء مدقق آخر أل   إستخدام

  ).٢٨ أ– ٢٤الفقرات أ: مرجعال(
  

  أنظمة الرقابة إختبارات
عندما يشمل تقييم مدقق المنشأة للمخاطرة توقعاً بأن أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة تعمل                .١٦

بفاعلية فإن على مدقق المنشأة الحصول على أدلة تدقيق بشأن فاعلية عمل أنظمة الرقابة هذه           
  : التاليةتجراءامن خالل واحد أو أكثر من اإل

  ؛، إذا توفرا٢ أو نوع ١الحصول على تقرير نوع   )أ (
  أو؛  مناسبة ألنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمةإختبارات إجراءات  )ب (
 ألنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة نيابة عـن         إختبارات مدقق آخر الجراء     إستخدام  )ج (

  ).٣٠ ، أ٢٩الفقرتان أ: المرجع(مدقق المنشأة 
  

  بة في مؤسسة الخدمة تعمل بفاعليةلة تدقيق بأن أنظمة الرقا كأد٢ التقرير نوع إستخدام
 كأدلة تدقيق بـأن     ٢ التقرير نوع    ستخدامإل) أ(١٦إذا خطط المدقق المستخدم، حسب الفقرة        .١٧

أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة تعمل بفعالية فإن على مدقق المنشأة تحديـد مـا إذا كـان                 
ية ومناسبة بشأن فاعلية أنظمة الرقابة، وذلك لـدعم         تقرير مدقق المنشأة يوفر أدلة تدقيق كاف      

  :تقييم مدقق المنشأة لتقييم المخاطرة من خالل ما يلي
  

تقييم ما إذا كان وصف وتصميم وفاعلية عمل أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة هي   )أ (
 .في تاريخ أو لفترة مناسبة ألغراض مدقق المنشأة

  

ة للمنشأة المستخدمة التي حددتها للمؤسـسة       تحديد ما إذا كانت أنظمة رقابة المكمل        )ب (
المستخدمة مناسبة للمنشأة المستخدمة، وإذا كان األمر كذلك الحصول على فهم مـا             
إذا كانت المنشأة المستخدمة قد صممت ونفذت أنظمة الرقابة هذه، وإذا كان األمـر       

  .كذلك إختبار فاعلية عملها
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 ٤٠٢معيار التدقيق الدولي    ٣٦٣  

دقي
الت

  قـ

أنظمة الرقابـة والـزمن الـذي        إختباراتتقييم مالئمة الفترة الزمنية التي تغطيها         )ج (
 ؛ و أنظمة الرقابةإختبارات أداءنقضى منذ إ

  

 أنظمة الرقابة التي أجراها مدقق الخدمة ونتائج ذلـك،          إختباراتتقييم ما إذا كانت       )د (
كما هي مبينة في تقرير مدقق الخدمة، مناسبة لإلثباتات في البيانات المالية للمنشأة             

تدقيق كافية ومناسبة لدعم تقييم المدقق المستخدم للمخـاطر         المستخدمة، وتوفر أدلة    
  ).٣٩ أ– ٣١الفقرات أ: المرجع(

  
   التي تستثنى خدمات مؤسسة خدمة من الباطن٢ والنوع ١تقريرا النوع 

 الذي يستثنى الخـدمات التـي       ٢ أو النوع    ١ تقرير النوع    ستخدامإذا خطط مدقق المنشأة إل      .١٨
اطن، وكانت هذه الخدمات مناسـبة للبيانـات الماليـة للمنـشأة            تقدمها مؤسسة خدمة من الب    

المستخدمة فإن على مدقق المنشأة تطبيق متطلبات هذا المعيار فيما يتعلق بالخـدمات التـي               
  ).٤٠الفقرة أ: المرجع(تقدمها مؤسسة الخدمة من الباطن 

  
 يتعلق باألنشطة في     للقوانين واألنظمة واألخطاء غير المصححة فيما      متثال وعدم اإل  حتيالاإل

  مؤسسة الخدمة
 المنشأة المستخدمة ما إذا أبلغت مؤسـسة الخدمـة          إدارةعلى مدقق المنشأة أن يستفسر من         .١٩

 للقوانين واألنظمة أو أخطاء غير مصححة       إمتثال أو عدم    إحتيالالمنشأة المستخدمة عن أي     
 لذلك على علم بها، وعلى مدقق       تؤثر على البيانات المالية للمنشأة المستخدمة، أو إنها خالفاً        

 التدقيق اإلضـافية    إجراءاتومدى  المنشأة تقييم كيفية تأثير هذه األمور على طبيعة وتوقيت          
لمدقق المنشأة، بما في ذلك األثر على إستنتاجات مدقق المنـشأة وتقريـر مـدقق المنـشأة                 

  ).٤١الفقرة : المرجع(
  

  إعداد التقارير من قبل مدقق  المنشأة
 ٧٠٥٥لى مدقق المنشأة تعديل الرأي في تقرير مدقق المنشأة حسب معيار التدقيق الـدولي               ع  .٢٠

إذا كان المدقق المنشأة غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلـق                
الفقرة : المرجع(بالخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة الخاصة بتدقيق البيانات المالية للمنشأة           

  .)٤٢أ
  

على مدقق المنشأة عدم اإلشارة إلى عمل مدقق الخدمة في تقرير المنشأة الذي يحتوي علـى              .٢١
رأي غير معدل، إذا كانت القوانين أو األنظمة تتطلب إجراء ذلك، وإذا كانت هذه اإلشـارة                
تطلبها القوانين أو األنظمة فإن تقرير مدقق المنشأة يجب أن يبين أن اإلشارة ال تقلـل مـن                  

  ).٤٣الفقرة أ: المرجع(ؤولية مدقق المنشأة بالنسبة لرأي التدقيق مس

                                      
  .٦، الفقرة "في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي  "٧٠٥لدولي معيار التدقيق ا ٥
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    ٣٦٤  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

إذا كانت اإلشارة إلى عمل مدقق خدمة مناسب لفهم تعديل على رأي مدقق المنشأة فإن تقرير   .٢٢
مدقق المنشأة يجب أن بين أن هذه اإلشارة ال تقلل من مسؤولية مدقق المنشأة بالنسبة لهـذا                 

  ).٤٤أالفقرة : المرجع(الرأي 
  

***  
  التطبيق والمواد التفسيرية األخرى

  

  الحصول على فهم للخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة بما في ذلك الرقابة الداخلية
  

  )٩الفقرة : المرجع(مصادر المعلومات 
  

قد تتوفر المعلومات حول طبيعة الخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة من مجموعة متنوعـة                .١أ
  :لواسعة من المصادر مث

  .أدلة المنشأ المتسخدمة •
 .ملخصات األنظمة •

  .األدلة الفنية •
  . إتفاقية مستوى الخدمة بين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمةالعقد أو •
تقارير مؤسسات الخدمة أو المدققين الداخليين أو السلطات التنظيمية حـول أنظمـة              •

  .الرقابة في مؤسسة الخدمة
  .ب اإلدارة، إذا كانت متوفرةتقارير مدقق الخدمة، بما في ذلك كت •

  
المعرفة التي يتم الحصول عليها من خالل خبرة المدقق لدى مؤسسة الخدمة، علـى سـبيل                  .٢أ

المثال من خالل الخبرة من عمليات تدقيق أخرى قد تساعد في الحصول على فهم لطبيعـة                
ت وأنظمـة   الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة، وقد يكون ذلك ذا عون إذا كانت الخـدما             

  .الرقابة في مؤسسة الخدمة على هذه الخدمات موحدة إلى حد كبير
  

  )أ٩الفقرة : المرجع(ؤسسة الخدمة طبيعة الخدمات التي تقدمها م
 مؤسسة خدمة مثل مؤسسة تعالج المعامالت وتحـافظ علـى           إستخداميمكن لمنشأة مستخدمة      .٣أ

تـشمل  . اصة بالمعـامالت والعمليـات    المسؤولية ذات العالقة، أو التي تسجل البيانات الخ       
مؤسسات الخدمة التي تقدم هذه الخدمات على سبيل المثال دوائر األمانة في البنـوك التـي                

 لخطط منافع الموظفين أو لخطط أخرى، وموظفوا الرهن في البنوك           صولتستثمر وتخدم األ  
ات تطبيقـات   الذين يخدمون الرهون لآلخرين، ومزودوا خدمة التطبيق الذين يقدمون صـفق          

  .البرمجيات، وبيئة تكنولوجيا تكمن العمالء من معالجة المعامالت المالية والتشغيلية



  ت خدميةمؤسساالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

 ٤٠٢معيار التدقيق الدولي    ٣٦٥  

دقي
الت

  قـ

  :تشمل خدمات مؤسسات الخدمة المتعلقة بالتدقيق ما يلي  .٤أ
  .تجديد السجالت المحاسبية للمنشأة المستخدمة   •
  .صولإدارة األ   •
  .نشأة المستخدمةالبدء في معامالت أو تسجيلها أو معالجتها كوكيل للم   •

  
   الخاصة بالمنشأة الصغيرةعتباراتاإل
قد تستخدم المنشآت الصغيرة الخدمات الخارجية لمسك الدفاتر تتراوح من معالجة معامالت              .٥أ

 إعدادوتجديد سجالتها المحاسبية إلى     ) على سبيل المثال دفع ضرائب جدول المرتبات      (معينة  
دمة هذه ال يعفي إدارة المنشأة الصغيرة، وحيث يكـون           مؤسسة الخ  إستخدامبياناتها المالية، و  

  .٦ذلك مناسباً المكلفين بالحاكمية من مسؤولياتهم عن البيانات المالية
  

  ) ب٩فقرة ال: المرجع(الطبيعة واألهمية النسبية للمعامالت التي تعالجها مؤسسة الخدمة 

 الداخليـة للمنـشأة      تـؤثر علـى األنظمـة      إجراءاتيمكن لمؤسسة خدمة وضع سياسات و       .٦أ
 هي على األقل جزئياً منفصلة مادياً وتشغيلياً عـن          جراءاتالمستخدمة، وهذه السياسات واإل   

 إجراءاتالمنشأة المستخدمة، وتعتمد أهمية أنظمة الرقابة لمؤسسة الخدمة بالنسبة لسياسات و          
لـك الطبيعـة    المنشأة المستخدمة على طبيعة الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة، بما في ذ           

واألهمية النسبية للمعامالت التي تعالجها للمنشأة المستخدمة، وفي حاالت معينة قد ال تبـدو              
المعامالت المعالجة والحسابات التي تأثرت أنها جوهرية بالنسبة للبيانات الماليـة للمنـشأة             

نشأة أن فهم   المستخدمة، إال أن طبيعة المعامالت المعالجة قد تكون هامة، وقد يحدد مدقق الم            
  .أنظمة الرقابة هذه ضروري في ظل الظروف

  
  ) ج٩الفقرة : المرجع(درجة التفاعل بين أنشطة مؤسسة الخدمة والمنشأة المستخدمة 

تعتمد أهمية أنظمة الرقابة كمؤسسة الخدمة بالنسبة لتلك الخاصة بالمنشأة المستخدمة كـذلك               .٧أ
التفاعل إلى المدى أة المستخدمة، وتشير درجة على درجة التفاعل بين أنشطتها وأنشطة المنش   

الذي تستطيع فيه المنشأة المستخدمة وتختار تنفيذ أنظمة رقابة فعالة علـى المعالجـة التـي              
تجريها مؤسسة الخدمة، فعلى سبيل المثال، توجد درجة تفاعل عالية بين أنـشطة المنـشأة               

مـستخدمة المعـامالت وتقـوم      المستخدمة وأنشطة مؤسسة الخدمة عندما تفوض المنشأة ال       
مؤسسة الخدمة بمعالجة وإجراء المحاسبة لهذه المعامالت، وفي هذه الحاالت قد يكون مـن              
العملي بالنسبة للمنشأة المستخدمة تنفيذ أنظمة رقابة فعالة على هذه المعامالت، ومن ناحيـة              

                                      
 – ٢، أ٤، الفقرات "معايير التدقيق الدوليةل وفقاًتدقيق عملية األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء  "٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٦

  .٣أ
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    ٣٦٦  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

 لمعامالت المنشأة   أخرى عندما تبدأ مؤسسة الخدمة أو تسجل مبدئياً وتعالج وتؤدي المحاسبة          
المستخدمة تكون هناك درجة تفاعل أقل بين المنظمتين، وفي هذه الحاالت قـد ال تـستطيع                
المنشأة المستخدمة أو قد ال تختار تنفيذ أنظمة رقابة فعالة على هذه المعامالت في المنـشأة                

  .المستخدمة، وقد تعتمد على أنظمة رقابة في مؤسسة الخدمة
  

  ) د٩الفقرة : المرجع(المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة طبيعة العالقة بين 

من الممكن أن ينص العقد و إتفاقية مستوى الخدمة بين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة                .٨أ
  :على أمور مثل ما يلي

المعلومات التي سيتم تقديمها للمنشأة المستخدمة ومسؤوليات البدء في معامالت تتعلق            •
  ؛م بها مؤسسة الخدمةباألنشطة التي تقو

 بها  حتفاظتطبيق متطلبات الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بشكل السجالت التي سيتم اإل           •
  أو إمكانية الوصول لها؛

  ؛داءالتعويض، إن وجد، الذي سيقدم للمنشأة المستخدمة في حالة فشل األ •
ن األمر كذلك ما إذا كانت مؤسسة الخدمة ستقدم تقريراً حول أنظمتها الرقابية، وإذا كا          •

  ؛٢ أو نوع ١ير سيكون التقرير نوع ما إذا  كان التقر
ما إذا كان مدقق المنشأة له حقوق اإلطالع على سجالت المنشأة المـستخدمة التـي                •

   الالزمة إلجراء التدقيق؛ وتحتفظ بها مؤسسة الخدمة والمعلومات األخرى
  .المنشأة ومدقق الخدمةما إذا كانت اإلتفاقية تسمح باإلتصال المباشر بين مدقق  •

  
وبين مؤسسة الخدمـة ومـدقق      هناك عالقة مباشرة بين مؤسسة الخدمة والمنشأة المستخدمة           .٩أ

الخدمة، وهذه العالقات ال تنشئ الخدمة ومدقق الخدمة، وهذه العالقات ال تنشئ بالـضرورة              
 مباشرة بـين    عالقة مباشرة بين مدقق المنشأة ومدقق الخدمة، وعندما ال تكون هناك عالقة           

مدقق المنشأة ومدقق الخدمة فإن اإلتصاالت بين مدقق المنشأة ومدقق الخدمة تتم عادة مـن               
يمكن كذلك إنشاء عالقة مباشرة بين مدقق المنشأة . خالل المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة

ـ       عتباراتومدقق الخدمة، مع مراعاة اإل     شأة  األخالقية والخاصة بالسرية، ويمكن لمدقق المن
  : نيابة عن مدقق المنشأة مثلإجراءات داء مدقق خدمة ألإستخدامعلى سبيل المثال 

 

  ؛ أو ألنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمةإختبارات  )أ (

 جوهرية في المعامالت واألرصدة في البيانات المالية للمنـشأة المـستخدمة         إجراءات  )ب (
  .التي تحتفظ بها مؤسسة الخدمة

  



  ت خدميةمؤسساالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

 ٤٠٢معيار التدقيق الدولي    ٣٦٧  

دقي
الت

  قـ

  لقطاع العام الخاصة بمنشآت اعتباراتاإل
إن منشآت القطاع العام لها بشكل عام حقوق الوصول التي وضعها التشريع، على أنـه قـد                   .١٠أ

تكون هناك حاالت ال تتوفر فيها حقوق الوصول، على سبيل المثال، عنـدما يكـون موقـع       
مؤسسة الخدمة موجود في إختصاص مختلف، وفي هذه الحاالت قد يحتاج مدقق قطاع عام              

ى فهم للتشريع الذي ينطبق في اإلختصاص المتخلف لتحديد ما إذا كـان مـن               أن يحصل عل  
يمكن كذلك أن يحصل مدقق القطاع العـام أو         . الممكن الحصول على حقوق وصول مناسبة     

حقوق الوصول في أية إتفاقيات تعاقدية بين المنـشأة         يطلب من المنشأة المستخدمة أن تدخل       
  .المستخدمة ومؤسسة الخدمة

  
كن كذلك لمدقق القطاع العام أن يستخدم مدققاً آخر إلجراء إختبـار ألنظمـة الرقابـة أو                 يم  .١١أ

  . للقوانين واألنظمة أو سلطة أخرىمتثال جوهرية فيما يتعلق باإلإجراءات
  

  )١٠الفقرة : المرجع (فهم أنظمة الرقابة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة

ة المستخدمة أنظمة رقابة على خدمات مؤسسة الخدمة التي يمكن          من الممكن أن تضع المنشأ      .١٢أ
أن يختبرها مدقق المنشأة والتي قد تمكن مدقق المنشأة أن يستنتج أن أنظمة رقابـة المنـشأة                 
المستخدمة تعمل بفاعلية لبعض أو لكافة االثباتات ذات العالقة، بغض النظر عـن أنظمـة               

ذا قامت منشأة مـستخدمة، علـى سـبيل المثـال،           الرقابة الموجودة في مؤسسة الخدمة، وإ     
 مؤسسة خدمة لمعالجة جدول رواتبها فإنه يمكن للمنشأة المستخدمة وضع أنظمـة             إستخدامب

رقابة على تقديم وإستالم معلومات جدول الرواتب التي قد تمنع أو تكتشف أخطاء جوهرية،              
  :ومن الممكن أن تشمل أنظمة الرقابة هذه ما يلي

انات التي قدمت لمؤسسة الخدمة مع تقارير المعلومـات المـستلمة مـن             مقارنة البي  •
  .مؤسسة الخدمة بعد أن تكون البيانات قد تمت لمعالجتها

إعادة حساب عينة من مبالغ جدول الرواتب من أجل الدقة الكتابية، ومراجعة إجمالي              •
  .مبلغ جدول الرواتب من أجل التأكد من أنه معقول

  
 ألنظمة الرقابة للمنـشأة المـستخدمة       إختباراتمكن لمدقق المنشأة أن يؤدي      في هذه الحالة ي     .١٣أ

على معالجة جدول الرواتب التي ستوفر أساساً لمدقق المنشأة ألن يتوصل إلـى أن أنظمـة                
  .الرقابة تعمل بفاعلية لإلثباتات المتعلقة بمعامالت جدول الرواتب

  
ما يتعلق ببعض المخاطر بمكن لمدقق المنشأة أن  في٣١٥۷كما أشير في معيار التدقيق الدولي   .١٤أ

يحكم أنه ليس من الممكن أو العملي الحصول على أدلة تدقيق كافيـة ومناسـبة فقـط مـن        
 التحقيق، وهذه المخاطر قد تتعلق بالتسجيل غير الدقيق أو غير المكتمـل لفئـات               إجراءات

                                      
  ٣٠، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ۷



  مؤسسات خدميةالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

    ٣٦٨  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

مـا تـسمح خصائـصها        والتي كثيـراً   روتينية وهامة من المعامالت وأرصدة الحسابات،     
الممكـن أن تكـون خـصائص       بالمعالجة اآللية العالية مع تدخل يدوي قليل أو بدونه، ومن           

المعالجة اآللية موجودة بشكل خاص عندما تستخدم المنشأة المستخدمة مؤسسات خدمة، وفي            
هذه الحاالت تكون أنظمة الرقابة للمنشأة المستخدمة على هذه المخـاطر مناسـبة للتـدقيق،               

، ٩ويطلب من مدقق المنشأة الحصول على فهم ألنظمة الرقابة هذه وتقييمها حسب الفقرتين              
  . من معيار التدقيق الدولي هذا١٠

  
: المرجع (ة المستخدمة  اإلضافية عندما ال يمكن الحصول على فهمٍ كاف من المنشأ          جراءاتاإل

  )١٢الفقرة 
 سيتم إتخاذها ١٢ فردية أو مجتمعة في الفقرة اتإجراءإن قرار مدقق المنشأة فيما يتعلق بأية   .١٥أ

من أجل الحصول على المعلومات الالزمة لتوفير أساس لتحديد وتقييم مخـاطر األخطـاء               
  : المنشأة لمؤسسة خدمة قد يتأثر بأمور ما يليإستخدامالجوهرية فيما يتعلق ب

  المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة؛حجم كٍل من  •
  خدمة وتعقيد الخدمات التي تقدمها؛المنشأة المستتعقيد المعامالت في  •
آخـر   مـدقق  إستخدامعلى سبيل المثال قد يقرر مدقق المنشأة        ،  موقع مؤسسة الخدمة   •

 كانت مؤسسة الخدمـة      في مؤسسة الخدمة نيابة عن مدقق المنشأة إذا        إجراءات داءأل
  في موقع بعيد؛

منشأة بأدلة تدقيق   إن تزويد بفاعلية مدقق ال    ) جراءاتاإل(ما إذا كان يتوقع أن اإلجراء        •
  كافية ومناسبة؛ و

  .طبيعة العالقة بين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة •
  
يمكن لمؤسسة خدمة أن تعين مدقق خدمة لتقديم التقارير حول وصـف وتـصميم أنظمتهـا                  .١٦أ

التقريـر  (ية عملها   أو حول وصف وتصميم أنظمتها الداخلية وفاعل      ) ١القرير نوع   (الرقابية  
 بموجب المعيار الدولي لعمليات التأكيـد       ٢ أو نوع    ١يمكن إصدار التقريرين نوع     ). ٢نوع  

أو بموجب معايير وضعتها منظمة وضع معايير مخولة أو معترف بهـا            ) المقترح (٣٤٠٢۸
  ).٢ أو النوع ١والتي يمكن أن تحددها حسب أسماء مختلفة مثل تقريري النوع (

  
كان العقد بين مؤسسة خدمـة       بشكل عام على ما إذا       ٢ أو النوع    ١ توفر تقرير النوع     يعتمد  .١٧أ

ومنشأة مستخدمة يشتمل تقديم هذا التقرير من قبل مؤسسة الخدمة، وقد تختار مؤسسة الخدمة 
 أو نوع  متوفراً للمنشآت المستخدمة، على أنه ١كذلك ألسباب عملية أن تحصل التقرير نوع 

  . للمنشآت المستخدمة٢ أو نوع ١ قد ال يتوفر التقرير نوع في بعض الحاالت

                                      
  ".تقارير التأكيد على أنظمة الرقابة في منظمة خدمة لطرف آخر "٣٤٠٢ي لعمليات التأكيد المعيار الدول ۸



  ت خدميةمؤسساالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

 ٤٠٢معيار التدقيق الدولي    ٣٦٩  

دقي
الت

  قـ

في بعض الحاالت قد تلجأ المنشأة المستخدمة إلنجاز واحد أو أكثر من أعمالها أو مهامهـا                  .١٨أ
 أو التمويل والمحاسبة    متثالالهامة من خالل مصادر خارجية، مثل تكليف مهام التخطيط واإل         

حدة أو أكثر، وحيث قد ال يتوفر تقرير حول أنظمة الرقابة           أو مهمة الرقابة لمؤسسة خدمة وا     
 جـراءات في مؤسسة الخدمة في ظل هذه الظروف فقد تكون زيارة مؤسسة الخدمة أكثر اإل             

فاعلية لمدقق المنشأة المستخدمة، وذلك إلكتساب فهم ألنظمة الرقابة في مؤسـسة الخدمـة،              
دارة المنـشأة المـستخدمة مـع إدارة        حيث أنه من المحتمل أن يكون هناك تفاعل مباشر إل         

  .مؤسسة الخدمة
  
 توفر المعلومات الالزمة حول أنظمة الرقابة       إجراءات داء مدقق آخر أل   إستخداممن الممكن     .١٩أ

 فإنه يمكـن لمـدقق      ٢ أو نوع    ١المناسبة في مؤسسة الخدمة، وإذا تم إصدار التقرير نوع          
، حيث يوجد لمدقق الخدمـة      جراءات هذه اإل  ءدا مدقق الخدمة أل   إستخدامالمنشأة المستخدمة   

عالقات قائمة مع مؤسسة الخدمة، وقد يجد مدقق المنشأة المستخدمة الذي يستخدم عمل مدقق        
آخر إن اإلرشادات المستخدمة الذي يستخدم عمل مدقق آخر إن اإلرشادات في معيار التدقيق 

في ذلك إستقاللية المدقق وكفاءته     بما  ( نافعة، حيث أنها تتعلق بفهم مدقق آخر         ٦٠٠۹الدولي  
، والمشاركة في عمل مدقق آخر في تخطيط طبيعة ومدى وتقييم هذا العمل، وعنـد               )المهنية

  .كفاية ومالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها
  
من الممكن أن تستخدم منشأة مؤسسة خدمة تستخدم بدورها مؤسسة خدمة من الباطن لتقديم                .٢٠أ

 المقدمة للمنشأة المستخدمة، والتي هي جزء من نظـام معلومـات المنـشأة              بعض الخدمات 
 التقارير المالية، ومن الممكن أن تكون مؤسسة الخدمة من الباطن           إعدادالمستخدمة الخاص ب  

قد يحتاج مدقق   . منشأة منفصلة عن مؤسسة الخدمة، أو قد تكون ذات عالقة بمؤسسة الخدمة           
نظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة من الباطن، وفـي الحـاالت           المنشأة المستخدمة النظر في أ    

 مؤسسة خدمة من الباطن واحدة أو أكثر فإن التفاعل بين أنشطة المنشأة إستخدامالتي يتم فيها 
المستخدمة وأنشطة مؤسسة الخدمة تتوسع لتشمل التفاعل بين المنشأة المستخدمة ومؤسـسة            

 هذا التفاعل، وكذلك الطبيعة واألهمية النسبية       الخدمة ومؤسسات الخدمة من الباطن، ودرجة     
الخدمة ومؤسسات الخدمة من الباطن هي أهم العوامـل ألن          للمعامالت التي تعالجها مؤسسة     

ينظر مدقق المنشأة المستخدمة في تحديد أهمية أنظمة الرقابة لمؤسـسة الخدمـة ومؤسـسة            
  .خدمةالخدمة من الباطن بالنسبة ألنظمة الرقابة للمنشأة المست

  
: المرجـع  ( لدعم فهم مدقق المنشأة المستخدمة لمؤسـسة الخدمـة  ٢ أو نوع    ١ التقرير نوع    إستخدام
  )١٤-١٣الفقرة 

يمكن أن يقوم مدقق المنشأة بإجراء إستفسارات عن مدقق الخدمة من مؤسسة الخدمة المهنية                .٢١أ
 تنظيمي، وقد يكون    للمدقق أو ممارسين آخرين، وما إذا كان مدقق الخدمة خاضعاً إلشراف          

                                      
بما في ذلك عمل المدققين ( عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة –اإلعتبارات الخاصة  "٦٠٠معيار التدقيق الدولي    ۹

كما هو ضروري في ظل الظروف نافعاً عندما يجعل ذلك قد يجد المدقق هذا المعيار، مكيف " تبين أنه ٢، الفقرة )"العنصر
 من ١٩أنظر كذلك الفقرة . "المدقق مدققين آخرين يشاركون في تدقيق البيانات المالية التي هي ليست بيانات مالية للمجموعة

  .٦٠٠معيار التدقيق الدولي 



  مؤسسات خدميةالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

    ٣٧٠  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

مدقق الخدمة ممارساً في إختصاص حيث يتم إتباع معايير مختلفة فيما يتعلق بالتقارير حول              
أنظمة الرقابة في مؤسسة خدمة، ويمكن أن يحصل المدقق على معلومات عن المعايير التي              

  .يستخدمها مدقق الخدمة من منظمة وضع المعايير
  
 إلى جانـب المعلومـات حـول المنـشأة          ٢ أو النوع    ١ نوع   من الممكن أن يساعد التقرير      .٢٢أ

  :المستخدمة مدقق المنشأة في الحصول على فهم لما يلي
نواحي أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة التي قد تؤثر علـى معالجـة معـامالت                 )أ (

   مؤسسات الخدمة من الباطن؛إستخدامالمنشأة المستخدمة، بما في ذلك 
الل مؤسسة الخدمة لتحديد النقاط في تدفق المعامالت        تدفق المعامالت الهامة من خ      )ب (

  يانات المالية للمنشأة المستخدمة؛حيث يمكن أن تحدث أخطاء جوهرية في الب
يانـات الماليـة للمنـشأة      أهداف الرقابة في مؤسسة الخدمة المناسبة إلثباتـات الب          )ج (

  المستخدمة؛ و
ذة بالشكل المناسب لمنع    ما إذا كانت أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة مصممة ومنف           )د (

أو إكتشاف أخطاء معالجة قد ينجم عنها أخطاء جوهرية في البيانات المالية للمنشأة             
  .المستخدمة

  
 مدقق المنشأة المستخدمة في الحصول علـى  ٢ أو نوع ١من الممكن أن يساعد التقرير نوع    

 ال يوفر أية أدلة     ١ع  فهمٍ كاف لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية، على أن التقرير نو          
  .لفاعلية عمل أنظمة الرقابة ذات العالقة

  
 المؤرخ في تاريخ حالي أو الذي هو لفترة خارج          ٢ أو النوع    ١من الممكن أن التقرير نوع        .٢٣أ

للمنشأة المستخدمة من الممكن أن يساعد مدقق المنشأة المـستخدمة فـي             التقارير   إعدادفترة  
ة الرقابة المطبقة في مؤسسة الخدمة إذا كان التقرير معززاً          الحصول على فهم مبدئي ألنظم    

بمعلومات حالية إضافية من المصادر األخرى، وإذا كان وصف مؤسسة الخدمـة ألنظمـة              
الرقابة هو في التاريخ الحالي أو لفترة تسبق بداية الفترة التي يتم بتدقيقها فإنه يمكن للمـدقق                 

  : مثل ما يلي٢ أو النوع ١لتقرير نوع  لتحديث المعلومات في اإجراءات أداء
مناقشة التغيرات في مؤسسة الخدمة مع موظفي المنشأة المستخدمة الذين هم فـي              •

  ؛وضع يعرفون فيه هذه التغيرات
  لحالية التي تصدرها مؤسسة الخدمة؛ ومراجعة الوثائق والمراسالت ا •
  .مناقشة التغيرات مع موظفي مؤسسة الخدمة •

  
  )١٥الفقرة : المرجع (المقيمة لألخطاء الجوهرية للمخاطر ستجابةاإل

  

 مؤسسة خدمة يزيد من مخـاطرة األخطـاء الجوهريـة فـي المنـشأة               إستخدامما إذا كان      .٢٤أ
المستخدمة يعتمد على طبيعة الخدمات المقدمة وأنظمة الرقابة على هذه الخدمات، وفي بعض 



  ت خدميةمؤسساالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

 ٤٠٢معيار التدقيق الدولي    ٣٧١  

دقي
الت

  قـ

ء الجوهرية للمنشأة المـستخدمة،     مخاطرة األخطا .   مؤسسة خدمة  إستخدامالحاالت قد يقلل    
وبشكل خاص إذا كانت المنشأة المستخدمة نفسها ال تملك الخبرة الالزمـة للقيـام بأنـشطة                

علـى  (معينة، مثل البدء في معامالت ومعالجتها وتسجيلها، أو ليس لديها الموارد المناسـبة              
  ).سبيل المثال نظام تقنية معلومات

  
 بعناصر هامة من السجالت المحاسبية للمنشأة المستخدمة قـد          عندما تحتفظ مؤسسة الخدمة     .٢٥أ

يكون الوصول المباشر لهذه السجالت ضرورياً حتى يستطيع مـدقق المنـشأة المـستخدمة              
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تتعلق بعمليات الرقابة على هذه السجالت، أو لتؤكد              

يهما، وقد يتضمن هذا الوصول إما الفحص       صحة المعامالت واألرصدة المسجلة فيها، أو كل      
الفعلي للسجالت في مقر مؤسسة الخدمة أو اإلستفهام عن السجالت المحاسبية المحتفظ بهـا              

وحيث يتحقق الوصول المباشـر     . إلكترونياً من المنشأة المستخدمة أو موقع آخر، أو كيلهما        
أدلة فيما يتعلق بمالئمة أنظمة     إلكترونياً يمكن لمدقق المنشأة المستخدمة بذلك الحصول على         

الرقابة التي تشغلها مؤسسة الخدمة على إكتمال ونزاهة بيانات المنشأة المستخدمة التي تكون             
  .مؤسسة الخدمة مسؤولة عنها

  
عند تحديد طبيعة ومدى أدلة التدقيق التي سيتم الحصول عليها فيما يتعلق باألرصـدة التـي                  .٢٦أ

مالت تقوم بها مؤسسة خدمة نيابة عن المنـشأة المـستخدمة،       محتفظ بها أو معا    أصولتمثل  
  : التالية من قبل مدقق المنشأة المستخدمةجراءاتيمكن إعتبار اإل

يـتم تحديـد موثوقيـة      : فحص السجالت والوثائق التي تحفظ بها المنشأة المستخدمة         )أ (
التي مصدر األدلة هذا من خالل طبيعة ومدى السجالت المحاسبية والوثائق المدعمة            

في بعض الحاالت قد ال تحتفظ المنـشأة المـستخدمة          . تحتفظ بها المنشأة المستخدمة   
 .بسجالت أو وثائق مستقلة ومفصلة لعمليات محددة تتم نيابة عنها

  

من الممكن تحقيق وصول    : فحص السجالت والوثائق التي تحتفظ بها مؤسسة الخدمة         )ب (
زء من الترتيبات التعاقدية بـين      مدقق المنشأة المستخدمة لسجالت مؤسسة الخدمة كج      

يمكن كذلك أن يستخدم مدقق المنشأة مدققاً آخر        . ومؤسسة الخدمة المنشأة المستخدمة   
نيابة عنه للحصول على وصول لسجالت المنشأة المستخدمة التي تحتفظ بها مؤسسة            

 .الخدمة
  

 حيث تحتفظ : الحصول على مصادقات على األرصدة والمعامالت من مؤسسة الخدمة          )ج (
المنشأة المستخدمة بسجالت مستقلة لألرصدة والمعامالت مـن الممكـن أن تـشكل             
مصادقة من مؤسسة الخدمة تؤكد صحة سجالت المنشأة المستخدمة أدلة تدقيق موثوقة 

 المعنية، فعلى سبيل المثـال عنـد إسـتعمال          صولفيما يتعلق بوجود المعامالت واأل    
فظ أمين، وتحتفظ مؤسسات الخدمة هذه      مؤسسات خدمة متعددة مثل مدير إستثمار وحا      
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بسجالت مستقلة فإنه يمكن لمدقق المنشأة المـصادقة علـى األرصـدة لـدى هـذه                
 .المؤسسات من أجل مقارنة هذه المعلومات مع السجالت المستقلة للمنشأة المستخدمة

  
إذا كانت المنشأة المستخدمة ال تحتفظ بسجالت مستقلة فإن المعلومـات التـي يـتم               

ل عليها في المصادقات من مؤسسة الخدمة هي مجرد بيان ما هو معكوس في              الحصو
السجالت التي تحتفظ بها مؤسسة الخدمة، ولذلك فإن هـذه المـصادقات، مـأخوذة              
لوحدها، ال تشكل أدلة تدقيق موثوقة، وفي هذه الحاالت يمكن أن ينظر مدقق المنشأة              

  .ديل لألدلة المستقلةالمستخدمة فيما إذا كان من الممكن تحديد مصدر ب
  

 تحليلية للسجالت التي تحتفظ بهـا المنـشأة المـستخدمة أو للتقـارير              إجراءات أداء  )د (
 التحليلية عنـد    جراءاتمن المحتمل أن تتباين فاعلية اإل     : المستلمة من مؤسسة الخدمة   

 .اإلثبات، وستتأثر بمدى وتفصيل المعلومات المتوفرة
  
 تحقيقية بطبيعتهـا لمنفعـة مـدققي المنـشأة          إجراءات أداءبمن الممكن أن يقوم مدقق آخر         .٢٧أ

 متفق عليها من قبل     إجراءات أداءالمستخدمة، وقد تتضمن مثل هذه العملية قيام مدقق آخر ب         
المنشأة المستخدمة ومدققها ومن قبل مؤسسة الخدمة ومدققها، وتتم مراجعة النتائج التي تـم              

 بها مدقق آخر من قبل مدقق المنشأة المـستخدمة           التي قام  جراءاتالتوصل لها من خالل اإل    
لتحديد ما إذا كانت تشكل أدلة تدقيق كافية ومناسبة، إلى جانب ذلك قد تكون هناك متطلبات                

ـ                أداءتفرضها السلطات الحكومية أو بموجب ترتيبات تعاقدية حيث يقوم مـدقق الخدمـة ب
 جراءاتققو المنشأة المستخدمة اإل   من الممكن أن يستخدم مد    .  تحقيق معينة بطبيعتها   إجراءات

المطلوبة لألرصدة والمعامالت التي تعالجها مؤسسة الخدمة، وذلك كجزء من األدلة الالزمة            
لدعم آراء التدقيق لهم، وفي هذه الحاالت قد يكون مـن المفيـد بالنـسبة لمـدقق المنـشأة                   

لتدقيق أو الوصول إلـى      على وثائق ا   جراءات اإل أداءالمستخدمة ومدقق الخدمة أن يتفقا قبل       
  .وثائق التدقيق التي سيتم تزويدها لمدقق المنشأة المستخدمة

  
في بعض الحاالت، وخاصة عندما تتعهد منشأة مستخدمة إلى مصادر خارجيـة بعـض أو                 .٢٨أ

جميع مهامها المالية مثل مؤسسة خدمة فقد يواجه مدقق المنشأة المستخدمة وضـعاً حيـث               
 إجراءات أداء التدقيق على مؤسسة الخدمة، وقد تدعو الحاجة إلى          يعتمد جزء كبير من أدلة    

تحقيق في مؤسسة الخدمة من قبل مدقق المنشأة المستخدمة أو مدقق آخر نيابة عنه، ومـن                
، وباإلضافة إلى ذلك من الممكـن أن      ٢ أو نوع    ١الممكن أن يقدم مدقق الخدمة التقرير نوع        

إن مشاركة مدقق آخر ال يغير من . منشأة المستخدمة تحقيق نيابة عن مدقق الإجراءاتيؤدي 
مسؤولية مدقق المنشأة المستخدمة في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس             
معقول لدعم رأي مدقق المنشأة المستخدمة، وتبعاً لذلك فإن إعتبار مدقق المنشأة المستخدمة             

 داءافية ومناسبة، وما إذا كان المدقق بحاجة أل       فيما إذا كان قد تم الحصول على أدلة تدقيق ك         
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 التحقق  إجراءات تحقق اضافية يشمل مشاركة مدقق المنشأة المستخدمة في توجيه           إجراءات
  .التي يؤديها مدقق آخر واإلشراف عليها أو إعطاء دليل على ذلك

  
  )١٦الفقرة : المرجع ( أنظمة الرقابةإختبارات

 إختبـارات  أن يصمم ويؤدي مدقق المنشأة المـستخدمة         ٣٣٠١٠لييتطلب معيار التدقيق الدو     .٢٩أ
ألنظمة الرقابة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بفاعلية تـشغيل أنظمـة               
الرقابة ذات العالقة في ظروف محددة، وفي سياق منظمة الخدمة ينطبق هذا المتطلب عنـد               

  :ما
خاطر األخطاء الجوهرية توقعاً بأن أنظمـة       يتضمن تقييم مدقق المنشأة المستخدمة لم       )أ (

أي أن مدقق المنـشأة المـستخدمة ينـوي         (الرقابة في مؤسسة الخدمة تعمل بفاعلية       
اإلعتماد على فاعلية عمل أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة عند تحديد طبيعة وتوقيت             

 ؛ أو التحقيقإجراءاتومدى 
  

اعلية عمل أنظمة الرقابة في المنـشأة        ف إختبارات التحقيق لوحدها أو مع      إجراءاتإن    )ب (
  .المستخدمة ال تستطيع أن توفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة عند مستوى اإلثبات

  
 يمكن لمدقق المنشأة المستخدمة اإلتصال بمؤسسة الخدمـة مـن           ٢إذا لم يتوفر التقرير نوع        .٣٠أ

 الذي يشتمل على    ٢وع   مدقق خدمة لتوفير التقرير ن     إستخدامالمنشأة المستخدمة لطلب    خالل  
 لفاعلية عمل أنظمة الرقابة ذات العالقة، أو يمكـن لمـدقق المنـشأة المـستخدمة        إختبارات
.  في مؤسسة الخدمة تختبر فاعلية عمل أنظمة الرقابة هذه         إجراءات داء مدقق آخر أل   إستخدام

ة الرقابـة    ألنظم إختبارات أداءيمكن لمدقق المنشأة المستخدمة كذلك زيادة مؤسسة الخدمة و        
إن تقييمات مدقق المنشأة المستخدمة مبينة      . ذات العالقة إذا وافقت مؤسسة الخدمة على ذلك       

 مـدقق المنـشأة المـستخدمة      إجـراءات على األدلة مجتمعة التي يوفرها عمل مدقق آخر و        
  .الخاصة به

  
اعليـة  عمـل بف   كأدلة تدقيق بأن أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة ت         ٢ التقرير نوع    إستخدام

  )١٧الفقرة : المرجع(
  

 تلبية إحتياجات عدة مدققين مختلفين لمنشأة مستخدمة، ولذلك فقد          ٢قد يقصد من التقرير نوع        .٣١أ
 أنظمة الرقابة والنتائج المبينة في تقرير مدقق الخدمة غير مناسبة لإلثباتات            إختباراتتكون  

 المناسبة ألنظمة   ختباراتيتم تقييم اإل  . ةالتي تعتبر هامة في البيانات المالية للمنشأة المستخدم       
الرقابة ونتائجها لتحديد أن تقرير مدقق الخدمة يوفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن فاعليـة               
أنظمة الرقابة لدعم تقييم مدقق المنشأة المستخدمة للمخاطر، وبإجراء ذلك يمكـن أن يعتبـر              

  :مدقق المنشأة المستخدمة العوامل التالية
  

 أداء أنظمة الرقابة، والوقت الذي إنقـضى منـذ         إختباراتغطيها  ة الزمنية التي ت   الفتر  )أ (
  ؛ أنظمة الرقابةإختبارات

                                      
  .٨، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٠
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نطاق عمل مدقق الخدمة والخدمات والعمليات التي تمت تغطيتها، وأنظمـة الرقابـة               )ب (
التي أختيرت واإلختيارات التي أديت، والطريقة التي تتعلـق بهـا أنظمـة الرقابـة               

 ؛ ومة الرقابة للمنشأ المستخدمةالمختبرة بأنظ
  

 ألنظمة الرقابة ورأي مدقق الخدمة حول فاعلية عمـل أنظمـة            ختباراتنتائج هذه اإل    )ج (
 .الرقابة

  
بالنسبة لبعض اإلثباتات كلما كانت الفترة التي يغطيها إختبار محدد وكانـت الفتـرة التـي                  .٣٢أ

تي يوفرها اإلختبـار أقـل، وعنـد         اإلختبار أطول فقد تكون أدلة التدقيق ال       أداءإنقضت منذ   
 التقارير المالية للمنشأة المستخدمة فقد      إعداد لفترة   ٢مقارنة الفترة التي يغطيها التقرير نوع       

 يوفر أدلة تدقيق أقل إذا كان هناك تداخل         ٢يستنتج مدقق المنشأة المستخدمة أن التقرير نوع        
التي ينوي لها مدقق المنشأة المـستخدمة        والفترة   ٢قليل بين الفترة التي يغطيها التقرير نوع        

سابقة  الذي يغطي فترة     ٢تكون الحالة كذلك فإن التقرير نوع       اإلعتماد على التقرير، وعندما     
في حاالت أخرى من الممكن أن يحدد مدقق المنـشأة          . أو الحقة قد يوفر أدلة تدقيق إضافية      

 إسـتخدام  في مؤسسة الخدمة أو    ألنظمة الرقابة  إختبارات أداءالمستخدمة إنه من الضروري     
مدقق آخر ألدائها، وذلك من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن فاعلية عمل               

  .أنظمة الرقابة هذه
  
قد يكون كذلك من الضروري أن يقوم مدقق المنشأة المستخدمة بالحصول على أدلة إضافية                .٣٣أ

نية في مؤسسة الخدمة خارج الفترة التي يغطيها        بشأن التغيرات الهامة في أنظمة الرقابة المع      
 تدقيق إضافية ليتم أداؤها، ومن الممكن أن تشمل العوامل          إجراءات، أو يحدد    ٢التقرير نوع   

المناسبة لتحديد ما هي أدلة التدقيق اإلضافية التي سيتم الحصول عليها بشأن أنظمة الرقابـة               
  : التي يغطيها تقرير مدقق الخدمة ما يليفي منشأة الخدمة التي كانت تعمل خارج الفترة

 

 خطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات؛أهمية المخاطر المقيمة لأل  )أ (
  

أنظمة الرقابة المحددة التي اختبرت أثناء الفترة المرحلة والتغيرات الهامة فيها منـذ               )ب (
 م المعلومات والعمليات والموظفين؛اختبارها، بما في ذلك التغيرات في نظا

  

 أن فاعلية عمل أنظمة الرقابة هذه؛لحصول على أدلة التدقيق بشدرجة ا  )ج (
  

 ؛.طول الفترة المتبقية  )د (
  

 علـى    التحقيـق بنـاء    إجراءاتالمدى الذي ينوي به مدقق المنشأة المتسخدمة تقليل           ) هـ(
  اإلعتماد على أنظمة الرقابة؛ و

  

  .فاعلية بيئة الرقابة ومتابعة أنظمة الرقابة في المنشأة المستخدمة  )و (
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 أنظمة  إختباراتمن الممكن الحصول على أدلة تدقيق إضافية، على سبيل المثال بالتوسع في               .٣٤أ
  .الرقابة على مدى الفترة المتبقية، أو اختبار متابعة أنظمة الرقابة للمنشأة المستخدمة

  
لمـستخدمة   التقارير المالية للمنشأة ا    إعدادإذا كانت فترة االختبار لمدقق الخدمة خارج فترة           .٣٥أ

 ليتوصـل إلـى أن      ختباراتفإن مدقق المنشأة المستخدمة لن يستطيع اإلعتماد على هذه اإل         
أنظمة الرقابة في المنشأة المستخدمة تعمل بفاعلية ألنها ال توفر أدلة في فترة التدقيق الحالية               

  . أخرىإجراءات أداءعلى فاعلية أنظمة الرقابة، إال إذا تم 
  
قد تكون الخدمة التي تقدمها مؤسسة خدمة مصممة على إفتراض أنه سيتم            في حاالت معينة      .٣٦أ

تطبيق أنظمة رقابة معينة من قبل المنشأة المستخدمة، فعلى سبيل المثال قد تكـون الخدمـة                
مصممة على إفتراض أنه سيكون لدى المنشأة المستخدمة أنظمة رقابة موجـودة لتفـويض              

دمة لمعالجتها، وفي هذه الحالة يمكـن أن يـشمل          المعامالت قبل أن ترسل إلى مؤسسة الخ      
وصف منظمة الخدمة ألنظمة الرقابة وصفاً ألنظمة الرقابة المكملة هذه للمنشأة المستخدمة،            
وعلى مدقق المنشأة المستخدمة أن ينظر فيما إذا كانت أنظمـة الرقابـة المكملـة للمنـشأة                 

  .مةالمستخدمة مناسبة للخدمة التي تقدم للمنشأة المستخد
  
إذا كان مدقق المنشأة المستخدمة يعتقد أن تقرير مدقق الخدمة قد ال يوفر أدلة تدقيق كافيـة                   .٣٧أ

 ختبـارات ومناسبة، على سبيل المثال إذا كان تقرير مدقق الخدمة ال يحتوي على وصف إل             
 مدقق الخدمة ألنظمة الرقابة ونتائج ذلك، فإنه يمكن لمدقق المنشأة المستخدمة تعزيـز فهـم              

 مدقق الخدمة وإستنتاجاته باإلتصال بمؤسسة الخدمة من خالل المنشأة المـستخدمة            إجراءات
 مناقشة مع مدقق الخدمة بشأن  نطاق ونتائج عمل مدقق المنشأة المستخدمة،             إجراءاتلطلب  

وكذلك إذا كان مدقق المنشأة المستخدمة يعتقد أن ذلك ضروري فإنه يمكن لمـدقق المنـشأة                
يتصل بمؤسسة الخدمة من خالل المنشأة المستخدمة لطلب أن يقـوم مـدقق             المستخدمة أن   

 في مؤسسة الخدمة، وبالتناوب وبناء علـى طلـب مـدقق المنـشأة              إجراءات أداءالخدمة ب 
  .جراءاتالمستخدمة يمكن أن يؤدي مدقق المنشأة المستخدمة أو مدقق آخر هذه اإل

  
، بما في ذلك اإلستثناءات والمعلومـات       ختباراتإل لمدقق الخدمة نتائج ا    ٢يحدد تقرير النوع      .٣٨أ

األخرى التي يمكن أن تؤثر على إستنتاجات مدقق المنـشأة المـستخدمة، ال تعنـي تلقائيـاً              
 لمدقق الخدمـة أن  ٢اإلستثناءات التي يشير لها مدقق الخدمة أو رأي معدل في التقرير نوع      

 عند تقييم مخاطر     البيانات المالية للمنشأة    لمدقق الخدمة لن يكون مفيداً لتدقيق      ٢التقرير نوع   
األخطاء الجوهرية، بل أن اإلستثناءات واألمر الذي يتسبب في رأي معدل في التقرير نـوع               

 لمدقق الخدمة سيتم إعتبارها في تقييم مدقق المنشأة المستخدمة إلختبار أنظمة الرقابة التي              ٢
األمور التي تتسبب في رأي معـدل يمكـن         يؤديها مدقق الخدمة، وعند إعتبار اإلستثناءات و      

لمدقق المنشأة المستخدمة مناقشة هذه األمور مع مدقق الخدمة، ويعتمد هذا اإلتـصال علـى           



  مؤسسات خدميةالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

    ٣٧٦  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

إتصال المنشأة المستخدمة مع مؤسسة الخدمة والحصول على موافقة مؤسسة الخدمة على أن       
  .يحدث اإلتصال

  
  ي حددت أثناء التدقيقاإلبالغ عن نواحي النقص في الرقابة الداخلية الت

  

يطلب من مدقق المنشأة المستخدمة أن يبلغ كتابة عن نواحي النقص الهامة التي حددت أثناء                 .٣٩أ
، كما يطلـب مـن مـدقق    ١١التدقيق لكل من اإلدارة والمكلفين بالحاكمية في الوقت المناسب    

 الوقت المناسـب    المنشأة المستخدمة أن يبلغ اإلدارة عند مستوى مناسب من المسؤولية وفي          
عن نواحي القصور األخرى في الرقابة الداخلية التي حددت أثناء التدقيق، والتي هـي فـي                

يـشمل  . ١٢الحكم المهني لمدقق المنشأة المستخدمة ذات أهمية كافية لتستحق عنايـة اإلدارة           
عنهـا  األمور التي قد يحددها مدقق المنشأة المستخدمة أثناء التدقيق والتي يمكـن الإلبـالغ      

  :إلدارة المنشأة المستخدمة والمكلفين بالحاكمية فيها ما يلي
أية متابعة ألنظمة الرقابة التي يمكن أن يطبقها مدقق المنشأة المستخدمة، بما في ذلـك                •

  ؛٢ أو نوع ١أنظمة الرقابة التي حددت نتيجة للحصول على التقرير نوع 
 أو  ١ المستخدمة في التقريـر نـوع        الحاالت حيث يشار ألنظمة الرقابة المكملة للمنشأة       •

  تم تطبيقها في المنشأة المستخدمة؛ و ولم ي٢نوع 
أنظمة الرقابة التي قد تدعوا الحاجة لها في مؤسسة الخدمة التي ال تظهـر أنهـا تـم                   •

  .٢تنفيذها، أو التي ال يغطيها بالتحديد التقرير نوع 
  

  )١٨الفقرة : المرجع (ة من الباطن خدمات مؤسسة خدمالتي تستثني ٢نوع ال و١نوع ال تقارير
إذا إستخدمت مؤسسة خدمة مؤسسة خدمة من الباطن فإن تقرير مدقق الخدمة من الممكن إما      .٤٠أ

أن يشمل أو ال يشمل أهداف الرقابة لمؤسسة الخدمة وأنظمة الرقابة ذات العالقة في وصف               
 عـداد  األسـلوبين إل   مؤسسة الخدمة لنظامها وفي نطاق عملية مدقق الخدمة، ويعرف هـذه          

 أو  ١أسلوب اإلستثناء على التوالي، وإذا إستثنى التقرير نـوع          التقرير باألسلوب الشامل أو     
خدمة من الباطن وكانت الخدمات التي تقـدمها مؤسـسة           أنظمة الرقابة في مؤسسة      ٢نوع  

يق الخدمة من الباطن وكانت الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة من الباطن مناسـبة لتـدق              
البيانات المالية للمؤسسة المستخدمة فإنه يطلب من مدقق المنشأة المستخدمة تطبيق متطلبات            

تعتمد طبيعة ومدى العمل الـذي سـيتم        . هذا المعيار فيما يتعلق بمؤسسة الخدمة من الباطن       
أداؤه من قبل مدقق المنشأة المستخدمة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة مـن               

ن على طبيعة وأهمية هذه الخدمات بالنسبة للمنشأة المستخدمة، ومالئمة هذه الخـدمات             الباط

                                      
  .١٠-٩، الفقرتان "اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحاكمية واإلدارة "٢٦٥معيار التدقيق الدولي  ١١
  .١٠، الفقرة ٢٦٥معيار التدقيق الدولي  ١٢



  ت خدميةمؤسساالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

 ٤٠٢معيار التدقيق الدولي    ٣٧٧  

دقي
الت

  قـ

 مدقق المنشأة المستخدمة على تحديد أثـر مؤسـسة          ٩للتدقيق، ويساعد المتطلب في الفقرة      
  .الخدمة من الباطن وطبيعة ومدى العمل الذي سيتم أداؤه

  
خطاء غير المصححة فيما يتعلـق باألنـشطة فـي           للقوانين واألنظمة، واأل   متثال وعدم اإل  حتيالاإل

  )١٩الفقرة : المرجع (مؤسسة الخدمة
قد يطلب من مؤسسة الخدمة، بموجب أحكام العقد مع المنشآت المستخدمة أن تفصح للمنشآت   .٤١أ

 للقوانين واألنظمة أو األخطـاء غيـر        إمتثال أو عدم    إحتيالالمستخدمة التي تأثرت عن أي      
 على مـدقق    ١٩كما تتطلب الفقرة    .  إلدارة أو موظفي مؤسسة الخدمة     المصححة التي تعزي  

المنشأة المستخدمة إجراء إستفسارات من إدارة المنشأة المستخدمة فيما يتعلق ما إذا كانـت              
 إجـراءات مؤسسة الخدمة قد أبلغت عنها مؤسسة الخدمة تؤثر على طبيعة وتوقيت ومـدى              

في حاالت معينة قـد يطلـب مـدقق المنـشأة           . دمةالتدقيق اإلضافية لمدقق المنشأة المستخ    
المستخدمة معلومات إضافية إلجراء هذا التقييم، وقد يطلب من المنشأة المستخدمة اإلتـصال    

  .بمؤسسة الخدمة للحصول على المعلومات الضرورية
  

  )٢٠الفقرة : المرجع(تقديم التقرير من قبل المنشأة المستخدمة 

لمنشأة المستخدمة الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسـبة فيمـا           عندما ال يستطيع مدقق ا      .٤٢أ
يتعلق بالخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة الخاصـة بتـدقيق البيانـات الماليـة للمنـشأة                

  :المستخدمة فإن هناك تحديداً لنظام التدقيق، ومن الممكن أن تكون كذلك عندما
م كاف للخـدمات التـي تقـدمها        ال يستطيع مدقق المنشأة المستخدمة الحصول على فه        •

  ؛مؤسسة الخدمة، وليس لديه أساس لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
المنشأة المستخدمة توقعاً بأن أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة تعمـل           يشمل تقييم مدقق     •

بفاعلية، وال يستطيع مدقق المنشأة المستخدمة الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسـبة             
  ؛ ن فاعلية تشغيل هذه األنظمةبشأ

تكون أدلة التدقيق الكافية والمناسبة متوفرة فقط من السجالت التي تحتفظ بها مؤسـسة               •
  .الخدمة، وال يستطيع مدقق المنشأة المستخدمة الوصول مباشرة لهذه السجالت

  
نـشأة  ما إذا كان المدقق يبدي رأياً متحفظاً أو يحجب الرأي يعتمد على إستنتاج مـدقق الم               

  .المستخدمة فيما إذا كانت اآلثار محتملة على البيانات المالية هامة أو مؤثرة
  

  )٢٢-٢١الفقرتان : المرجع (الخدمةاإلشارة إلى عمل مدقق 

في بعض الحاالت قد تتطلب القوانين أو األنظمة إشارة إلى عمل مدقق الخدمة فـي تقريـر                   .٤٣أ
 ألغراض الشفافية في القطاع العام، وفـي هـذه          مدقق المنشأة المستخدمة، على سبيل المثال     



  مؤسسات خدميةالتي تستعمل  بالمنشآتإعتبارات التدقيق المتعلقة 
 

    ٣٧٨  ٤٠٢معيار التدقيق الدولي 

الحاالت قد يحتاج مدقق المنشأة المستخدمة إلى موافقة مدقق الخدمة قبل عمـل مثـل هـذه                 
  .اإلشارة

  
إن حقيقة أن المنشأة المستخدمة تستخدم مؤسسة خدمة ال يغير من مسؤولية مـدقق المنـشأة              .٤٤أ

فيما يتعلق بالحصول علـى أدلـة تـدقيق كافيـة        المستخدمة بموجب معايير التدقيق الدولية      
ومناسبة لتوفير أساس معقول لدعم رأي مدقق المنشأة المستخدمة، ولذلك فإن علـى مـدقق               
الخدمة جزئياً كأساس لرأي مدقق المنشأة المستخدمة حول البيانات المالية، على أنه عنـدما              

ل في تقرير مدقق الخدمـة فـإن        يبدي مدقق المنشأة المستخدمة رأياً معقوالً بسبب رأي معد        
مدقق المنشأة المستخدمة ال يمنع من اإلشارة إلى تقرير مدقق الخدمة إذا كانت تلك اإلشـارة              
تساعد في إيضاح السبب للرأي المعدل لمدقق المنشأة المستخدمة، وفي هـذه الحـاالت قـد                

  .اإلشارةيحتاج مدقق المنشأة المستخدمة إلى موافقة مدقق الخدمة قبل إجراء هذه 
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دقي
الت
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  ٤٥٠الدولي التدقيق معيار 
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  تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق
 

    ٣٨٠  ٤٥٠معيار التدقيق الدولي 

  
  
  
  
  
  

    

في " طئة المحددة خالل عملية التدقيقتقييم البيانات الخا "٤٥٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي
 للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير العامةاألهداف  "٢٠٠سياق معيار التدقيق الدولي 

 ".التدقيق الدولية



  المحددة خالل التدقيقتقييم البيانات الخاطئة 
 

 ٤٥٠معيار التدقيق الدولي    ٣٨١  

دقي
الت

  قـ

  المقدمة
  المعيارنطاق 

عن تقييم تأثير البيانات الخاطئة المحددة على عملية التدقيق          ة المدقق يتناول هذا المعيار مسؤولي    .١
ويتنـاول معيـار التـدقيق      .  غير المصححة، إن وجدت، على البيانات المالية       والبيانات الخاطئة 

 ما إذا تم الحـصول      إستنتاج مسؤولية المدقق في تكوين رأي حول البيانات المالية و         ٧٠٠الدولي
 إستنتاج ويأخذ. على تأكيد معقول بشأن خلو البيانات المالية ككل من البيانات الخاطئة الجوهرية           

 تقييم المدقق للبيانات الخاطئـة      عتبار بعين اإل  ٧٠٠ حسيب معيار التدقيق الدولي    المدقق المطلوب 
ويتنـاول معيـار التـدقيق      . ١ لهذا المعيار  وفقاًغير المصححة، إن وجدت، على البيانات المالية        

 مسؤولية المدقق عن تطبيق مفهوم األهمية بصورة مالئمة في تخطيط وأداء عملية             ٢ ٣٢٠الدولي
 .ات الماليةتدقيق البيان

  

  تاريخ النفاذ
 ديـسمبر   ١٥يدخل هذا المعيار حيز النفاذ لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ فـي                .٢

 .  أو بعد ذلك٢٠٠٩
  

 الهدف
 :يهدف المدقق إلى تقييم ما يلي .٣

 تأثير البيانات الخاطئة المحددة على عملية التدقيق؛ و  )أ (

 .حة، إن، وجدت، على البيانات الماليةتأثير البيانات الخاطئة غير المصح  )ب (
  

  التعريفات
 :لغايات معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها .٤

المبلغ أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح الوارد في بند ما            بين   إختالف: البيان الخاطئ   )أ (
 وفقـاً صاح المطلوب للبند ليكون     في البيان المالي والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو اإلف         

ويمكن أن تكون البيانات الخاطئة نتيجة لألخطاء أو        . إلطار إعداد التقارير المالية المطبق    
 ). ١الفقرة : المرجع. (حتيالاإل

  
وعندما يعبر المدقق عن رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية معروضة بصورة عادلة،              

ي وجهة نظر صادقة وعادلة، فإن البيانات الخاطئة تشمل         من كافة النواحي الهامة، أو يعط     
أيضا التعديالت على المبالغ أو التصنيفات أو العـروض أو اإلفـصاحات التـي تعتبـر                

                                                 
 .١١-١٠، الفقرات "تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية "٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ١
 ."في تخطيط وأداء عملية التدقيقالنسبية األهمية "، ٣٢٠معيار التدقيق الدولي  ٢



  تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل التدقيق
 

    ٣٨٢  ٤٥٠معيار التدقيق الدولي 

ضرورية، بتقدير المدقق، لعرض البيانات المالية بصورة عادلة، من كافة النواحي الهامة،            
  .عطاء وجهة نظر صادقة وعادلةإلأو 

 البيانات الخاطئة التي قام المـدقق بتجميعهـا خـالل           – غير المصححة    البيانات الخاطئة   )ب (
 التدقيق والتي لم يتم تصحيحها

  

 المتطلبات
  تجميع البيانات الخاطئة المحددة

 

يقوم المدقق بتجميع البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق عد تلك البيانات الخاطئة غير               .٥
 )٣أ-٢الفقرة أ: المرجع (.المهمة

  
  دراسة البيانات الخاطئة المحدد خالل تقدم عملية التدقيق

 

 :يحدد المدقق ما إذا كانت إستراتيجية التدقيق العامة وخطة التدقيق بحاجة إلى المراجعة في حال .٦

 إحتماليـة كانت طبيعة البيانات الخاطئة المحددة والظروف التي حصلت فيها تشير إلى              )أ (
تمت تجميعها مع البيانات الخاطئـة التـي تـم          وجود بيانات خاطئة أخرى والتي، إن       

 )٤الفقرة أ: المرجع(تجميعها خالل عملية التدقيق، يمكن أن تصبح جوهرية؛ أو 

مجموع البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق يقتـرب مـن األهميـة                 )ب (
 )٥الفقرة أ: المرجع. (٣٢٠ لمعيار التدقيق الدوليوفقاًالمحددة 

  
قق، بفحص صنف معـين مـن المعـامالت أو أرصـدة             المد  طلب  على بناء اإلدارة،   إذا قامت  .٧

الحسابات أو اإلفصاحات والبيانات الخاطئة المصححة التي تم كشفها، فيتعين على المدقق القيام             
 )٦الفقرة أ: المرجع. (بإجراءات تدقيق إضافية لتحديد ما إذا كان البيان الخاطئ ال يزال موجوداً

  
   وتصحيحها البيانات الخاطئةعناإلبالغ 

  

 كافة البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية التـدقيق فـي الوقـت               باإلبالغيقوم المدقق    .٨
 ويطلب المدقق   .٣المحدد إلى مستوى اإلدارة المالئم ما لم يحظر القانون أو النظام مثل هذا األمر             

 )٩أ-٧ أالفقرات: المرجع. (لبيانات الخاطئةمن اإلدارة تصحيح تلك ا
 

فينبغي عليه  ابلغ عنها المدقق،    إذا رفضت اإلدارة تصحيح بعض أو جميع البيانات الخاطئة التي            .٩
الحصول على تبرير ألسباب رفض اإلدارة عمل التصحيحات وينبغي أن يأخذ هذا التبرير بعين              

.  لخاطئـة الجوهريـة    عند تقييم ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من البيانـات ا             عتباراإل
 )١٠الفقرة أ: المرجع(

                                                 
 .٧، الفقرة "ن بالرقابةاإلتصال مع أولئك المكلفي"، ٢٦٠معيار التدقيق الدولي  ٣



  المحددة خالل التدقيقتقييم البيانات الخاطئة 
 

 ٤٥٠معيار التدقيق الدولي    ٣٨٣  

دقي
الت

  قـ

  ثير البيانات الخاطئة غير المصححةأتقييم ت
 

األهمية المحددة  قبل تقييم تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة، يجب على المدقق إعادة تقييم                .١٠
ية لفعلية   ليؤكد ما إذا كانت ال تزال مالئمة في سياق النتائج المال           ٣٢٠ لمعيار التدقيق الدولي   وفقاً

 )١٢أ-١١الفقرات أ: المرجع. (للمنشأة
  
. يحدد المدقق ما إذا كانت البيانات المالية غير المصححة جوهرية، بشكل منفردة أو بمجموعهـا               .١١

 :عتبار ما يلي باإلأخذوخالل القيام بهذا التحديد، ينبغي على المدقق 

مالت أو أرصدة الحسابات    حجم وطبيعة البيانات الخاطئة، فيما يتعلق بصنف معين من المعا          •
الفقـرات  : المرجـع (أو اإلفصاحات والبيانات المالية ككل والظروف الخاصة بحصولها؛ و  

 )٢٠أ-١٩ وأ١٧أ-١٣أ

تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة المتعلقة لفترات سابقة على أصـناف المعـامالت أو               •
 )١٨الفقرة أ: المرجع. (كلأرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة والبيانات المالية ك

  
  التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة

  

ينبغي على المدقق إبالغ المسؤولين عن الحوكمة عن البيانات الخاطئة غير المصححة وتأثيرها،              .١٢
. ٤منفردة أو مجتمعة، على الرأي الوارد في تقرير المدقق، ما لم يحظر ذلك األمر قانون أو نظام  

وينبغي . لمدقق البيانات الخاطئة غير المصححة الجوهرية بشكل منفرد       وينبغي عن يحدد إبالغ ا    
 )٢٣أ-٢١الفقرات أ: المرجع. (أن يطلب المدقق تصحيح البيانات الخاطئة غير المصححة

 

يقوم المدقق بإبالغ المسؤولين عن الحوكمة عن تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة المتعلقـة               .١٣
مالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة والبيانات         بفترات سابقة على أصناف المعا    

 .المالية ككل
  

  اإلقرار الخطي
 

، من المسؤولين عن الحوكمة بشأن ما        من اإلدارة، وحيثما كان مالئماً      خطياً يطلب المدقق إقراراً   .١٤
جتمعة، إذا كان يعتقدون أن تأثيرات البيانات الخاطئة غير المصححة تعتبر جوهرية، منفردة أو م     

: المرجع. (ويتم تضمين ملخص لهذه البنود أو إرفاقه باإلقرار الخطي        . على البيانات المالية ككل   
 )٢٤الفقرة أ

  

                                                 
 . ٣ المالحظة الهامشية أنظر ٤



  تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل التدقيق
 

    ٣٨٤  ٤٥٠معيار التدقيق الدولي 

  التوثيق
 )٢٥الفقرة أ: المرجع: (٥ينبغي أن يضمن المدقق ما يلي في وثائق التدقيق .١٥

 ؛ و)٥الفقرة ( منها أقلالقيمة التي تعتبر البيانات الخاطئة غير مهمة إذا كانت   )أ (

الفقرات (كافة البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق وما إذا تم تصحيحها                )ب (
 ؛ و)١٢ و٨ و٥

 المدقق فيما إذا كانت البيانات الخاطئة غير المصححة تعتبر جوهرية، منفـردة أو   إستنتاج  )ج (
 ). ١الفقرة  (ستنتاجمجتمعة، وأساس ذلك اإل

 

  خرى التطبيق والمادة التوضيحية األ
  تعريف البيان الخاطئ

  : يمكن أن تنتج البيانات الخاطئة عما يلي .١أ

  عليها إعداد البيانات المالية؛ وبناءعدم الدقة في جمع ومعالجة البيانات التي يتم   )أ (

 السهو عن قيمة أو إفصاح؛ و  )ب (

 تقدير محاسبي غير دقيق ناجم عن تجاهل للحقائق أو تفسير خاطئ واضح لها؛ و  )ج (

 إختيـار رة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية التي يعتبر المدقق غير معقولة أو           تقديرات اإلدا   )د (
 . تطبيق السياسات المحاسبية التي يعتبرها المدقق غير مالئمة

  
  . حتيال أمثلة على البيانات الخاطئة الناجمة عن اإل٦ ٢٤٠ويقدم معيار التدقيق الدولي

  
  )٥قرة الف: المرجع(تجميع البيانات الخاطئة المحددة 

ير مهمة وال تحتاج    غيمكن أن يعين المدقق قيمة بحيث تكون البيانات الخاطئة التي تقل عنها               .٢أ
ن المدقق يتوقع بوضوح أن من تجميع هذه القيم لن يكون له تـأثير جـوهري                ألإلى تجميعها   

 آخر عن مـصطلح     تعبيراً" من الواضح عدم أهميتها   "وال يعتبر مصطلح    . على البيانات المالية  
 تماماً" صغرأ"فاألمور التي من الواضح عدم أهميتها تكون ذات حجم مختلف           ". غير جوهرية "

 غير ذات قيمة، سواء    ، وستكون أموراً  ٣٢٠ لمعيار التدقيق الدولي   وفقاًالمحدد   معنى الجوهرية 

                                                 
 .٦ والفقرة أ١١-٨، الفقرات "وثائق التدقيق "٢٣٠معيار التدقيق الدولي   ٥

 . ٦أ-١، الفقرات أ" في تدقيق البيانات الماليةحتيالمسؤوليات المدقق المتعلقة باإل "٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ٦



  المحددة خالل التدقيقتقييم البيانات الخاطئة 
 

 ٤٥٠معيار التدقيق الدولي    ٣٨٥  

دقي
الت

  قـ

    تم تقديرها    أخذت منفردة أو مجتمعة وسواء على أية معايير تتعلق بالحجم أو الطبيعـة أو         بناء  
نه البند يعتبر   إوعندما يكون هناك أية شكوك حول وضوح عدم أهمية بند أو أكثر، ف            . الظروف
  .   من الواضح عدم أهميتهعندها بنداً

  
خالل عملية التـدقيق وفـي إبـالغ        لمساعدة المدقق في تقييم تأثير البيانات الخاطئة المجمعة          .٣أ

فقد يكون من المفيد التميز بين البيانات       اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات الخاطئة،        
  . الخاطئة الفعلية والبيانات الخاطئة التقديرية والبيانات الخاطئة المقدرة

 .البيانات الخاطئة الفعلية هي البيانات الخاطئة التي ليس هناك شك فيها •

لتقديرات البيانات الخاطئة التقديرية في الفروقات الناتجة عن تقديرات اإلدارة المتعلقة با           •
 وتطبيق السياسات المحاسبية التي     إختيارالمحاسبية التي يعتبرها المدقق غير معقولة أو        

 .يعتبرها المدقق غير مالئمة

البيانات الخاطئة المقدرة في أفضل تقدير يقوم به المدقق للبيانات الخاطئة في المجموعة              •
قيق إلى كامل المجموعة التي     والتي تشمل تقدير البيانات الخاطئة المحددة في عينات التد        

 على إرشادات حول تحديـد      ٧ ٥٣٠ويحتوي معيار التدقيق الدولي   .  العينات منها  أخذتم  
 .البيانات الخاطئة المقدرة وتقييم النتائج

  
   دراسة البيانات الخاطئة المحددة خالل تقدم عملية التدقيق

يانات خاطئة أخرى، على سـبيل       على وجود ب   دلةوتشمل األ . قد ال يكون البيان حادث مستقالً      .٤أ
أو مـن   المثال، عندما يحدد المدقق نشوء بيان خاطئ من خلل في نظـام الرقابـة الداخليـة                 

  .  غير مالئمة أو طرق تقييم تم تطبيقها بشكل واسع من قبل المنشأةإفتراضات
  
محـدد  إذا وصل مجموع البيانات الخاطئة المجمعة خالل عملية التدقيق إلى معني الجوهرية ال             .٥أ

 تجـاوز البيانـات     حتماليـة ، فقد يكون هناك مستوى متدني مقبول إل       ٣٢٠ للمعيار الدولي  وفقاً
 مجموع البيانات الخاطئة المجمعة خـالل عمليـة التـدقيق،           أخذالخاطئة غير المكتشفة، عند     

 أخـذ مخـاطر   ويمكن أن توجد البيانات الخاطئة غير المكتشفة بسبب وجود          . لمفهوم األهمية 
  .٨ العيناتأخذومخاطر عدم العينات 

  
قد يطلب المدقق من اإلدارة فحص صنف من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات               .٦أ

قيمة البيان  لكي تفهم اإلدارة بسبب البيان الخاطئ الذي حدده المدقق والقيام باإلجراءات لتحديد             
حات وعمل التعديالت   الخاطئ الفعلي في صنف من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصا          

                                                 
 .١٥-١٤، الفقرات "خذ عينات التدقيقأ "،٥٣٠معيار التدقيق الدولي  ٧

  .)د(-)ج(٥، الفقرة ٥٣٠معيار التدقيق الدولي  ٨



  تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل التدقيق
 

    ٣٨٦  ٤٥٠معيار التدقيق الدولي 

 على تقدير المـدقق للبيانـات       بناء مثالًويمكن عمل هذا الطلب     . المالئمة على البيانات المالية   
  . الخاطئة المحددة في عينة التدقيق إلى كامل المجموعة التي أخذت منها العينة

  
  )٩-٨الفقرات : المرجع( اإلبالغ عن البيانات الخاطئة وتصحيحها

  

  مهماً أمراًالمناسب  اإلدارة   في الوقت المناسب عن البيانات الخاطئة إلى مستوى          يعتبر اإلبالغ  .٧أ
وإبالغ المدقق في    يمكن اإلدارة من تقييم ما إذا كانت البنود عبارة عن بيانات خاطئة              أنهحيث  

وفي العادة، يكون مستوى اإلدارة المناسب هو .  اإلجراءات الالزمةإتخاذحال مخالفتها الرأي و
 اإلجـراءات   إتخاذوى الذي يتحمل المسؤولية ويملك الصالحية لتقييم البيانات الخاطئة و         المست

  .الالزمة
  
يمكن أن يمنع القانون أو النظام من المدقق من اإلبالغ عن بيانات خاطئة معينة إلـى اإلدارة،                  .٨أ

 فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحظر القـوانين أو اللـوائح تحديـداً            . أو غيرها، ضمن المنشأة   
اإلبالغ، أو أي إجراء آخر، يمكن أن يحول التحقيق الذي تقوم به سلطة مختصة إلى فعل غير                 

ـ وفي بعض الظروف، يمكن أن يكون التضارب بـين  . ني فعلي، أو مشكوك به قانو ات إلتزام
وفي هذه الحاالت، يمكـن أن يطلـب المـدقق          .  معقدا أمراً باإلبالغ   لتزامالمدقق بالسرية واإل  

  .  قانونية بهذا الصددإستشارة
  
مـدقق يمكنهـا مـن      بلغ عنها ال  أإن تصحيح اإلدارة لكافة البيانات الخاطئة بما فيها تلك التي            .٩أ

المحافظة على دفاتر وسجالت محاسبية دقيقة ويقلل من البيانات الخاطئة الجوهرية في البيانات 
المالية المستقبلية بسبب التأثير التراكمي للبيانات الخاطئة غير المصححة وغيـر الجوهريـة             

  . المتعلقة بفترات سابقة
  
 ما إذا تم إعداد وعرض البيانات الماليـة،          من المدقق تقييم   ٧٠٠يقتضي معيار التدقيق الدولي    .١٠أ

ويشمل هذا التقييم .  لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبقوفقاًمن كافة الجوانب الهامة، 
دراسة الجوانب النوعية لممارسات المنشأة المحاسبية بما فيها مؤشـرات التحيـز المحتمـل              

  .  المدقق لمبررات اإلدارة لعدم عمل التصحيحات، والتي يمكن أن تتأثر بفهم٩لتقديرات اإلدارة
  

  )١١-١٠الفقرات : المرجع( تقييم تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة
 على تقديرات نتائج المنـشأة      غالباً ٣٢٠ لمعيار التدقيق الدولي   وفقاًيعتمد تحديد المدقق لألهمية      .١١أ

لذلك، وقبل تقيـيم المـدقق لتـأثير        . بعدن النتائج المالية الفعلية قد ال تكون معروفة         ألالمالية  
 وفقـاً البيانات الخاطئة غير المصححة، فقد يكون من الضروري مراجعة األهميـة المحـددة              

  . على النتائج المالية الفعليةبناء ٣٢٠لمعيار التدقيق الدولي
  

                                                 
  .١٢، الفقرة ٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ٩



  المحددة خالل التدقيقتقييم البيانات الخاطئة 
 

 ٤٥٠معيار التدقيق الدولي    ٣٨٧  

دقي
الت

  قـ

يانـات   أهمية الب  يتم مراجعة  أنه، وخالل تقدم عملية التدقيق،       ٣٢٠يوضح معيار التدقيق الدولي    .١٢أ
أو أرصدة الحسابات أو وإن أمكن، مستوى أو مستويات أهمية أصناف المعامالت (المالية ككل 
 في حال إطالع المدقق على معلومات خالل عملية التدقيق يمكن أن تؤدي إلـى               )اإلفصاحات

وبالتالي، فإن أي مراجعة هامة ستكون قبل . ١٠مبدئياً) أو قيم أخرى(تحديد المدقق لقيمة أخرى 
ولكن، إذا أدى تقيـيم المـدقق لألهميـة         . قييم المدقق لتأثير البيانات الخاطئة غير المصححة      ت

أو (إلى نشوء قيمة    )  من هذا المعيار   ١٠ الفقرة أنظر (٣٢٠ لمعيار التدقيق الدولي     وفقاًالمحددة  
 ومجـال إجـراءات   ، عندئذ يتم إعادة دراسة أهمية األداء ومالئمة الطبيعة والتوقيت           أقل) قيم

  .  التدقيقرأي تدقيق مالئمة وكافية يستند إليها أدلةالتدقيق اإلضافية بهدف الحصول على 
  
يتم دراسة كل بيان خاطئ منفرد لتقييم تأثيره على أصناف المعامالت أو أرصدة الحسابات أو                .١٣أ

 تجاوز مستوى األهمية للكل الصنف المعين من        إحتماليةاإلفصاحات ذات الصلة، بما في ذلك       
  . امالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحاتالمع

  
 جوهري، فإنه من غير المرجح إمكانيـة تـسويته          أنهفي حال تقدير بيان خاطئ منفرد على         .١٤أ

بيان اإليرادات بـصورة مبـالغ بهـا        فعلى سبيل المثال، في حال      . بالبيانات الخاطئة األخرى  
 لو تم تسوية تأثير البيان الخـاطئ         بها حتى  جوهريا، فسيكون بيان البيانات المالية ككل مبالغاً      

وقد يكون من المالئم تسوية البيانات      . على األرباح بالكامل من خالل بيان مبالغ به للمصاريف        
 عتبـار الخاطئة ضمن نفس رصيد الحساب أو صنف المعامالت، لكن ينبغي األخذ بعـين اإل             

 البيانـات    بأن تـسوية   نتاجستمخاطر وجود المزيد من البيانات الخاطئة غير المكتشفة قبل اإل         
  .١١الخاطئة غير الجوهرية المتعادلة أمر مالئم

  
ات النوعيـة مثـل     عتباريشمل تحديد ما إذا كان بيان خاطئ للتصنيف يعتبر جوهريا تقييم اإل            .١٥أ

 التعاقدية األخرى أو التأثير على بنـود        تفاقياتتأثير البيان الخاطئ للتصنيف على الدين أو اإل       
ويمكن أن تكون هناك    .  اإلجماليات الفرعية أو التأثير على النسب الرئيسية       السطر المختلفة أو  

ظروف يستنتج فيها لمدقق أن البيان الخاطئ للتصنيف ليس جوهريا في سياق البيانات المالية              
 قد يتجاوز مستوى أو مستويات األهمية فـي تقيـيم البيانـات الخاطئـة               أنهككل، بالرغم من    

ال، قد ال يعتبر التصنيف الخاطئ بين بنود الـسطر فـي الموازنـة              فعلى سبيل المث  . األخرى
العمومية جوهريا في سياق البيانات المالية ككل عندما تكون قيمة التصنيف الخاطئ صـغيرة              
بالنسبة لحجم بنود السطر المعنية في الميزانية العمومية وال يؤثر التصنيف الخاطئ على قيمة              

  . البيان أو النسب الرئيسية

                                                 
  . ١٢، الفقرة ٣٢٠معيار التدقيق الدولي    ١٠
ت من المدقق إعادة قد يقتضي تحديد عدد من البيانات الخاطئة غير الجوهرية ضمن نفس رصيد الحساب أو صنف المعامال   ١١

  . تقييم مخاطر البيانات الخاطئة غير الجوهرية رصيد الحساب أو صنف المعامالت ذلك
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كن أن تؤدي بعض الظروف المتعلقة بالبيانات الخاطئة إلى قيام المدقق بتقييمها على أنهـا               مي .١٦أ
جوهرية، منفردة أو دراستها مع البيانات الخاطئة األخرى المجمعة خالل عملية التدقيق، حتى             

وتشمل الظروف التي   .  من مستوى األهمية بالنسبة للبيانات المالية ككل       أقللو كانت بمستوى    
  : أن تؤثر على التقييم الحد الذي يمكن للبيانات الخاطئة أنيمكن

  بالمتطلبات التنظيمية؛ لتزامتؤثر على اإل •

  بمواثيق الدين أو المتطلبات التعاقدية األخرى؛ لتزامتؤثر على اإل •

لسياسة محاسبية لها تأثير غيـر جـوهري علـى          ختيار أو تطبيق غير صحيح      إترتبط ب  •
 من المرجح أن يكون لها تأثير جوهري على لبيانات          أنه الحالية غير    البيانات المالية للفترة  

 المالية للفترات المستقبلية؛ 

 في األرباح أو التوجهات األخرى، خصوصا في سياق الظروف االقتـصادية            تخفي تغيراً  •
 والصناعية العام؛ 

ت أو التـدفقات    تؤثر على النسب المستخدمة لتقييم المركز المالي للمنشأة أو نتائج العمليا            •
 النقدية؛ 

، أهمية المسألة بالنـسبة     مثالً(تؤثر على معلومات القطاع المعروضة في البيانات المالية          •
لقطاع أو جزء آخر من أعمال المنشأة التي تم تحديدها على أنها تلعب دورا هامـا فـي                  

 ؛ )عمليات المنشاة أو ربحيتها

، من خالل ضـمان تلبيـة متطلبـات مـنح      مثالًلها تأثير على تعويض اإلدارة المتزايد،        •
 العالوات أو الحوافز األخرى؛ 

ة مع المـستخدمين فيمـا      بالمراسالت السابقة المعروف  تعتبر هامة بالنظر إلى فهم المدقق        •
 ؛ مثالً المتوقعة يتعلق باألرباح

 ، ما إذا كانت األطراف الخارجية للمعاملة مرتبطينمثالً(ببنود تشمل أطراف معينة   ترتبط   •
 ؛ )بأعضاء من إدارة المنشأة

 إلطار إعداد التقارير المالية المطبق غيـر        وفقاًسهو في المعلومات غير مطلوب تحديدا        •
، بتقدير المدقق، مهم لفهم المستخدمين للمركز المـالي أو األداء المـالي أو التـدفقات                أنه

 النقدية للمنشأة؛ أو 

عنها في الوثائق المحتوية على البيانـات       يؤثر على المعلومات األخرى التي سيتم اإلبالغ         •
المراجعـة  "أو  " نقاش وتحليل اإلدارة  "، معلومات ستكون مشمولة في      مثالً(المالية المدققة   

  التي يتوقع منطقيا أن تؤثر على القرارات االقتصادية لمستخدمي ") التشغيلية والمالية



  المحددة خالل التدقيقتقييم البيانات الخاطئة 
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اسة المدقق للمعلومات األخـرى      در ٧٢٠١٢ويتناول معيار التدقيق الدولي   . البيانات المالية 
 .  باإلبالغ في المستندات المحتوية على البيانات المالية المدققةوالتي ال يعتبر المدقق ملزماً

 

موجودة في كافة عمليات التـدقيق      ومن غير المرجح أن تكون      أمثلة فقط؛   تعتبر هذه الظروف    
ال يـؤدي   ف مثـل تلـك       إن وجود أية ظـرو     .وليس من الضروري أن تكون القائمة مكتملة      

  .  أن البيان الخاطئ جوهريإستنتاجإلى بالضرورة 
  

 كيف ينبغي دراسة دالالت البيان الخاطئ الذي يكون، أو          ١٣ ٢٤٠يوضح معيار التدقيق الدولي    .١٧أ
 فيما يتعلق بالجوانب األخرى من عملية التدقيق، حتى لو كان           حتياليمكن أن يكون، نتيجة لإل    

  .ري فيما يتعلق بالبيانات الماليةهحجم البيان الخاطئ غير جو
  

قد يكون للتأثير المتراكم للبيانات المالية غير الجوهرية وغير المصححة المتعلقة بفترات سابقة              .١٨أ
وهناك طرق مقبولة مختلفة لتقيـيم المـدقق        . تأثير جوهري على البيانات المالية للفترة الحالية      
ويـوفر اسـتخدام نفـس      . لمالية للفترة الحالية  لهذه البيانات الخاطئة غير المصححة للبيانات ا      

  . طريقة التقييم اتساقا بين الفترات
  

  ات خاصة لمنشآت القطاع العامإعتبار
فإن تقييم ما إذا كـان البيـان الخـاطئ          ،  منشأة في القطاع العام   لتدقيق  إجراء عملية   في حال    .١٩أ

 أو سلطة أخرى باإلبالغ عن      جوهريا قد يتأثر بمسؤوليات المدقق التي حددها القانون أو النظام         
  . حتيالمسائل خاصة بما فيها على سبيل المثال اإل

  

النزاهـة وضـمان فاعليـة      لة و والمـساء  على ذلك، فإن القضايا مثل المصلحة العامة         عالوةً .٢٠أ
وهـذا  .  بسبب طبيعتهقد تؤثر على تقييم ما إذا كان البند جوهرياً        تحديدا،  التشريعي،  اإلشراف  

 بالقانون أو النظام أو متطلبات الـسلطات        لتزام بالنسبة للبنود التي تتعلق باإل     هو الحال تحديداً  
  . األخرى

  

  )١٢الفقرة : المرجع (إبالغ المسؤولين عن الحوكمة
 عن البيانات الخاطئة غير المـصححة وكـان لهـؤالء           في اإلدارة في حال إبالغ المسؤولين      .٢١أ

 بناءعنها مرة أخرى لنفس األشخاص      فليس هناك داع لإلبالغ     األشخاص مسؤوليات حوكمة،    
 أن إبالغ األشخاص الذي يتحملون      لكن ال بد أن يكون المدقق مقتنعاً      . على دورهم في الحوكمة   

 على دورهم فـي     بناءمسؤوليات إدارية يكفي إلطالع كافة من يمكن أن يقوم المدقق بإبالغهم            
  .  ١٤الحوكمة

                                                 
  ".  على بيانات مالية مدققةالتي تحتوي  في المستنداتمسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى "٧٢٠معيار التدقيق الدولي  ١٢
 .٣٥، الفقرة ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ١٣
  .١٣، الفقرة ٢٦٠معيار التدقيق الدولي  ١٤
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طئة غير المصححة وغير الجوهرية المنفـردة،       عندما يكون هناك عدد كبير من البيانات الخا        .٢٢أ
يمكن أن يقوم المدقق باإلبالغ عن العدد وإجمالي التأثير النقـدي للبيانـات الخاطئـة غيـر                 

  . المصححة بدال من تفاصيل كل بيان خاطئ غير مصحح
  
 الخطية المطلوبة إلى المسؤولين     اإلقرارات من المدقق تقديم     ٢٦٠يقتضي معيار التدقيق الدولي    .٢٣أ

ويمكن أن يناقش المدقق مع المسؤولين عن       .١٥) من هذا المعيار   ١٤ الفقرة   أنظر(عن الحوكمة   
الحوكمة أسباب ودالالت اإلخفاق في تصحيح البيانات الخاطئة بالنظر إلى حجم وطبيعة البيان             
الخاطئ المقدر في ظل الظروف المحيطة والدالالت المحتملة فيما يتعلـق بالبيانـات الماليـة               

  . بليةالمستق
  

  )١٤الفقرة : المرجع( اإلقرار الخطي
، من المسؤولين عن الحوكمة     ألن إعداد البيانات المالية يقتضي من اإلدارة، وحيثما كان مالئماً          .٢٤أ

تعديل البيانات المالية لتصحيح البيانات الخاطئة الجوهرية، يتعين على المدقق تقـديم إقـرار              
في بعض الظروف، يمكن أن ال تعتقد اإلدارة،        و. خطي حول البيانات الخاطئة غير المصححة     

، من المسؤولون عن الحوكمة أن بعض البيانات الخاطئـة هـي بيانـات              وحيثما كان مالئماً  
نحـن ال نوافـق     "فقد يرغبون بإضافة كلمات إلى إقرارهم الخطي مثل         ولهذا السبب،   . خاطئة

غير أن الحصول على هذا     )". ابوصف لألسب ( ألن    خاطئاً تشكل بياناً ...... و..... على البنود 
 حـول تـأثير البيانـات الماليـة غيـر           إستنتاجاإلقرار ال يعفي المدقق من الحاجة إلى تقديم         

  . المصححة
  

  )١٥الفقرة : المرجع( التوثيق
  : عتباريمكن أن يأخذ توثيق المدقق للبيانات الخاطئة ما يلي بعين اإل .٢٥أ

 ير المصححة؛ دراسة التأثير اإلجمالي للبيانات الخاطئة غ  )أ (

تقييم ما إذا كان مستوى أو مستويات األهمية ألصناف معينة من المعامالت أو أرصدة                )ب (
 الحسابات أو اإلفصاحات، إن وجدت، قد تم تجاوزها؛ و

 لتزامتقييم تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة على النسب الرئيسية أو التوجهات واإل             )ج (
  ). ، مواثيق الدينمثالً(تعاقدية بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وال

 
  
  

                                                 
  .)٢)(ج(١٦، الفقرة ٢٦٠معيار التدقيق الدولي  ١٥
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  ٥٠٠معيار التدقيق الدولي 
  

 أدلة التدقيق
  

   للفترات نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية(
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 

  

  المحتويات
 الفقرة 

  مقدمة

 ٢-١...................................................................نطاق هذا المعيار

 ٣......................................................................... النفاذتاريخ

 ٤..............................................................................الهدف

 ٥ ............................................................................تعريفات

  ..........................................................................المتطلبات

 ٦........................................................أدلة التدقيق الكافية والمناسبة

 ٩-٧ ...............................................المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق

 ١٠ ......................................إختيار بنود لإلختبار للحصول على أدلة تدقيق

 ١١ ...............................عدم اإلتساق في أدلة التدقيق أو الشكوك في موثوقيتها

  التطبيق والمواد التفسيرية األخرى

 ٢٥أ-١أ........................................................أدلة التدقيق الكافية والمناسبة

 ٥١أ-٢٦أ ...............................................المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق

 ٥٦أ-٥٢أ ......................................إختيار بنود لإلختبار للحصول على أدلة تدقيق

  ٥٧أ ...............................لتدقيق أو الشكوك في موثوقيتهاعدم اإلتساق في أدلة ا
 

  
  

األهداف  "٢٠٠في سياق معيار التدقيق الدولي      " أدلة التدقيق  "٥٠٠يجب أن يقرأ معيار التدقيق الدولي       
  ".معايير التدقيق الدوليةل وفقاًتدقيق عملية العامة للمدقق المستقل وإجراء 

 

  



 أدلة التدقيق

 

    ٣٩٢  ٥٠٠ق الدولي معيار التدقي

  مقدمة
  لمعيارنطاق هذا ا

يوضح معيار التدقيق الدولي هذا ما الذي يشكل أدلة تدقيق في عملية تدقيق للبيانات المالية،   . ١
ويتناول مسؤولية المدقق بشأن تصميم وأداء إجراءات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق كافية 

  .ومناسبة حتى يستطيع التوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني عليه رأي المدقق
  
بق هذا المعيار على كافة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها أثناء التدقيق، وتتناول ينط  .٢

، )٣١٥١على سبيل المثال معيار التدقيق الدولي (معايير التدقيق األخرى نواحي تدقيق محددة 
على سبيل المثال معيار (وأدلة التدقيق التي سيتم الحصول عليها فيما يتعلق بموضوع معين 

على سبيل المثال (، واإلجراءات المحددة للحصول على أدلة تدقيق )٥٧٠٢ الدولي التدقيق
، وتقييم ما إذا كان قد تم الحصول على أدلة تدقيق كافية )٥٢٠٣معيار التدقيق الدولي 

  ).٣٣٠٥ و٢٠٠٤معيار التدقيق الدولي(ومناسبة 
  

  تاريخ النفاذ
 ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥المالية للفترات التي تبدأ في المعيار نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات   .٣

  .أو بعد هذا التاريخ
  

  الهدف
إن هدف المدقق تصميم وأداء إجراءات تدقيق بطريقة تتيح للمدقق الحصول على أدلة تدقيق   .٤

  .كافية ومناسبة ليستطيع التوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني عليها رأي المدقق
  

  تعريفات
  :تدقيق الدولية للتعبيرات التالية المعاني المحددة لها أدناهألغراض معايير ال  .٥

 سجالت القيود المحاسبية األولية والسجالت المدعمة، مثل –السجالت المحاسبية   )أ (
مراجعات وسجالت التحويالت النقدية اإللكترونية والفواتير والعقود ودفتر األستاذ 

ليومية والتعديالت األخرى للبيانات العام ودفاتر األستاذ المساعدة والقيود في دفتر ا
المالية التي لم تعكس في قيود دفتر اليومية، والسجالت مثل مذكرات األشغال 
واللوحات الجدولية التي تدعم مخصصات التكلفة والحسابات والمطابقات 

  .واإلفصاحات

                                      
 ". الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاالخطأخاطر تحديد وتقييم م "٣١٥يار التدقيق الدولي مع ١
 ".المنشأة المستمرة "٥٧٠ معيار التدقيق الدولي ٢
 ".اإلجراءات التحليلية "٥٢٠ معيار التدقيق الدولي ٣
 ". معايير التدقيق الدوليةوفقاًتدقيق عملية األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء  "٢٠٠ معيار التدقيق الدولي ٤
 ".إستجابة المدقق للمخاطر المقيمة "٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ٥



 أدلة التدقيق
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توفير  قياس جودة أدلة التدقيق، أي مالئمتها وموثوقيتها في –) أدلة التدقيق(مالئمة   )ب (
 .الدعم لإلستنتاجات التي تبني إستنتاجات المدقق

  

 المعلومات التي يستخدمها المدقق للتوصل إلى اإلستنتاجات التي يبني –أدلة التدقيق   )ج (
عليها رأي المدقق، وتشمل أدلة التدقيق كالً من المعلومات الواردة في السجالت 

 .خرىالمحاسبية التي تدعم البيانات المالية والمعلومات األ
  

 فرد أو منظمة تمتلك الخبرة في مجال عدا عن المحاسبة أو التدقيق –خبير اإلدارة   )د (
 .والذي تستخدم المنشأة عمله لمساعدتها في إعداد البيانات المالية

  

 مقياس كمية أدلة التدقيق، وتتأثر كمية أدلة التدقيق بتقييم –) أدلة التدقيق(كفاية   )هـ(
  .جوهرية وكذلك بنوعية أدلة التدقيق هذهالمدقق لمخاطر األخطاء ال

  

  المتطلبات
  أدلة التدقيق الكافية والمناسبة

على المدقق تصميم وأداء إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف لغرض الحصول على   .٦
  )٢٥أ-١الفقرات أ: المرجع (.أدلة تدقيق كافية ومناسبة

  
  المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق

وأداء إجراءات تدقيق على المدقق إعتبار مالئمة وموثوقية المعلومات التي سيتم عند تصميم   .٧
  )٣٣أ-٢٦الفقرات أ: المرجع (.إستخدامها كأدلة تدقيق

  
إذا كانت المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة تدقيق قد أعدت بإستخدام عمل خبير اإلدارة   .٨

مية عمل ذلك الخبير ألغراض المدقق فإن على المدقق، إلى المدى الضروري، إعتبار أه
  ).٣٦-٣٤الفقرات : المرجع(
  )٤٣أ-٣٧الفقرات أ: المرجع (؛تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك الخبير  )أ (
  )٤٧أ-٤٤الفقرات أ: المرجع (؛ والحصول على فهم لعمل ذلك الخبير  )ب (
  )٤٨الفقرة أ: المرجع (.تقييم مالئمة عمل الخبير كأدلة تدقيق لإلثبات المناسب  )ج (

  
عند إستخدام معلومات تنتجها المنشأة على المدقق تقييم ما إذا كانت المعلومات موثوقة بشكٍل   .٩

  :كاف ألغراض المدقق، بما في ذلك ما يلي حسبما هو ضروري في ظل الظروف
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    ٣٩٤  ٥٠٠ق الدولي معيار التدقي

-٤٩الفقرتان أ: المرجع (؛ ووماتالحصول على أدلة تدقيق بشأن دقة وإكتمال المعل  )أ (
 )٥٠أ

  

الفقرة : المرجع (.نت المعلومات صحيحة ومفصلة ألغراض المدققتقييم ما إذا كا  )ب (
  ).٥١أ

  
  إختيار بنود لإلختبار للحصول على أدلة تدقيق

عند تصميم إختبارات ألنظمة الرقابة وإختبارات التفاصيل على المدقق أن يحدد وسائل   .١٠
الفقرات : المرجع (إختيار البنود لإلختبار التي تعتبر فعالة في تلبية غرض إجراءات المدقق

  ).٥٦أ-٥٢أ
  

  عدم اإلتساق في أدلة التدقيق أو الشكوك في موثوقيتها
  :إذا  .١١

كانت أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من مصدر واحد غير متسقة مع تلك التي   )أ (
  أو؛الحصول عليها من مصدر آخر

  

  . تدقيقكان المدقق شكوك حول موثوقية المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة  )ب (
  

فإن على المدقق أن يحدد ما هي التعديالت أو اإلضافات إلى إجراءات التدقيق التي تعتبر 
ضرورية لحل هذا األمر، وعليه إعتبار أثر هذا األمر إن وجد على النواحي األخرى من 

  ).٥٧الفقرة أ: المرجع(التدقيق 
  

***  
  التطبيق والمواد التفسيرية األخرى

  ة والمناسبةأدلة التدقيق الكافي
إن أدلة التدقيق ضرورية لدعم رأي المدقق وتقريره، وهي تراكمية بطبيعتها، ويتم الحصول   .١أ

عليها بشكل رئيسي من خالل إجراءات التدقيق التي تتم تأديتها أثناء التدقيق، على أنه يمكن 
لسابقة كذلك أن تتضمن معلومات تم الحصول عليها من مصادر أخرى مثل عمليات التدقيق ا

شريطة أن يكون المدقق قد حدد ما إذا كانت تغيرات قد حدثت منذ عملية التدقيق السابقة (
، أو إجراءات رقابة جودة لشركة لقبول ٦التي قد تؤثر على مالئمتها لعملية التدقيق الحالية

باإلضافة إلى مصادر أخرى داخل وخارج المنشأة تعتبر السجالت . العميل وإستمراريته
سبية للمنشأة مصدراً هاماً ألدلة التدقيق، وكذلك المعلومات التي يمكن أن تستخدم كأدلة المحا

تشمل أدلة التدقيق كالً . تدقيق من الممكن أنها قد تكون قد أعدت بإستخدام عمل خبير اإلدارة
إلى . من المعلومات التي تدعم وتؤكد إثباتات اإلدارة وأية معلومات تناقض هذه اإلثباتات

                                      
 .٩، الفقرة ٣١٥ معيار التدقيق الدولي ٦



 أدلة التدقيق

 

 ٥٠٠معيار التدقيق الدولي    ٣٩٥  

دقي
الت

  قـ

على سبيل المثال رفض اإلدارة تقديم (ب ذلك في بعض الحاالت عدم وجود معلومات جان
  .هو أمر يستغله المدقق، ولذلك يشكل أيضاً أدلة تدقيق) اإلقرارات المطلوبة

  
يتكون معظم عمل المدقق عند تكوين رأي المدقق من الحصول على أدلة تدقيق وتقييمها،   .٢أ

تدقيق للحصول على أدلة تدقيق الفحص والمالحظة ومن الممكن أن تشمل إجراءات ال
والمصادقة وإعادة الحساب وإعادة أداء اإلجراءات التحليلية، وكثيراً ما تكون هذه مجتمعة 
مع بعضها، باإلضافة إلى اإلستفسار، وبالرغم من أن اإلستفسار قد يوفر أدلة تدقيق هامة، 

اإلستفسار لوحده ال يوفر أدلة تدقيق ومن الممكن حتى أن ينتج أدلة على وجود خطأ فإن 
كافية على عدم وجود خطأ جوهري عند مستوى اإلثبات، وال أدلة على فاعلية عمل أنظمة 

  .الرقابة
  
 يتم الحصول على تأكيد معقول عندما ٢٠٠٧كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي   .٣أ

أي مخاطرة أن (التدقيق يحصل المدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتخفيض مخاطرة 
إلى ) يبدي المدقق رأياً غير مناسب عندما تكون البيانات المالية تحتوي على أخطاء جوهرية

  .مستوى منخفض بشكل مقبول
  
إن كفاية ومالئمة أدلة التدقيق بينهما عالقة متبادلة، والكفاية هي مقياس كمية أدلة التدقيق،   .٤أ

كلما كانت ( بتقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية وكمية أدلة التدقيق الالزمة تتأثر
، وكذلك تتأثر )المخاطر المقيمة أعلى فإنه من المحتمل أن تكون أدلة التدقيق المطلوبة أكثر

، على أن )كلما كانت النوعية أعلى كان المطلوب أقل(أدلة التدقيق بنوعية أدلة التدقيق هذه 
  .عوض عن نوعيتها الضعيفةالحصول على أدلة تدقيق أكثر قد ال ي

  
إن المالئمة هي مقياس نوعية أدلة التدقيق، أي مالئمتها وموثوقيتها في توفير الدعم   .٥أ

تتأثر موثوقية األدلة بمصدرها وبطبيعتها، وتعتمد . لإلستنتاجات التي يبني عليها رأي المدقق
  .على الظروف الفردية التي يتم بموجبها الحصول عليها

  
 أن يستنتج المدقق ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق ٣٣٠معيار التدقيق الدولي يتطلب   .٦أ

ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقليل مخاطرة التدقيق إلى . ٨كافية ومناسبة
مستوى منخفض بشكل مقبول، وبذلك يستطيع المدقق التوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني 

 على ٢٠٠يحتوي معيار التدقيق الدولي . هو أمر يعود للحكم المهنيعليها رأي المدقق 
مناقشة لهذه األمور مثل طبيعة إجراءات التدقيق وعدم محدودية إعداد التقارير المالية 
بالوقت، والتوازن بين المنفعة والتكلفة، والتي هي عوامل مناسبة عندما يمارس المدقق الحكم 

  .الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبةالمهني فيما يتعلق ما إذا تم 

                                      
 .٥، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٧
 .٢٦، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ٨



 أدلة التدقيق

 

    ٣٩٦  ٥٠٠ق الدولي معيار التدقي

  مصادر أدلة التدقيق
يتم الحصول على بعض أدلة التدقيق بأداء إجراءات إلختبار السجالت المحاسبية، على سبيل   .٧أ

المثال من خالل التحليل والمراجعة، وإعادة اإلجراءات المتبعة في عملية إعداد التقارير 
واع والتطبيقات التي بينها عالقة لنفس المعلومات، ويمكن المالية، وإجراء مطابقة بين األن

للمدقق من خالل أداء إجراءات التدقيق هذه تحديد إن السجالت المحاسبية متسقة داخلياً 
  .وتتفق مع البيانات المالية

  
يتم الحصول على مزيد من التأكيد عادة من أدلة التدقيق المتسقة التي تم الحصول عليها من   .٨أ

 مختلفة أو التي هي ذات طبيعة مختلفة عن بنود أدلة التدقيق المعتبرة فردياً، فعلى مصادر
سبيل المثال تأكيد المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مستقل عن المنشأة قد يزيد 
من التأكيد الذي يحصل عليه المدقق من أدلة التدقيق التي يتم توليدها داخلياً، مثل األدلة 

  .ضمن السجالت المحاسبية أو محاضر اإلجتماعات أو إقرار اإلدارةالموجودة 
  
إن المعلومات من مصادر مستقلة عن المنشأة التي قد يستخدمها المدقق كأدلة تدقيق قد   .٩أ

تحتوي على مصادقات من أطراف أخرى وتقارير المحللين والبيانات المقارنة الخاصة 
  ).بيانات أساس القياس(بالمتنافسين 

  
  راءات التدقيق للحصول على أدلة تدقيقإج
 يتم الحصول ٣٣٠ ومعيار التدقيق الدولي٣١٥حسبما يتطلبه ويوضحه معيار التدقيق الدولي   .١٠أ

على أدلة تدقيق للتوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني عليها رأي المدقق من خالل أداء ما 
  :يلي
  ؛ وإجراءات تقييم المخاطرة  )أ (
  :شمل ما يليإجراءات تدقيق إضافية ت  )ب (

إختبارات أنظمة الرقابة عندما تتطلبها معايير التدقيق الدولية، أو عندما يختار  )١(
  ؛ والمدقق إجراء ذلك

  .إجراءات تحقق، بما في ذلك إختبارات التفاصيل وإجراءات التحقق التحليلية )٢(
  
ءات تقييم  أدناه كإجرا٢٥أ-١٤من الممكن إستخدام إجراءات التدقيق المبينة في الفقرات أ  .١١أ

المخاطرة أو إختبارات أنظمة الرقابة أو إجراءات التحقق، إعتماداً على السياق الذي طبقت 
 يمكن في حاالت معينة ٣٣٠فيه من قبل المدقق، وكما تم إيضاحه في معيار التدقيق الدولي 

ة حيث أن توفر أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من عمليات تدقيق سابقة أدلة تدقيق مناسب
  .٩يؤدي المدقق إجراءات تدقيق لتثبيت مالئمتها المستمرة

  
قد تتأثر طبيعة وتوقيت إجراءات التدقيق التي سيتم إستخدامها بحقيقة أن بعض البيانات   .١٢أ

المحاسبية ومعلومات أخرى قد تتوفر فقط بالشكل اإللكتروني أو فقط في نقاط أو فترات 
                                      

 .٣٥، الفقرة أ٣٣٠ معيار التدقيق الدولي ٩



 أدلة التدقيق

 

 ٥٠٠معيار التدقيق الدولي    ٣٩٧  

دقي
الت

  قـ

د تكون وثائق المصدر مثل أوامر الشراء والفواتير موجودة زمنية معينة، فعلى سبيل المثال ق
فقط بالشكل اإللكتروني عندما تستخدم المنشأة التجارة اإللكترونية، أو أن يتم التخلص منها 

  .بعد المسح عندما تستخدم المنشأة أنظمة المعالجة التصويرية لتسهيل التخزين والرجوع لها
  
نة قد ال تكون قابلة لإلسترجاع بعد فترة محددة من الوقت، على هناك معلومات إلكترونية معي  .١٣أ

سبيل المثال إذا تم تغيير الملفات، وإذا لم تكن ملفات الدعم موجودة، وتبعاً لذلك قد يجد 
المدقق إن من الضروري نتيجة لسياسات اإلحتفاظ للمنشأة أن يطلب اإلحتفاظ ببعض 

ءات تدقيق في الوقت الذي تكون فيه المعلومات المعلومات لمراجعة المدقق أو ألداء إجرا
  .متوفرة

  
  الفحص

يشمل الفحص فحص السجالت أو الوثائق، سواء كانت داخلية أو خارجية، في الشكل   .١٤أ
الورقي أو الشكل اإللكتروني أو في واسطة أخرى، أو فحص فعلي لألصل، ويوفر فحص 

 الموثوقية، إعتماداً على طبيعتها السجالت والوثائق أدلة تدقيق على درجات مختلفة من
ومصدرها في حالة السجالت والوثائق الداخلية، وعلى فاعلية أنظمة الرقابة على إنتاجها، 
والمثال على الفحص المستخدم كإختبار ألنظمة الرقابة هو فحص السجالت من أجل أدلة 

  .على التفويض
  
صل، على سبيل المثال وثيقة تشكل إدارة  على وجود أتمثل بعض الوثائق أدلة تدقيق مباشرة  .١٥أ

مالية مثل السهم أو السند، وال يوفر فحص هذه الوثائق بالضرورة أدلة تدقيق على الملكية أو 
القيمة، إلى جانب ذلك قد يوفر فحص عقد منفذ أدلة تدقيق مناسبة لتطبيق المنشأة للسياسات 

  .المحاسبية مثل اإلعتراف باإليراد
  
 الملموسة أدلة تدقيق فيما يتعلق بوجودها، ولكن ليس األصولأن يوفر فحص من الممكن   .١٦أ

، ومن الممكن أن يرافق فحص األصولبالضرورة بشأن حقوق وإلتزامات المنشأة أو تقييم 
  .بنود المخزون الفردية مراقبة جرد المخزون

  
  المراقبة

 على سبيل المثال مراقبة المدقق تتكون المراقبة النظر إلى عملية أو إجراء يقوم به آخرون،  .١٧أ
توفر المراقبة أدلة . لجرد المخزون من قبل موظفي المنشأة، أو مراقبة أداء أنشطة الرقابة

تدقيق بشأ، أداء عملية أو إجراء، إال أنها محدودة بالنقطة الزمنية في الوقت الذي تحدث فيه 
أنظر . ية أداء العملية أو اإلجراءالمراقبة، وبحقيقة أن كون الشيء مراقباً قد يؤثر على كيف

  .١٠ من أجل مزيد من اإلرشادات بشأن مراقبة جرد المخزون٥٠١معيار التدقيق الدولي 
  

                                      
 ".محددة لبنود مختارةرات  إعتبا–أدلة التدقيق  "٥٠١معيار التدقيق  ١٠



 أدلة التدقيق

 

    ٣٩٨  ٥٠٠ق الدولي معيار التدقي

  المصادقة الخارجية
تمثل المصادقة الخارجية أدلة تدقيق حصل عليها المدقق كإستجابة مباشرة كتابية للمدقق من   .١٨أ

و بواسطة إلكترونية أو واسطة أخرى، بالشكل الورقي أ) الطرف المصادق(طرف آخر 
وكثيراً ما تكون إجراءات المصادقة الخارجية مناسبة عند تناول اإلثباتات المرتبطة بأرصدة 
محاسبية معينة وعناصرها، على أن المصادقات الخارجة ليست بحاجة ألن تكون مقتصرة 

 المدقق المصادقة على على األرصدة المحاسبية فقط، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يطلب
أحكام إتفاقيات أو معامالت للمنشأة مع أطراف أخرى، ومن الممكن أن يكون طلب المصادقة 
مصمماً للسؤال عما إذا كانت أية تعديالت قد تمت على اإلتفاقية، وإذا كان األمر كذلك ما 

على أدلة تستخدم إجراءات المصادقة الخارجية كذلك للحصول . هي التفاصيل الخاصة بذلك
قد تؤثر " إتفاقية جانبية"تدقيق بشأن عدم وجود شروط معينة، على سبيل المثال عدم وجود 

  .١١ من أجل مزيد من اإلرشادات٥٠٥أنظر معيار التدقيق الدولي . على اإلعتراف باإليراد
  

  إعادة الحساب
لممكن إجراء تتكون إعادة الحساب من فحص الدقة الحسابية للوثائق أو السجالت، ومن ا  .١٩أ

  .إعادة الحساب يدوياً أو إلكترونياً
  

  إعادة األداء
تتضمن إعادة األداء التنفيذ المستقل للمدقق إلجراءات أو أنظمة رقابة كانت قد أجريت في   .٢٠أ

  .األصل كجزء من الرقابة الداخلية للمنشأة
  

  اإلجراءات التحليلية
لومات المالية من خالل تحليل العالقة المعقولة تتكون اإلجراءات التحليلية من تقييمات للمع  .٢١أ

بين كل من البيانات المالية وغير المالية، وتشمل اإلجراءات التحليلية كذلك حسبما هو 
ضروري بحث التقلبات أو العالقات المحددة التي ال تتفق مع المعلومات األخرى ذات 

 ٥٢٠نظر معيار التدقيق الدولي أ. العالقة أو التي تختلف عن القيم المتوقعة بمقدار كبير
  .لمزيد من اإلرشادات

  
  اإلستفسار

يتكون اإلستفسار من طلب المعلومات المالية وغير المالية من األشخاص المطلعين ضمن   .٢٢أ
المنشأة وخارج المنشأة، ويستخدم اإلستفسار على نطاق واسع طيلة التدقيق إلى جانب 

 يترواح اإلستفسار من إستفسارات رسمية كتابية من الممكن أن. إجراءات التدقيق األخرى
إلى إستفسارات غير رسمية شفوية، ويعتبر تقييم اإلستجابات لإلستفسارات جزءاً ال يتجزأ 

  .من عملية اإلستفسار

                                      
 ".المصادقات الخارجية "٥٠٥ معيار التدقيق الدولي ١١



 أدلة التدقيق

 

 ٥٠٠معيار التدقيق الدولي    ٣٩٩  

دقي
الت

  قـ

من الممكن أن توفر اإلستفسارات للمدقق معلومات لم تكن معروفة من قبل أو أدلة تدقيق   .٢٣أ
ن أن توفر اإلستجابات معلومات تختلف بشكل جوهري عن مؤكدة، وبالتناوب من الممك

المعلومات األخرى التي حصل عليها المدقق، على سبيل المثال معلومات تتعلق بإحتمال 
توفر اإلستجابات لإلستفسارات أساس ألن يعدل أو يؤدي . تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة
  .المدقق إجراءات تدقيق إضافية

  
 كثيراً ما يكون تأكيد األدلة التي تم الحصول عليها من خالل اإلستفسار ذو بالرغم من أنه  .٢٤أ

أهمية خاصة فإنه في حالة اإلستفسارات حول نية اإلدارة قد تكون المعلومات المتوفرة لدعم 
نية اإلدارة محدودة، وفي هذه الحاالت فإن فهم التاريخ السابق لإلدارة لتنفيذ نواياها المبينة 

مبينة لإلدارة إلختيار إجراء معين وقدره اإلدارة على إتباع إجراء محدد يمكن أن واألسباب ال
  .توفر معلومات مناسبة لتأكيد األدلة التي تم الحصول عليها من خالل اإلستفسار

  
فيما يتعلق ببعض األمور قد يعتبر المدقق أن من الضروري الحصول على إقرارات كتابية   .٢٥أ

 ذلك مناسباً من المكلفين بالحاكمية لتأكيد اإلستجابات لإلستفسارات من اإلدارة، وحيث يكون
  .١٢ من أجل مزيد من اإلرشادات٥٨٠أنظر معيار التدقيق الدولي . الشفوية

  
  المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة تدقيق

  )٧الفقرة : المرجع (المالئمة والموثوقية
على أدلة التدقيق بشكل رئيسي من إجراءات  بينما يتم الحصول ١كما ورد في الفقرة أ  .٢٦أ

التدقيق التي تتم أثناء التدقيق فإنه من الممكن أن تحتوي على معلومات تم الحصول عليها 
من مصادر أخرى، على سبيل المثال من عمليات التدقيق السابقة، في حاالت معينة، ومن 

ته، وتتأثر جودة كافة أدلة إجراءات رقابة الجودة للشركة من أجل قبول العميل وإستمراري
  .التدقيق بمالئمة وموثوقية المعلومات التي هي مبينة عليها

  
  المالئمة

تتناول المالئمة الصلة المنطقية أو التي تؤثر على غرض إجراءات التدقيق، وحيث يكون   .٢٧أ
التي ذلك مناسباً اإلثبات الذي هو موضع اإلعتبار، ومن الممكن أن تتأثر مالئمة المعلومات 

ستستخدم كأدلة تدقيق بإتجاه اإلختيار، فعلى سبيل المثال إذا كان غرض إجراءات التدقيق 
إختبار المبالغة في وجود أو تقييم حسابات الذمم الدائنة فإن إختيار حسابات الذمم الدائنة 
المسجلة قد يكون إجراء تدقيق مالئم، ومن ناحية أخرى عند إختبار ما إذا كان هناك تقليل 
في وجود أو تقييم حسابات الذمم الدائنة فإن إختبار حسابات الذمم الدائنة المسجلة لن يكون 

                                      
 ".الخطيةاإلقرارات  "٥٠٨ معيار التدقيق الدولي  ١٢
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مناسباً، إال أن إختبار هذه المعلومات على أنها دفعات الحقة وفواتير غير مدفوعة وبيانات 
  .مزودين وتقارير إستالم غير مطابقة قد يكون مناسباً

  
ة من إجراءات التدقيق أدلة تدقيق مالئمة إلثباتات معينة، من الممكن أن توفر مجموعة معين  .٢٨أ

ولكن ليس ألخرى، فعلى سبيل المثال فحص الوثائق المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة بعد نهاية 
ييز تم(الفقرة قد يوفر أدلة تدقيق فيما يتعلق بالوجود والتقييم، ولكن ليس بالضرورة القطع 

، وبالمثل الحصول )معامالت فترة محاسبية معينة عن معامالت الفترات السابقة والالحقة
على أدلة تدقيق فيما يتعلق بإثبات معين، على سبيل المثال، وجود المخزون ليس بديالً 
للحصول على أدلة تدقيق فيما يتعلق بإثبات آخر، على سبيل المثال تقييم ذلك المخزون، ومن 

رى فإن أدلة التدقيق من مصادر مختلفة أو التي هي ذات طبيعة مختلفة كثيراً ما ناحية أخ
  .تكون مناسبة لنفس اإلثبات

  
إن إختبارات أنظمة الرقابة مصممة لتقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة لمنع أو إكتشاف   .٢٩أ

 الرقابة وتصحيح األخطاء الجوهرية عنند مستوى اإلثبات، ويشمل تصميم إختبارات ألنظمة
التي تدل على أداء ) الخصائص أو الصفات(للحصول على أدلة تدقيق مناسبة تحديد الشروط 

نظام رقابة وشروط اإلنحراف التي تدل على الخروج عن األداء المناسب، وإختيار وجود أو 
  .عدم وجود هذه الشروط يمكن عندئذ أن يختبره المدقق

  
ف األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات، وهي تشمل إن إجراءات التحقق مصممة إلكتشا  .٣٠أ

إختبارات للتفاصيل وإجراءات تحقيق تحليلية، ويشمل تصميم إجراءات التحقق تحديد 
  .الشروط الخاصة بغرض اإلختبار الذي يشكل خطأ في اإلثبات المناسب

  
  الموثوقية

 ولذلك تتأثر أدلة التدقيق نفسها تتأثر موثوقية المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة تدقيق،  .٣١أ
بمصدرها وطبيعتها والظروف التي تم بموجبها الحصول عليها، بما في ذلك أنظمة الرقابة 
على إعدادها والحفاظ عليها حيث يكون ذلك مناسباً، ولذلك فإن التعليمات بشأن موثوقية 

 الحصول على مختلف أنواع أدلة التدقيق تكون خاضعة إلستثناءات هامة، وحى ولو تم
معلومات إلستخدامها كأدلة تدقيق من مصادر خارجية عن المنشأ فمن الممكن أن تكون هناك 
ظروف يمكن أن تؤثر على موثوقيتها، فعلى سبيل المثال قد ال تكون المعلومات التي تم 
الحصول عليها من مصدر مستقل خارجي موثوقة إذا كان المصدر غير مطلع، أو إذا كان 

دارة يفتقر للموضوعية، وبينما هناك إعتراف بأنه قد تكون هناك إستثناءات فقد خبير اإل
  :تكون التعميمات بشأن أدلة التدقيق مفيدة

 

تزيد موثوقية أدلة التدقيق عندما يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة من خارج  •
  .المنشأة
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 الرقابة، بما في ذلك تزيد موثوقية أدلة التدقيق التي تولد داخلياً عندما تكون أنظمة •
 .أنظمة الرقابة على إعدادها واإلحتفاظ بها التي تفرضها المنشأة فعالة

  

على سبيل المثال مالحظة تطبيق (إن أدلة التدقيق التي يحصل عليها المدقق مباشرة  •
تكون أكثر موثوقية من أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها بشكل غير ) نظام رقابة

 ).على سبيل المثال اإلستفسار عن تطبيق نظام رقابة(تنتاج مباشر أو باإلس
  

• كانت ورقية أو إلكترونية أو بوسيلة أخرى إن أدلة التدقيق في الشكل الوثائقي، سواء 
على سبيل المثال سجل كتابي (أكثر موثوقية من األدلة التي يتم الحصول عليها شفوياً 

 ).ي الحق لألمور التي تتم مناقشتهامتزامن إلجتماع أكثر موثوقية من إقرار كتاب
  

إن أدلة التدقيق التي توفرها وثائق أصلية أكثر موثوقية من أدلة التدقيق التي توفرها  •
النسخ أو الفاكس، أو الوثائق التي تم تصويرها في فيلم وجعلت رقمية، أو خالفاً لذلك 

قابة على إعدادها حولت إلى الشكل اإللكتروني، والتي تعتمد موثقيها على أنظمة الر
 .واإلحتفاظ بها

  
 مزيداً من اإلرشادات فيما يتعلق بموثوقية البيانات ٥٢٠يوفر معيار التدقيق الدولي   .٣٢أ

  . ١٣المستخدمة ألغراض تصميم إجراءت تحليلية كإجراءات التحقق
  
قة قد ال  الحاالت حيث يكون للمدقق سبب لإلعتقاد بأن وثي٢٤٠يتناول معيار التدقيق الدولي   .٣٣أ

  .١٤تكون صحيحة، أو إنه تم تعديلها بدون اإلفصاح عن ذلك التعديل للمدقق
  

  )٨الفقرة : المرجع (موثوقية المعلومات التي ينتجها خبير اإلدارة
  

قد يتطلب إعداد البيانات المالية لمنشأة خبرة في مجال عاد عن المحاسبة أو التدقيق، مثل   .٣٤أ
ييمات أو البيانات الهندسية، ويمكن للمنشأة تعيين أو توظيف الحسابات االكتوارية أو التق

خبراء في هذه المجاالت للحصول على الخبرة الالزمة إلعداد البيانات المالية، وعدم القيام 
  .بذلك عندما تكون هذه الخبرة ضرورية يزيد من مخاطر األخطاء الجوهرية

  
قيق قد أعدت بإستخدام عمل خبير اإلدارة فإن عندما تكون المعلومات التي ستستخدم كأدلة تد  .٣٥أ

 من هذا المعيار ينطبق، فعلى سبيل المثال قد يتملك فرد أو منظمة ٨المتطلب في الفقرة 
خبرة في تطبيع النماذج لتقدير القيمة العادلة لألوراق المالية التي ال يوجد لها سوق يمكن 

 الخبرة لعمل تقدير تستخدمة المنشأة في مالحظاتها، وإذا قام الفرد أو المنظمة بتطبيق هذه
، ومن ٨إعداد بياناتها المالية فإن الفرد أو المنظمة هي خبيرة اإلدارة، وعندئذ تنطبق الفقرة 

ناحية أخرى إذا قدم ذلك الفرد أو المنظمة بيانات السعر فيما يتعلق بالمعامالت الخاصة 

                                      
 . أ٥، الفقرة ٥٢٠ معيار التدقيق الدولي ١٣
 .١٣الفقرة " الية تدقيق البيانات المفي عملية باإلحتيال المتعلقةمسؤوليات المدقق  "٢٤٠ معيار التدقيق الدولي ١٤
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ي تستخدمها المنشأة في أساليب التقدير والتي هي خالفاً لذلك غير متوفرة لدى المنشأة الت
 من هذا ٧الخاصة بها فإن هذه المعلومات إذا إستخدمت كأدلة تدقيق تكون خاضعة للفقرة 

  .المعيار، ولكنها ال تكون إستعمال خبير اإلدارة من قبل المنشأة
  
هذا المعيار  من ٨إن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلب في الفقرة   .٣٦أ

  :قد تتأثر بأمور مثل ما يلي
  .طبيعة وتعقيد األمر الذي لخبير اإلدارة عالقة به •
  .مخاطر األخطاء الجوهرية في هذا األمر •
  .توفر مصادر بديلة ألدلة التدقيق •
  .طبيعة ونطاق وأهداف عمل خبير اإلدارة •
  . خدمات مناسبةما إذا كان خبير اإلدارة توظفه المنشأة أو أنه جهة تستخدمه لتقديم •
  .المدى الذي تستطيع فيه اإلدارة ممارسة الرقابة أو التأثير على عمل خبير اإلدارة •
ما إذا كان خبير اإلدارة خاضع لمعايير أداء فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية  •

  .أخرى
  .طبيعة ومدى أية أنظمة رقابة ضمن المنشأة على عمل خبير اإلدارة •
  .مجال خبرة خبير اإلدارةمعرفة وخبرة المدقق في  •
  .الخبرة السابقة للمدقق في عمل ذلك الخبير •

  
  )أ٨الفقرة : المرجع(بير اإلدارة كفاءة وقدرات وموضوعية خ

تتعلق الكفاءة بطبيعة ومستوى خبرة خبير اإلدارة، وتتعلق القدرة بمقدرة خبير اإلدارة على   .٣٧أ
ن تشمل العوامل التي تؤثر على القدرة ممارسة هذه الكفاءة في ظل الظروف، ومن الممكن أ

تتعلق الموضوعية باآلثار . على سبيل المثال الموقع الجغرافي وتوفر الوقت والموارد
المحتملة للتحيز أو تضارب المصالح أو تأثير اآلخرين التي قد تكون على الحكم المهني أو 

دارة وأية أنظمة رقابة التجاري لخبير اإلدارة، وتعتبر كفاءة وقدرات وموضوعية خبير اإل
ضمن المنشأة على عمل ذلك الخبير أنها عوامل مهمة فيما يتعلق بموثوقية أية معلومات 

  .ينتجها خبير اإلدارة
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إن المعلومات الخاصة بكفاءة وقدرات وموضوعية خبير اإلدارة قد تأتي من مجموعة   .٣٨أ
  :متنوعة من المصادر مثل

  .ذلك الخبيرالخبرة الشخصية بالعمل السابق ل •
  .المناقشات مع ذلك الخبير •
  .المناقشات مع اآلخرين الذين هم على معرفة بعمل ذلك الخبير •
المعرفة بمؤهالت ذلك الخبير وعضويته في هيئة مهنية أو إتحاد صناعي وترخيص  •

  .الممارسة أو األشكال األخرى من اإلعتراف الخارجي
  .خبيراألوراق أو الكتب المنشوره التي كتبها ذلك ال •
خبير المدقق، إن وجد، الذي يساعد المدقق في الحصول على أدلة تدقيق كافية  •

  .ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات التي ينتجها خبير اإلدارة
  
تشمل األمور المتعلقة بتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية خبير اإلدارة ما إذا كان عمل ذلك   .٣٩أ

لبات مهنية أو صناعية أخرى، على سبيل المثال الخبير خاضع لمعايير أداء فنية أو متط
المعايير األخالقية ومتطلبات العضوية األخرى لهيئة مهنية أو إتحاد صناعي ومعايير 

  .اإلعتماد لهيئة ترخيص أو متطلبات تفرضها القوانين واألنظمة
  
  :تشمل األمور األخرى التي قد تكون مناسبة ما يلي  .٤٠أ

ة لألمر الذي سيتم إستخدام عمل الخبير له، بما في ذلك أية مالئمة كفاءة خبير اإلدار •
نواحي تخصص ضمن مجال الخبير، على سبيل المثال يمكن أن يتخصص اكتواري 
معين في تأسيس الممتلكات واإلصابات، ولكن يكون لديه خبرة محددة فيما يتعلق 

  .بحسابات التقاعد
اسبية المناسبة، على سبيل المثال كفاءة خبير اإلدارة فيما يتعلق بالمتطلبات المح •

المعرفة باإلفتراضات واألساليب، بما في ذلك النماذج حيث ينطبق ذلك، التي تتفق 
  .مع إطار إعداد التقارير المالية المنطبق

ما إذا كانت أحداث محتملة أو تغيير في الظروف أو أدلة التدقيق التي تم الحصول  •
نه قد يكون من الضروري إعادة الننظر في عليها من إجراءات التدقيق تدل على أ

  .التقييم المبدئي لكفاءة وقدرات وموضوعة خبير اإلدارة أثناء سير التدقيق
  
هناك سلسلة واسعة من الحاالت التي تهدد الموضوعية، على سبيل المثال، تهديدات   .٤١أ

لذاتية وتهديدات المصلحة الذاتية وتهديدات الدفاع وتهديدات المعرفة وتهديدات المراجعة ا
التخويف، ومن الممكن أن تقلل وسائل الحماية من هذه التهديدات، كما أنه من الممكن خلقها 
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أو من ) على سبيل المثال مهنة مدقق اإلدارة أو التشريع أو األنظمة(إما بالهياكل الخارجية 
  ).دةعلى سبيل المثال سياسات وإجراءات رقابة الجو(خالل بيئة عمل خبير اإلدارة 

  
بالرغم من أن وسائل الحماية ال تستطيع إستبعاد كافة التهديدات لموضوعية خبير اإلدارة،   .٤٢أ

فإن تهديدات مثل تهديدات التخويف قد تكون أقل أهمية بالنسبة لخبير تستخدمه المنشأة من 
 خبير توظفه المنشأة، ومن الممكن أن تكون فاعلية وسائل الحماية مثل سياسات وإجراءات
رقابة الجودة أكبر، ونظراً ألن التهديد للموضوعية الذي يحصل لكون الخبير موظفاً في 
المنشأة سيكون دائماً موجوداً فإن الخبير الذي تستخدمه المنشأة ال يمكن إعتباره عادة أنه 

  .أكثر إحتماالً أن يكون موضوعياً من موظفي المنشأة اآلخرين
  
خدمه المنشأة قد يكون من المناسب أن يناقش مع اإلدارة وذلك عند تقييم موضوعية خبير تست  .٤٣أ

الخبير أية مصالح أو عالقات قد تخلق تهديدات لموضوعية الخبير وأية وسائل حماية 
منطبقة، بما في ذلك المتطلبات المهنية التي تنطبق على الخبير، وتقييم ما إذا كانت وسائل 

  :الح والعالقات التي تخلق التهديدات ما يليمن الممكن أن تشمل المص. الحماية مناسبة
  المصالح المالية •

  .عالقات العمل والعالقات الشخصية •

  .تقديم خدمات أخرى •
  

  )ب٨الفقرة : المرجع(الحصول على فهم لعمل خبير اإلدارة 
يشمل فهم عمل خبير اإلدارة فهم مجال الخبرة المناسب، ومن الممكن فهم مجال الخبرة   .٤٤أ

سياق تحديد المدقق ما إذا كان المدقق له الخبرة في تقييم عمل خبير اإلدارة، أو المناسب في 
  .١٥ما إذا كان المدقق بحاجة إلى خبير مدقق لهذا الفرص

  
  :من الممكن أن تشمل نواحي مجال خبير اإلدارة المتعلقة بفهم المدقق ما يلي  .٤٥أ

  .بة للتدقيقما إذا كان مجال الخبير فيه نواحٍ من التخصص ضمنه مناس •

  .ما إذا كانت أية معايير مهنية أو معايير أخرى أو متطلبات تنظيمية أو قانونية تنطبق •

ما هي اإلفتراضات واألساليب التي يستخدمها خبير اإلدارة، وما إذا كانت مقبولة  •

  .بشكل عام ضمن مجال ذلك الخبير ومناسبة ألغراض إعداد التقارير المالية

                                      
 .٧، الفقرة "مدققالتابع للخبير الاإلستفادة من عمل  "٦٢٠معيار التدقيق الدولي  ١٥



 أدلة التدقيق

 

 ٥٠٠معيار التدقيق الدولي    ٤٠٥  

دقي
الت

  قـ

  .معلومات الداخلية والخارجية التي يستخدمها الخبيرطبيعة البيانات وال   •
  
في حالة إستخدام المنشأة لخبير اإلدارة يكون هناك عادة كتاب إستخدام أو شكل كتابي آخر   .٤٦أ

إلتفاقية بين المنشأة وذلك الخبير، ومن الممكن أن يساعد تقييم تلك اإلتفاقية على الحصول 
  :د المدقق في تحديد مالئمة أغراض المدقق التاليعلى فهم لعمل خبير اإلدارة قد يساع

  ؛طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك الخبير •

  ؛ ويات الخاصة باإلدارة وذلك الخبيراألدوار والمسؤول •

طبيعة وتوقيت ومدى اإلتصال بين اإلدارة وذلك الخبير، بما في ذلك شكل أي تقرير  •

  .سيقدمه الخبير
  
ظفه المنشأة يكون اإلحتمال أقل أن تكون هناك إتفاقية كتابية في حالة خبير اإلدارة الذي تو  .٤٧أ

من هذا النوع، واإلستفسار من الخبير أو األعضاء اآلخرين في اإلدارة قد يكون أفضل 
  .طريقة ألن يحصل المدقق على الفهم الالزم

  
  ) ج٨الفقرة : المرجع(تقييم مالءمة عمل خبير اإلدارة 

بارات عند تقييم مالئمة عمل خبير اإلدارة كأدلة تدقيق لإلثبات من الممكن أن تشمل اإلعت  .٤٨أ
  :المناسب ما يلي

مالئمة ومعقولية نتائج أو إستنتاجات ذلك الخبير وإتساقها مع أدلة التدقيق األخرى،  •
  ؛وما إذا تم عكسها بالشكل المناسب في البيانات المالية

عقولية ساليب هامة مالئمة ومإذا كان عمل ذلك الخبير يتضمن إستخدام إفتراضات وأ •
  ؛هذه اإلفتراضات واألساليب

إذا كان عمل ذلك الخبير يتضمن اإلستخدام المهم لبيانات المصدر مالئمة وإكتمال  •
  .ودقة بيانات المصدر تلك

  
  )ب-أ٩الفقرتان : المرجع (المعلومات التي تنتجها المنشأة وتستخدم ألغراض المدقق

على أدلة تدقيق موثوقية فإن المعلومات التي تنتجها المنشأة التي من أجل أن يحصل المدقق   .٤٩أ
تستخدم ألداء إجراءات تدقيق بحاجة ألن تكون مكتملة ودقيقة بشكل كاف، فعلى سبيل المثال 
فاعلية تدقيق اإليراد بتطبيق أسعار موحدة على سجالت كميات المبيعات تتأثر بدقة معلومات 

ت كمية المبيعات، وبالمثل إذا كان المدقق ينوي إختبار مجموعة األسعار وإكتمال ودقة بيانا



 أدلة التدقيق

 

    ٤٠٦  ٥٠٠ق الدولي معيار التدقي

فإن نتائج اإلختبار ) على سبيل المثال التفويض(لخاصية معينة ) على سبيل المثال الدفعات(
  .ستكون أقل موثوقية إذا كانت المجموعة التي أختيرت منها البنود لإلختبار ليست مكتملة

  
 بشأن دقة وإكتمال هذه المعلومات يمكن أداؤه بالتزامن مع إن الحصول على أدلة تدقيق  .٥٠أ

إجراءات التدقيق الفعلية المطبقة على المعلومات عندما يكون الحصول على أدلة التدقيق هذه 
جزء ال يتجزأ من إجراءات التدقيق نفسها، وفي حاالت أخرى من الممكن أن يكون المدقق 

 هذه المعلومات بإختبار أنظمة الرقابة على إعداد قد حصل على أدلة تدقيق على دقة وإكتمال
المعلومات واإلحتفاظ بها، على أنه في بعض الحاالت قد يحدد المدقق أن هناك حاجة ألدلة 

  .تدقيق إضافية
  
في بعض الحاالت قد ينوي المدقق إستخدام المعلومات التي تنتجها المنشأة ألغراض تدقيق   .٥١أ

ينوي المدقق إستخدام إجراءات قياس أداء المنشأة لغرض أخرى، فعلى سبيل المثال قد 
اإلجراءات التحليلية، أو إستخدام معلومات المنشأة المنتجة لمتابعة األنشطة مثل تقارير 
المدقق الداخلي، وفي هذه الحاالت تتأثر مالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها بما إذا 

إنها مفصلة ألغراض المدقق، فعلى سبيل المثال قد ال كانت المعلومات دقيقة بشكٍل كاف أو 
  .تكون قياسات األداء التي تستخدمها اإلدارة دقيقة بشكل كاف إلكتشاف األخطاء الجوهرية

  
  )١٠الفقرة : المرجع (إختيار بنود لإلختبار للحصول على أدلة تدقيق

خذ مع أدلة تدقيق أخرى تم يوفر أختيار فعال أدلة تدقيق مناسبة إلى المدى الذي إذا أ  .٥٢أ
الحصول عليها أو سيتم الحصول عليها ستكون كافية ألغراض المدقق، وعند إختيار بنود 

 أن يقوم المدقق بتحديد مالئمة وموثوقية المعلومات التي سيتم ٧لإلختبار تتطلب الفقرة 
 عند إختيار البنود هي إعتبار هام) الكفاية(إستخدامها كأدلة تدقيق، والناحية األخرى للفاعلية 

  :التي سيتم إختبارها، وفيما يلي الرسائل المتوفرة للمدقق إلختيار بنود لإلختبار
 

 ؛%)١٠٠فحص (إختيار كافة البنود   )أ (
  

 ؛ وإختيار بنود محددة  )ب (
  

  .إختيار عينات التدقيق  )ج (
  

إن تطبيق أي واحدة من مجموعات هذه الرسائل قد يكون مناسباً إعتماداً على الظروف 
نة، على سبيل المثال مخاطر األخطاء الجوهرية المتعلقة باإلثبات الذي يتم إختباره، المعي

  .والناحية العملية وكفاءة مختلف الوسائل
  



 أدلة التدقيق

 

 ٥٠٠معيار التدقيق الدولي    ٤٠٧  

دقي
الت

  قـ

  إختيار كافة البنود 

قد يقرر المدقق أن أكثر ما يكون مناسباً هو فحص كافة مجموعة البنود التي تشكل فئة   .٥٣
غير % ١٠٠، والفحص بمقدار ) تلك المجموعةأو طبقة ضمن(معامالت أو رصيد حساب 

محتمل في حالة إختبارات أنظمة الرقابة، على أن األكثر شيوعاً هو فحص التفاصيل، ومن 
  :مناسباً على سبيل المثال عندما% ١٠٠الممكن أن يكون الفحص بمقدار 

 

 ؛تشكل المجموعة عدداً صغيراً من بنود ذات قيمة كبيرة •
  

 ؛ أواألخرى أدلة تدقيق كافية ومناسبةرة وال توفر الوسائل تكون هناك مخاطرة كبي •
  

تجعل الطبيعة المتكررة لحساب أو عملية أخرى تؤدي تلقائياً من قبل نظام معلومات  •
  .فعال من ناحية التكلفة% ١٠٠الفحص بمقدار 

  
  إختيار بنود محددة

 القرار تشمل العوامل التي قد يقرر المدقق إختيار بنود محددة من مجموعة، وعند إتخاذ هذا  .٥٤أ
قد تكون مناسبة فهم المدقق للمنشأة والمخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية وخصائص 
المجموعة التي يتم إختبارها، والحكم بإختبار بنود محدودة خاضع لمخاطرة عدم إختيار 

  :عينات، ومن الممكن أن تشمل البنود المحددة المختارة ما يلي
  

قد يقرر المدقق إختيار بنود محددة ضمن مجموعة .  العالية أو الرئيسيةالبنود ذات القيمة •
ألنها ذات قيمة عالية أو تظهر بعض الخصائص األخرى، على سبيل المثال البنود التي 
تثير الشك أو غير العادية، وبخاصة التي هي عرضة للمخاطرة أو لها تاريخ وجود 

 .أخطاء فيها
  

قد يقرر المدقق فحص البنود التي تزيد قيمتها . لغ معينكافة البنود التي تزيد عن مب •
المسجلة عن مبلغ معين من أجل التحقق من نسبة كبيرة من المبلغ اإلجمالي لفئة 

 .معامالت أو رصيد حساب
  

قد يفحص المدقق بنوداً للحصول على معلومات حول . بنود للحصول على معلومات •
 .التأمور مثل طبيعة المنشأة أو طبيعة المعام

  
بينما كثيراً ما يكون الفحص اإلنتقائي لبنود محددة من فئة معامالت أو رصيد حساب وسيلة   .٥٥أ

كفؤه للحصول على أدلة تدقيق فإنه ال يشكل إختيار تدقيق، وال يمكن توقع نتائج إجراءات 
 فإن التدقيق المطبقة على بنود مختارة بهذه الطريقة بالنسبة لكافة المجموعة، وتبعاً لذلك

  .الفحص اإلنتقائي لبنود محددة ال يوفر أدلة تدقيق فيما يتعلق ببقية المجموعة
  



 أدلة التدقيق

 

    ٤٠٨  ٥٠٠ق الدولي معيار التدقي

  إختيار عينات التدقيق

إن إختيار عينات التدقيق مصمم إلتاحة التوصل إلى إستنتاجات بشأن المجموعة الكاملة على   . ٥٦أ
 معيار التدقيق الدولي أساس إختيار عينة مؤخوذة منها، وتتم مناقشة إختيار عينات التدقيق في

٥٣٠١٦.  
  

  )١١الفقرة : المرجع (عدم اإلتساق في أدلة التدقيق أو الشكوك في موثوقيتها

قد يدل الحصول على أدلة تدقيق من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة أن بنداً فردياً من   . ٥٧أ
لحصول عليها من مصدر أدلة التدقيق ليس موثوقاً به، مثل عندما تكون أدلة التدقيق التي تم ا

غير متسقة مع أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من مصدر آخر، وقد تكون الحالة كذلك 
على سبيل المثال عندما تكون اإلستجابات لإلستفسارات من اإلدارة والتدقيق الداخلي وآخرين 

التي تتم لتأكيد غير متسقة، أو عندما تكون اإلستجابات لإلستفسارات من المكلفين بالحاكمية 
يتضمن معيار التدقيق . إستجابات اإلدارة على اإلستفسارات غير متسقة مع إستجابة اإلدارة

 متطلب وثائق محدد إذا حدد المدقق معلومات غير متسقة مع اإلستنتاج النهائي ٢٣٠الدولي 
  .١٧للمدقق فيما يتعلق بمسألة هامة

  

                                      
 ".عينات التدقيق أخذ  "٥٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٦
 .١١، الفقرة "وثائق التدقيق "٢٣٠معيار التدقيق الدولي ١٧



 ٥٠١معيار التدقيق الدولي    ٤٠٩  

دقي
الت

  قـ

  ٥٠١معيار التدقيق الدولي 
  

  محددة إعتبارات –أدلة التدقيق 
  مختارةلبنود 

  

  نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية(
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 

  

  المحتويات
 الفقرة 

  مقدمة

 ١ ....................................................................نطاق هذا المعيار
 ٢ ..........................................................................تاريخ النفاذ

 ٣ ...............................................................................الهدف
  ............................................................................المتطلبات

 ٨-٤ .............................................................................المخزون
 ١٢-٩ ..................................................................المقاضاة والمطالبات
 ١٣ ...................................................................معلومات القطاعات

  التطبيق والمواد التفسيرية األخرى

 ١٦أ-١أ ............................................................................المخزون
 ٢٥أ-١٧أ .................................................................المقاضاة والمطالبات
  ٢٧أ-٢٦أ ..................................................................معلومات القطاعات

 
  

  

فـي سـياق    "  لبنود مختارة  محددة إعتبارات   –أدلة التدقيق    "٥٠١يجب أن يقرأ معيار التدقيق الدولي       
معايير التـدقيق   ل وفقاًتدقيق   عمليةاألهداف العامة للمدقق المستقل وأداء       "٢٠٠معيار التدقيق الدولي    

  .الدولية
 

  



  مختارةلبنود  محددة إعتبارات –أدلة التدقيق 
 

    ٤١٠  ٥٠١معيار التدقيق الدولي 

  مقدمة
  نطاق هذا المعيار

يتناول معيار التدقيق الدولي هذا اإلعتبارات الخاصة التي يجب على المدق مراعاتها عند   . ١
 ومعيار التدقيق ٣٣٠١الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، حسب معيار التدقيق الدولي 

دقيق الدولية األخرى ذات العالقة، فيما يتعلق بنواحٍ معينة من  ومعايير الت٥٠٠٢الدولي 
المخزون والمقضاة والمطالبات التي لها عالقة بالمنشأة ومعلومات القطاعات في عملية 

  .التدقيق للبيانات المالية
  

  تاريخ النفاذ
 ديسمبر ١٥في هذا المعيار نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ   .٢

  . أو بعد هذا التاريخ٢٠٠٩
  

  الهدف
  :إن هدف المدقق هو الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بما يلي  .٣

 

 ؛وجود حالة المخزون  )أ (
  

 ؛ ومطالبات التي لها عالقة بالمنشأةإكتمال المقاضاة وال  )ب (
  

  .مالية المنطبقالعرض واإلفصاح لمعلومات القطاعات حسب إطار إعداد التقارير ال  )ج (
  

  المتطلبات
  المخزون

إذا كان المخزون هاماً بالنسبة للبيانات المالية فإن على المدقق الحصول على أدلة تدقيق   .٤
  :كافية ومناسبة فيما يتعلق بوجود وحالة المخزون من خالل ما يلي

: عالمرج: (حضور الجرد الفعلي للمخزون، إال إذا كان ذلك غير عملي، من أجل ما يلي  )أ (
  ):٣أ-١الفقرات أ

: المرجع (؛تقييم تعليمات وإجراءات اإلدارة لتسجيل ومراقبة نتائج الجرد الفعلي )١(
  )٤الفقرة أ

  )٥الفقرة أ: المرجع (؛مالحظة أداء إجراءات اإلدارة الخاصة بالجرد )٢(
  )٦الفقرة أ: المرجع (؛ وفحص المخزون )٣(
  ).٨أ-٧الفقرتان أ: المرجع(أداء جرد إختباري  )٤(

                                      
 ."إستجابات المدقق للمخاطر المقيمة "٣٣٠لدولي  معيار التدقيق ا١
 ".أدلة التدقيق "٥٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢



  مختارةلبنود محددة  إعتبارات –أدلة التدقيق 
 

 ٥٠١معيار التدقيق الدولي    ٤١١  

دقي
الت

  قـ

اءات تدقيق السجالت المخزون النهائية للمنشأة لتحديد ما إذا كانت تعكس بدقة أداء إجر  )ب (
 .نتائج الجرد الفعلي للمخزون

  
إذا تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ عدا عن تاريخ البيانات المالية فإن على   .٥

يق للحصول على ، أداء إجراءات تدق٤المدقق، باإلضافة إلى اإلجراءات التي تتطلبها الفقرة 
أدلة تدقيق بشأن ما إذا كانت التغيرات في المخزون بين تاريخ الجرد وتاريخ البيانات المالية 

  )١١أ-٩الفقرات أ: المرجع. (مناسبمسجلة بالشكل ال
  
إذا لم يستطع المدقق حضور الجرد الفعلي للمخزون بسبب ظروف غير مرئية فإن على   .٦

ليات جرد فعلي في تاريخ بدل، وأداء إجراءات تدقيق المدقق إجراء أو مالحظة بعض عم
  .للمعامالت بين التاريخين

  
إذا كان حضور الجرد الفعلي غير عملي فإن على المدقق أداء إجراءات تدقيق بديلة   .٧

للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بوجود وحالة المخزون، وإذا لم يكن من 
على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق حسب معيار التدقيق الممكن إجراء ذلك فإن 

  )١٤أ-١٢الفقرات أ: المرجع(.  ٧٠٥٣الدولي 
  
إذا كان المخزون الذي هو في حوزة وتحت رقابة طرف آخر هام بالنسبة للبيانات المالية   .٨

لك فإن على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بوجود وحالة ذ
  :المخزون، وذلك بأداء إجراء واحد أو أكثر مما يلي

 

طلب المصادقة من طرف آخر فيما يتعلق بكميات وحالة المخزون المحتفظ به نيابة   )أ (
 )١٥الفقرة أ: المرجع (.عن المنشأة

  

  )١٦الفقرة : المرجع (.أداء فحص أو إجراءات تدقيق أخرى في ظل الظروف  )ب (
  

  المقاضاة والمطالبات
قق تصميم وأداء إجراءات تدقيق من أجل تحديد المقاضاة والمطالبات التي لها على المد  .٩

: المرجع(عالقة بالمنشأة، والتي تتسبب في نشوء مخاطرة األخطاء الجوهرية، بما في ذلك 
  ).١٩أ-١٧الفقرات أ

اإلستفسار من اإلدارة، وحيث ينطبق ذلك من اآلخرين ضمن المنشأة، بما في ذلك   )أ (
  ؛وني الداخليالمستشار القان

مراجعة محاضر إجتماعات المكلفين بالحاكمية والمراسالت بين المنشأة ومستشارها   )ب (
  ؛ والقانوني الخارجي

 )٢٠الفقرة أ: المرجع (.مراجعة حسابات التكلفة القانونية  )ج (
  

إذا قام المدقق بتقييم مخاطرة خطأ جوهري فيما يتعلق بالمقاضاة أو المطالبات التي تم   .١٠
أو عندما تدل إجراءات التدقيق التي يتم أداؤها على أنه قد توجد هناك مقاضاة أو تحديدها، 

                                      
 ".في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ٣
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    ٤١٢  ٥٠١معيار التدقيق الدولي 

مطالبات هامة فإن على المدقق، باإلضافة إلى اإلجراءات التي تتطلبها معايير التدقيق الدولية 
األخرى، محاولة اإلتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة، ويقوم المدقق 

ل كتاب إستفسار تعده اإلدارة ويرسله المدقق، يطلب فيه من المستشار القانوني بذلك من خال
الخارجي للمنشأة اإلتصال مباشرة مع المدقق، وإذا كان القانون أو األنظمة أو الهيئة القانونية 
المهنية ذات العالقة تمنع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة من اإلتصال مباشرة مع المدقق 

  ).٢٥أ-٢١الفقرات أ: المرجع: (لى المدقق أداء إجراءات تدقيق بديلةفإن ع
  :إذا  .١١

 

رفضت اإلدارة إعطاء المدقق اإلذن باإلتصال مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة   )أ (
أو مقابلته، أو إذا رفض المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أن يستجيب بالشكل 

 ؛ ومن اإلستجابةالمناسب لكتاب اإلستفسار أو منع 
  

لم يستطع المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بأداء وإجراءات تدقيق   )ب (
  بديلة،

  

  .٧٠٥فإن على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق حسب معيار التدقيق الدولي 
  

  اإلقرارات الكتابية

 بالحاكمية، تقديم على المدقق أن يطلب من اإلدارة، وحيث يكون ذلك مناسباً المكلفين  .١٢
إقرارات كتابية بأن كافة حاالت المقاضاة أو المطالبات الفعلية أو الممكنة التي يجب إعتبارها 
عند إعداد البيانات المالية تم اإلفصاح عنها للمدقق ومعاملتها محاسبياً، واإلفصاح عنها 

  .حسب إطار إعداد التقارير المالية المنطبق
  

  معلومات القطاعات
ى المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بعرض معلومات القطاعات عل  .١٣

  )٢٦الفقرة أ: المرجع: (ة المنطبقواإلفصاح عنها حسب إطار إعداد التقارير المالي
 

الحصول على فهم لألساليب التي تستخدمها اإلدارة عند تحديد معلومات القطاعات   )أ (
  ).٢٧الفقرة أ: المرجع(

 

 ما إذا كان من المحتمل أن ينجم عن هذه األساليب إفصاحات حسب تقييم )١(
 .إطار إعداد التقارير المالية المنطبقة

  

  :إختبار تطبيق هذه السياسة حسب يكون مناسباً   )٢(
 

  .أداء إجراءات تحليلية أو إجراءات تدقيق مناسبة أخرى في ظل الظروف  )ب (
  
***  



  مختارةلبنود محددة  إعتبارات –أدلة التدقيق 
 

 ٥٠١معيار التدقيق الدولي    ٤١٣  

دقي
الت

  قـ

  التطبيق والمواد التفسيرية
  المخزون

  )أ٤الفقرة : المرجع (رد الفعلي للمخزونحضور الج
  

تحدد اإلدارة عادة إجراءات يتم بموجبها إجراء جرد فعلي للمخزون مرة واحدة في السنة   .١أ
على األقل، وذلك ليكون أساساً إلعداد البيانات المالية، وإذا كان ذلك منطبقاً لتأكيد موثوقية 

  .نظام المخزون الدائم
  

  :الفعلي للمخزون ما يلييتضمن حضور الجرد   .٢أ
 

  ؛فحص المخزون للتأكد من وجوده وتقييم حالته، وإجراء جرد إختباري •
 

اقبة نتائج الجرد الفعلي مالحظة اإلمتثال لتعليمات اإلدارة وأداء إجراءات التسجيل ومر •
  ؛ وللمخزون

 

  .الحصول على أدلة تدقيق فيما يتعلق بموثوقية إجراءات جرد اإلدارة •
  

ن تكون هذه اإلجراءات بمثابة إختبار ألنظمة الرقابة أو إجراءات التحقق من الممكن أ
  .إعتماداً على تقييم المدقق للمخاطرة واألسلوب المرسوم واإلجراءات المحددة التي تم أداؤها

  
أو عند تصميم وأداء (تشمل األمور المناسبة عند التخطيط لحضور الجرد الفعلي للمخزون   .٣أ

  :ما يلي على سبيل المثال)  من هذا المعيار٨-٤ب الفقرات إجراءات تدقيق حس
  

  .مخاطر األخطاء الجوهرية المتعلقة بالمخزون •
 

  .طبيعة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمخزون •
 

ما إذا كان من المتوقع وضع إجراءات مالئمة وإصدار تعليمات مناسبة للجرد الفعلي  •
  .للمخزون

 

  .توقيت الجرد الفعلي للمخزون •
 

  .ما إذا كانت المنشأة تحتفظ بنظام مخزون دائم •
 

المواقع التي يتم اإلحتفاظ بالمخزون فيها، بما في ذلك أهمية المخزون ومخاطر األخطاء  •
. الجوهرية في المواقع المختلفة عند تقرير في أي المواقع سيكون الحضور مناسباً

تبعاً لذلك تكون مناسبة إذا  مشاركة مدققين آخرين، و٦٠٠٤يتناول معيار التدقيق الدولي 
  .كانت هذه المشاركة هي فيما يتعلق بحضور الجرد الفعلي في موقع بعيد

                                      
 .)"العنصر مدققيبما في ذلك عمل ( عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة –اإلعتبارات الخاصة  "٦٠٠ معيار التدقيق الدولي ٤
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    ٤١٤  ٥٠١معيار التدقيق الدولي 

 ٦٢٠٥يتناول معيار التدقيق الدولي . ما إذا كانت هناك حاجة لمساعدة خبير المدقق •
  .إستخدام خبير المدقق لمساعدة المدقق في الحصول على أدلة تدقيق مناسبة

  
  )١أ٤الفقرة : المرجع(اءات اإلدارة تقييم تعليمات وإجر

تشمل األمور الخاصة بتقييم تعليمات وإجراءات اإلدارة لتسجيل ومراقبة الجرد الفعلي   .٤أ
  :للمخزون ما إذا كانت تتناول ما يلي على سبيل المثال

 

تطبيق أنشطة الرقابة المناسبة، على سبيل المثال جميع سجالت الجرد الفعلي للمخزون  •
 ومحاسبة سجالت الجرد الفعلي للمخزون غير المستعمل، وإجراءات الجرد المستعمل،

  .وإعادة الجرد
 

التحديد الدقيق لمرحلة إكتمال العمل الجاري والبنود بطيئة الحركة والقديمة والتالفة  •
  .والمخزون الذي تملكه أطراف أخرى، على سبيل المثال بضاعة األمانة

 

يات الفعلية، حيث ينطبق ذلك، مثل اإلجراءات التي قد اإلجراءات المستخدمة لتقدير الكم •
  .تدعو الحاجة لها لتقييم الكمية الفعلية لكومة فحم

 

الرقابة على حركة المخزون بين المناطق وشحن وإستالم المخزون قبل وبعد تاريخ  •
  .القطع

  
  )٢أ٤لفقرة ا: المرجع(مالحظة أداء إجراءات جرد اإلدارة 

اءات جرد اإلدارة، على سبيل المثال اإلجراءات المتعلقة بالرقابة على إن مالحظة أداء إجر  .٥أ
حركة المخزون قبل وأثناء وبعد الجرد، تساعد المدقق في الحصول على أدلة تدقيق بأن 
تعليمات اإلدارة وإجراءات جردها مصممة ومنفذة بالشكل المناسب، إلى جانب ذلك يمكن 

لقطع، مثل تفاصيل حركة المخزون لمساعدة للمدقق الحصول على نسخ من معلومات ا
  .المدقق في أداء إجراءات التدقيق لمحاسبة هذه الحركات في تاريخ الحق

  
  )٣أ٤الفقرة : المرجع(حص المخزون ف
يساعد فحص المخزون عند حضور الجرد الفعلي للمخزون المدقق على التأكد من وجود   .٦أ

، وعلى تحديده، على سبيل )بالضرورة للمنشأةبالرغم من أن ملكيته قد ال تعود (المخزون 
  .المثال المخزون، الذي بطل إستعماله والتالف والقديم

  
  )٤أ٤المرجع (جراءات جرد إختباري إ
ل تتبع بنود مختارة من سجالت جرد اإلدارة إلى إن إجراء إختباري، على سبيل المثا  .٧أ

المخزون الفعلي، وتتبع بنود مختارة من المخزون الفعلي إلى سجالت جرد اإلدارة، يوفر 
  .أدلة تدقيق بشأن إكتمال ودقة هذه السجالت

                                      
 ".المدققالتابع خبير الاإلستفادة من عمل  "٦٢٠معيار التدقيق الدولي  ٥



  مختارةلبنود محددة  إعتبارات –أدلة التدقيق 
 

 ٥٠١معيار التدقيق الدولي    ٤١٥  

دقي
الت

  قـ

إلى جانب تسجيل الجرد اإلختباري يساعد الحصول على نسخ من سجالت اإلدارة الخاصة   .٨أ
ن المكتمل المدقق على أداء إجراءات تدقيق الحقة لتحديد ما إذا كانت سجالت بجرد المخزو

  .المخزون النهائي للمنشأة تعكس بدقة النتائج الفعلية لجرد المخزون الفعلي
  

  )٥الفقرة : المرجع (جرد المخزون الفعلي الذي يتم في تاريخ عدا عن تاريخ البيانات المالية
  

ء الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ أو تواريخ عدا تاريخ البيانات ألسباب عملية يمكن إجرا  .٩أ
المالية، ويمكن إجراء ذلك بغض النظر عما إذا كانت اإلدارة تجدد كميات المخزون بإجراء 
جرد سنوي للمخزون أو تحتفظ بنظام مخزون دائم، وفي أي من الحالتين تحدد فاعلية تصميم 

بة على التغيرات في المخزون ما إذا كان إجراء الجرد وتنفيذ والمحافظة على أنظمة الرقا
الفعلي للمخزون في تاريخ أو تواريخ عدا عن تاريخ البيانات المالية مناسب ألغراض 

 المتطلبات ويوفر اإلرشادات بشأن إجراءات ٣٣٠يحدد معيار التدقيق الدولي . التدقيق
  .٦التحقق التي تم إجراؤها في تاري مرحلي

  
تفظ بنظام مخزون دائم يمكن لإلدارة إجراء جرد فعلي أو إختبارات أخرى للتأكد من حيث يح  .١٠أ

موثوقية المعلومات الخاصة بموثوقية كميات المخزون التي تشملها سجالت المخزون الدائمة 
للمنشأة، وفي بعض الحاالت من الممكن أن تحدد اإلدارة أو المدقق الفروقات بين سجالت 

ميات المخزون الفعلية الموجودة، ومن الممكن أن يدل ذلك على أن المخزون الدائمة وك
  .أنظمة الرقابة على التغيرات في المخزون ال تعمل بفاعلية

  
تشمل األمور التي تؤخذ في اإلعتبار عند تصميم إجراءات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق   .١١أ

 تواريخ الجرد وسجالت بشأن ما إذا كانت التغيرات في مبالغ المخزون بين تاريخ أو
  :المخزون النهائية إنها مسجلة بالشكل المناسب ما يلي

 

  .ما إذا كانت سجالت المخزون الدائمة معدلة بالشكل المناسب •
 

  .موثوقية سجالت المخزون الدائمة للمنشأة •
 

أسباب الفروقات الهامة بين المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء الجرد الفعلي  •
  .خزون الدائمةوسجالت الم

  
  )٧الفقرة : المرجع(حضور جرد المخزون الفعلي غير عملي 

في بعض الحاالت قد يكون حضور الجرد الفعلي للمخزون غير عملي، وقد يعود ذلك   .١٢أ
لعوامل مثل طبيعة وموقع المخزون، على سبيل المثال حيث يحتفظ بالمخزون، على سبيل 

د يشكل تهديدات لسالمة المدقق، على أن مسألة عدم المثال حيث يحتفظ بالمخزون في موقع ق
إلى جانب . المالئمة للمدقق ليس كافية لدعم قرار من قبل المدقق أن الحضور غير عملي

 فإن مسائل الصعوبة والوقت والتكلفة ٢٠٠٧ذلك، وكما تم إيضاحه في معيار التدقيق الدولي 
                                      

 .٢٣-٢٢، الفقرتان ٣٣٠ معيار التدقيق الدولي ٦
 .٤٨رة أ، الفق"معايير التدقيق الدوليةل وفقاًتدقيق عملية األهداف العامة للمدقق المستقل وأداء  "٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٧
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    ٤١٦  ٥٠١معيار التدقيق الدولي 

حذف إجراء تدقيق ليس له بديل أو أن التي لها عالقة بذلك ليست أساساً صحيحاً للمدقق ل
  .يكون راضياً عن أدلة تدقيق أقل من مقنعة

  
في بعض الحاالت حيث يكون الحضور غير عملي من الممكن أن توفر إجراءات تدقيق   .١٣أ

بديلة، على سبيل المثال فحص وثائق البيع الذي تم الحقاً لبنود مخزون محددة تم الحصول 
جرد الفعلي للمخزون، أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن وجود حالة عليها أو شراؤها قبل ال

  .المخزون
  
على أنه في بعض الحاالت قد ال يكون ممكناً الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما   .١٤أ

يتعلق بوجود وحالة المخزون، وذلك بأداء إجراءات تدقيق بديلة، وفي هذه الحالة يتطلب 
  .٨ إن يعدل المدقق الرأي في تقرير المدقق نتيجة لتحديد النطاق٧٠٥ي معيار التدقيق الدول

  
  المخزون في عهدة وتحت مراقبة طرف آخر

  )أ٨الفقرة : المرجع(المصادقة 
 المتطلبات ويقدم اإلرشادات ألداء إجراءات مصادقة ٥٠٥٩يحدد معيار التدقيق الدولي   .١٥أ

  .خارجية
  

  )ب٨لفقرة ا: المرجع(إجراءات التدقيق األخرى 

إعتماداً على الظروف، على سبيل المثال حيث يتم الحصول على معلومات تزيد الشك حول   .١٦أ
نزاهة وموضوعية الطرف اآلخر، ممن الممكن أن يعتبر المدقق أن من المناسب أداء 
إجراءات تدقيق أخرى بدالً من المصادقة لدى طرف آخر أو باإلضافة إلى ذلك، وتشمل 

  :جراءات التدقيق األخرى ما يلياألمثلة على إ
حضور أو إعداد الترتيبات لحضور مدقق آخر الجرد الفعلي للمخزون للطرف  •

  .اآلخر، إذا كان ذلك عملياً
الحصول على تقرير مدقق آخر أو تقرير مدقق خدمة حول مالئمة الرقابة الداخلية  •

بالشكل للطرف اآلخر لضمان أنه تم جرد المخزون بالشكل المناسب وحمايته 
  .المالئم

فحص الوثائق الخاصة بالمخزون الذي تحتفظ به أطراف أخرى، على سبيل المثال  •
  .وصوالت المستودع

  .طلب المصادقة من أطراف أخرى عند رهن المخزون كضمان •
  

                                      
 .١٣، الفقرة ٧٠٥ معيار التدقيق الدولي  ٨
 ".المصادقات الخارجية "٥٠٥معيار التدقيق الدولي  ٩
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 ٥٠١معيار التدقيق الدولي    ٤١٧  

دقي
الت

  قـ

  المقاضاة والمطالبات
  )٩الفقرة : المرجع(إكتمال المقاضاة والمطالبات 

تي لها عالقة بالمنشأة أثر جوهري على البيانات المالية، قد يكون للمقاضاة والمطالبات ال  .١٧أ
  .وهكذا قد يطلب اإلفصاح عنها أو محاسبتها في البيانات المالية

  
 تشمل اإلجراءات األخرى المناسبة، على ٩باإلضافة إلى اإلجراءات المحددة في الفقرة   .١٨أ

ءات تقييم المخاطرة التي تم سبيل المثال، إستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها، إجرا
أداؤها كجزء من الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها لمساعدة المدقق ليصبح على علم 

  .بالمقاضاة والمطالبات التي لها عالقة بالمنشأة
  
إن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ألغراض تحديد المقاضاة والمطالبات والتي قد تتسبب   .١٩أ

أ جوهري قد توفر كذلك أدلة تدقيق تتعلق بإعتبارات أخرى ذات في نشوء مخاطرة خط
 ٥٤٠١٠عالقة، مثل تقييم أو قياس المقاضاة والمطالبات، ويحدد معيار التدقيق الدولي 

المتطلبات ويقدم اإلرشادات المتعلقة بإعتبار المدقق للمقاضاة والمطالبات التي تتطلب 
  .البيانات الماليةتقديرات محاسبية أو إفصاحات ذات عالقة في 

  

  ) ج٩الفقرة : المرجع(مراجعة حسابات المصروف القانوني 
إعتماداً على الظروف يمكن للمدقق أن يحكم أن من المناسب فحص وثائق المصدر ذات   .٢٠أ

العالقة، مثل فواتير المصروفات القانونية كجزء من مراجعة المدقق لحسابات التكلفة 
  .القانونية

  

  )١١-١٠الفقرتان : المرجع(تشار القانوني الخارجي للمنشأة اإلتصال مع المس
يساعد اإلتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة في الحصول على أدلة   .٢١أ

تدقيق كافية ومناسبة فيما إذا كانت المقاضاة والمطالبات الهامة المحتملة معروفة، وإن 
  . في ذلك التكاليف معقولةتقديرات اإلدارة للتبعات المالية، بما

  
في بعض األحيان قد يطلب المدقق اإلتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة   .٢٢أ

من خالل كتاب إستفسار عام، ولهذا الغرض يطلب كتاب اإلستفسار العام أن يقوم المستشار 
ا المدقق، مع تقييم نتيجة الخارجي للمنشأة أن يبلغ المدقق بأية مقاضاة أو مطالبات يعلم به

  .المقاضاة والمطالبات، وتقدير للتبعات المالية، بما في ذلك التكاليف الخاصة بذلك
  
إذا أعتبر أن من غير المحتمل أن المستشار القانوني الخارجي سيستجيب بالشكل المناسب   .٢٣أ

 ينتمى لها المستشار لكتاب اإلستفسار العام، على سبيل المثال إذا كانت الهيئة المهنية التي
القانوني الخارجي تحظر اإلستجابة لمثل هذا الكتاب، من الممكن أن يحاول المدقق اإلتصال 
المباشر من خالل كتاب إستفسار محدد، ولهذا الغرض يشمل كتاب اإلستفسار المحدد ما 

  :يلي
                                      

تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات  "٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ١٠
 ".العالقة



  مختارةلبنود  محددة إعتبارات –أدلة التدقيق 
 

    ٤١٨  ٥٠١معيار التدقيق الدولي 

  ؛قائمة بالمقاضاة والمطالبات  )أ (
ة أو مطالبات محددة، وتقديرها حيث يتوفر ذلك تقييم اإلدارة لنتيجة كل مقاضا  )ب (

  ؛ وللتبعات المالية، بما في ذلك التكاليف
طلب بأن يصادق المستشار القانوني للمنشأة على معقولية تقييمات اإلدارة، وتزويد   )ج (

المدقق بمزيد من المعلومات إذا أعتبر المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أن 
  .القائمة غير كاملة أو غير صحيحة

  
في أحوال معينة قد يحكم المدقق كذلك أن من الضروري اإلجتماع مع المستشار القانوني   .٢٤أ

الخارجي لمناقشة النتيجة المحتملة للمقاضاة أو المطالبات، وقد تكون الحالة كذلك، على سبيل 
  :المثال حيث

  .يحدد المدقق أن األمر هو مخاطرة هامة •
  .يكون األمر معقداً •
  .إلدارة والمستشار القانوني الخارجي للمنشأةيكون هناك خالفاً بين ا •

  
  .تحتاج هذه اإلجتماعات عادة إلذن اإلدارة، وتعقد بحضور ممثل لإلدارة

  
 يطلب من المدقق أن يؤرخ تقرير المدقق بحيث ال يكون ٧٠٠١١حسب معيار التدقيق الدولي   .٢٥أ

يبني عليها رأي المدقق قبل التاريخ الذي حصل فيه المدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 
حول البيانات المالية، ومن الممكن الحصول على أدلة التدقيق حول وضع المقاضاة 
والمطالبات حتى تاريخ تقرير المدقق من خالل اإلستفسار من اإلدارة، بما في ذلك المستشار 

 يتعلق القانوني الداخلي المسؤول واإلتساق مع الفترات السابقة، ومالئمة اإلفصاحات فيما
  .باإلختالفات

  
  )١٣الفقرة : المرجع (معلومات القطاعات

إعتماداً على إطار إعداد التقارير المالية المنطبق قد يطلب من المنشأة أو يسمح لها اإلفصاح   .٢٦أ
عن معلومات حول القطاعات في البيانات المالية، ومسؤولية المدقق فيما يتعلق بعرض 

ها تتعلق بالبيانات المالية مأخوذة ككل، وتبعاً لذلك ال يطلب معلومات القطاعات واإلفصاح عن
من المدقق أداء إجراءات تدقيق ضرورية إلبداء رأي حول معلومات القطاعات المقدمة على 

  .أساس أنها قائمة لوحدها
  

  )أ١٣المرجع  (فهم األساليب التي تستخدمها اإلدارة
مور التي قد تكون لها عالقة عند الحصول على إعتماداً على الظروف تشمل األمثلة على األ  .٢٧أ

فهم لألساليب التي تستخدمها اإلدارة عند تحديد معلومات القطاعات، وما إذا كان من 

                                      
 .٤١الفقرة " وين رأي وإعداد التقارير حول البيانات الماليةتك "٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ١١



  مختارةلبنود محددة  إعتبارات –أدلة التدقيق 
 

 ٥٠١معيار التدقيق الدولي    ٤١٩  

دقي
الت

  قـ

المحتمل أن ينتج عن هذه األساليب إفصاح حسب إطار إعداد التقارير المالية المنطبق ما 
  :يلي
 . المبالغ بين القطاعاتالمبيعات والتحويالت والرسوم بين القطاعات وإستبعاد •

 

المقارنات مع الموازنات والنتائج األخرى المتوقعة، على سبيل المثال األرباح التشغيلية  •
 .كنسبة مؤية من المبيعات

  

 . والتكاليف بين القطاعاتصولتوزيع األ •
  

  .وكفاءة اإلفصاحات ذات الصلة بالماضيالتناسق مع الفترات السابقة،  •
  
      

  



    ٤٢٠  ٥٠٥معيار التدقيق الدولي 

  ٥٠٥الدولي التدقيق معيار 
  المصادقات الخارجية

  

   لتدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأسارية المفعول(
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥اً من إعتبار

  

  المحتويات
  الفقرة  

    المقدمة
  ١  .............................................................................معيارالنطاق 

  ٣-٢  ................................... التدقيقأدلةللحصول على إجراءات المصادقة الخارجية 
  ٤  ...............................................................................تاريخ النفاذ

  ٥  ....................................................................................الهدف
  ٦  ................................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ٧  ..............................................................إجراءات المصادقة الخارجية
  ٩-٨ ........................................مصادقةال طلب  للمدقق بإرسالسماحرفض اإلدارة 

  ١٤-١٠  ........................................................إجراءات المصادقة الخارجيةنتائج 
  ١٥  ........................................................................ السلبيةالمصادقات
  ١٦  ........................................................ التي تم الحصول عليهادلةتقييم األ

  

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  

  

  ٧أ-١أ  ..............................................................إجراءات المصادقة الخارجية
  ١٠ أ-٨أ ........................................صادقةم للمدقق بإرسال طلب السماحرفض اإلدارة 

  ٢٢ أ-١١أ  ........................................................إجراءات المصادقة الخارجيةنتائج 
  ٢٣أ  ........................................................................ السلبيةالمصادقات
  ٢٥ أ-٢٤أ  ........................................................ التي تم الحصول عليهادلةتقييم األ

  

 ٢٠٠في سياق معيار التدقيق الدولي "  الخارجيةالمصادقات "٥٠٥الدولي التدقيقيجب قراءة معيار
 ". ية للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولالعامةاألهداف "



 المصادقات الخارجية

 ٥٠٥معيار التدقيق الدولي    ٤٢١  

دقي
الت

  قـ

  المقدمة
  المعيارنطاق 

 وفقاً تدقيق أدلةللحصول على  جراءات المصادقة الخارجيةإل إستخداميتناول هذا المعيار  .١
وهو ال يتناول . ٥٠٠٢ ومعيار التدقيق الدولي٣٣٠١لمتطلبات معيار التدقيق الدولي

 .٥٠١٣ المتعلقة بالتقاضي والمطالبات التي يتناولها معيار التدقيق الدولياتستفساراإل
  

  التدقيقأدلةللحصول على  إجراءات المصادقة الخارجية
 التدقيق تتأثر بمصدرها وطبيعتها وتعتمد أدلة إلى أن موثوقية ٥٠٠يشير معيار التدقيق الدولي .٢

 التعميمات أيضاًويشمل ذلك المعيار . ٤التي تم الحصول عليها في ظلهاعلى الظروف المختلفة 
 .٥ التدقيقأدلةالتالية المطبقة على 

 .يعتبر إثبات التدقيق أكثر موثوقية عند الحصول عليه من مصادر مستقلة خارج المنشأة •

 يكون إثبات التدقيق الذي يحصل عليه المدقق مباشرة أكثر موثوقية من إثبات التدقيق •
 .ستنتاجالذي يتم الحصول بصورة غير مباشرة أو باإل

 أو  كان ورقياًسواء يعتبر إثبات التدقيق أكثر موثوقية عند وجود بشكل موثق،  •
 .  أو أي شكل آخراًإلكتروني

  
 التدقيق على شكل أدلةكون تيمكن أن  عملية التدقيق، ا على ظروفإعتمادووبناء عليه، 

 دلة عليها مباشرة من األطراف المؤكدة أكثر موثوقية من األيحصل المدقق مصادقات خارجية
إجراءات ويهدف هذا المعيار إلى مساعدة المدقق في تصميم وتنفيذ . التي تولدها المنشأ داخلياً

 .  تدقيق موثوقة وذات عالقةأدلةللحصول على  المصادقة الخارجية
  

فعلى سبيل .  تدقيقأدلة كت الخارجيةالمصادقا معايير التدقيق الدولية األخرى بأهمية تعترف .٣
 :المثال

 مسؤولية المدقق عن تصميم وتنفيذ الردود اإلجمالية ٣٣٠يناقش معيار التدقيق الدولي  •
لمعالجة المخاطر التي تم تقييمها للبيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى البيانات المالية 

توقيتها ومداها على المخاطر وتصميم وتأدية إجراءات تدقيق إضافية تعتمد طبيعتها و
 . وتعتبر متجاوبة معها٦التي تم تقييمها للبيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات

، بغض النظر عن المخاطر التي تم ٣٠٠إضافة إلى ذلك، يقتضي معيار التدقيق الدولي 
                                                 

 ."المقيمةلمخاطر ل المدقق إستجابة "٣٣٠معيار التدقيق الدولي   ١

 ." التدقيقأدلة "٥٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢

  ."ختارةلبنود م محددةعتبارات إ – التدقيق أدلة "٥٠١معيار التدقيق الدولي  ٣
  .٥، الفقرة أ٥٠٠معيار التدقيق الدولي   ٤
  .٣١، الفقرة أ٥٠٠معيار التدقيق الدولي   ٥
 .٦-٥، الفقرات ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ٦



 المصادقات الخارجية

    ٤٢٢  ٥٠٥معيار التدقيق الدولي 

وهرية لكل تقييمها للبيانات الخاطئة الجوهرية، من المدقق تصميم وتنفيذ اإلجراءات الج
ويتعين على المدقق . صنف جوهري من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات

 .٧كإجراءات تدقيق جوهرية إجراءات المصادقة الخارجية دراسة ما إذا سيتم تنفيذ أيضاً

. ٨إقناعا تدقيق أكثر أدلة أن يحصل المدقق على ٣٣٠يقتضي معيار التدقيق الدولي •
 أكثر موثوقية أو أدلة أو يحصل على دلةن يزيد المدقق من كمية األوللقيام بذلك يمكن أ

 مباشرة دلةفعلى سبيل المثال، يمكن أن يبرز المدقق الحصول على األ. صلة أو كالهما
ويشير .  مؤيدة من عدد من المصادر المستقلةأدلةمن أطراف ثالثة أو الحصول على 

يمكن أن تساعد  ات المصادقة الخارجيةإجراء إلى أن أيضاً ٣٣٠معيار التدقيق الدولي
ذات مستوى عالي من الموثوقية والتي يحتاجها   تدقيقأدلةالمدقق في الحصول على 

 كانت بسبب سواءالمدقق للرد على المخاطر الهامة للبيانات الخاطئة الجوهرية، 
 .٩ أو الخطأحتيالاإل

 مصادقةمم طلبات  إلى أن المدقق يمكن أن يص٢٤٠يشير معيار التدقيق الدولي •
للحصول على معلومات مؤدية إضافية كنوع من الرد لمعالجة المخاطر التي تم تقييمها 

 . ١٠ على مستوى اإلثباتحتيالللبيانات الخاطئة الجوهرية بسبب اإل

 إلى أن المعلومات المؤيدة التي تم الحصول عليها من ٥٠٠يشير معيار التدقيق الدولي •
، يمكن أن تزيد من التأكيد الذي المصادقات الخارجيةثل مصدر مستقل عن المنشأة، م

 الموجودة في السجالت المحاسبية أو من اإلقرارات التي دلةيتم الحصول عليه من األ
 .  ١١قدمتها اإلدارة

  

 تاريخ النفاذ
 ديسمبر ١٥يدخل هذا المعيار حيز النفاذ لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في  .٤

 . أو بعد ذلك٢٠٠٩
  

 الهدف
، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات إجراءات المصادقة الخارجية إستخداميهدف المدقق، عند  .٥

  .  أدلة تدقيق أكثر موثوقية وصلةللحصول على

  

                                                 
  .١٩-١٨، الفقرات ٣٣٠معيار التدقيق الدولي    ٧
  .)ب(٧، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي    ٨
  .٥٣، الفقرة أ٣٣٠معيار التدقيق الدولي    ٩
 ." في تدقيق البيانات الماليةحتيالمسؤوليات المدقق المتعلقة باإل" ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ١٠

  .٩أ-٨، الفقرات أ٥٠٠معيار التدقيق الدولي  ١١



  المصادقات الخارجية

 ٥٠٥معيار التدقيق الدولي    ٤٢٣  

دقي
الت

  قـ

 التعريفات
 :لغايات معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها .٦

 تم الحصول عليها كرد خطي مباشر من طرف ثالث  أدلة تدقيق–المصادقة الخارجية   )أ (
 . أو بأي صورة أخرىةإلكترونيعلى المدقق بصورة ورقية أو ) الطرق المصادق(

 طلب لكي يرد الطرف المصادق مباشرة على المدقق -ةيجابيطلب المصادقة اإل  )ب (
دة  إلى ما إذا كان الطرف المصادق موافقا أو غير موافق على المعلومات الوارمشيراً

  .في الطلب، أو يقوم بتوفير المعلومات المطلوبة

 طلب لكي يرد الطرف المصادق مباشرة على المدقق فقط –طلب المصادقة السلبية   )ج (
 . في حال مخالفة الطرف المصادق للمعلومات الواردة في الطلب

 إخفاق الطرف المصادق في الرد، أو الرد الكامل، على طلب المصادقة –عدم الرد   )د (
 . أو طلب المصادقة العائد دون تسليمةييجاباإل

 بين المعلومات المطلوب مصادقتها أو الواردة في إختالف رد يشير إلى – ستثناءاإل  ) هـ(
  . سجالت المنشأة والمعلومات المقدمة من قبل المنشأة المصادقة

  

  المتطلبات
  إجراءات المصادقة الخارجية

ابع المدقق الرقابة على طلبات المصادقة يت إجراءات المصادقة الخارجية، إستخدامعند  .٧
 : الخارجية، التي تشمل ما يلي

 )١الفقرة أ: المرجع(؛ تحديد المعلومات التي سيتم تأكيدها أو طلبها  )أ (

 )٢الفقرة أ: المرجع(؛  الطرف المصادق المالئمإختيار  )ب (

تصميم طلبات المصادقة، بما فيها تحديد أنه تم معالجة الطلبات بالشكل المالئم   )ج (
: المرجع(تحتوي على معلومات اإلرجاع للردود التي سيتم إرسالها إلى المدقق؛ و و

 )٦أ-٣الفقرات أ

. إرسال الطلبات، بما فيها متابعة الطلبات حيثما أمكن، إلى الطرف المصادق  )د (
 ).٧الفقرة أ: المرجع(

  
  رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة 

 :دقق بإرسال طلب مصادقة، فعلى المدقق أنفي حال رفضت اإلدارة السماح للم .٨

منطقية ويستفسر عن أسباب رفض اإلدارة والبحث أن أدلة تدقيق تثبت صحة   )أ (
 )٨الفقرة أ: المرجع( ؛أسبابها



 المصادقات الخارجية

    ٤٢٤  ٥٠٥معيار التدقيق الدولي 

يقيم دالالت رفض اإلدارة على تقييم المدقق لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية ذات   )ب (
 وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق ، وعلى طبيعةحتيالالعالقة، بما فيها مخاطر اإل

 )٩الفقرة : المرجع(األخرى؛ و

. القيام بإجراءات تدقيق بديلة مصممة للحصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات عالقة  )ج (
   ).١٠الفقرة أ: المرجع(

 

 المدقق أن رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة غير معقول، أو كان إستنتجإذا  .٩
لى الحصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات عالقة عن طريق إجراءات المدقق غير قادر ع

. ٢٦٠١٢ لمعيار التدقيق الدولي وفقاً  مع المكلفين بالرقابةتصالتدقيق بديلة، فعلى المدقق اإل
 لمعيار التدقيق الدولي وفقاً المدقق  التدقيق ورأي دالالتأيضاًويجب على المدقق أن يحدد 

٧٠٥١٣. 
  

  صادقة الخارجيةنتائج إجراءات الم
  موثوقية الردود على طلبات المصادقة 

  

إذا حدد المدقق عوامل تؤدي إلى نشوء شكوك حول موثوقية الردود على طلب مصادقة ما،  .١٠
-١١الفقرات أ: المرجع. (للتأكد من هذه الشكوكفعلة المدقق الحصول على أدلة تدقيق إضافية 

 )١٦أ
 

قة غير موثوق، فعلى المدقق تقييم دالالت تقييم إذا قرر المدقق أن الرد على طلب المصاد .١١
، وعلى طبيعة حتيالمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية ذات العالقة، بما فيها مخاطر اإل

 )١٧الفقرة أ: المرجع. (وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق األخرى ذات العالقة
  

  عدم الرد
لة للحصول على أدلة تدقيق موثوقة في حال عدم الرد، يقوم المدقق بعمل إجراءات تدقيق بدي .١٢

 )١٩ أ-١٨الفقرات أ: المرجع. (وذات عالقة
  

   ضروريا للحصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية إيجابيعندما يكون الرد على طلب مصادقة 
  

 ضروري للحصول على أدلة تدقيق مالئمة إيجابيإذا قرر المدقق أن الرد على طلب مصادقة  .١٣
وفي حال عدم . لتدقيق البديلة لن تزود المدقق بأدلة التدقيق المطلوبةوكافية، فإن إجراءات ا

 وفقاًفعلى المدقق أن يحدد دالالت التدقيق ورأي المدقق حصول المدقق على هذه المصادقة، 
 )٢٠الفقرة أ: المرجع. (٧٠٥لمعيار التدقيق الدولي 

                                                 
  .١٦، الفقرة " مع المكلفين بالرقابةاإلتصال " ٢٦٠معيار التدقيق الدولي  ١٢
  ".تقلفي تقرير المدقق المسالوارد التعديالت على الرأي  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ١٣



  المصادقات الخارجية

 ٥٠٥معيار التدقيق الدولي    ٤٢٥  

دقي
الت

  قـ

  ات ستثناءاإل
 على البيانات  إذا كانت تعتبر مؤشراًات لتحديد ماستثناءيجب على المدقق التحقق من اإل .١٤

 )٢٢ أ-٢١الفقرات أ: المرجع. (الخاطئة
  

  المصادقات السلبية
وعليه، ال يستخدم . ةيجابي من المصادقات اإل إقناعاًأقلتقدم المصادقات السلبية أدلة تدقيق  .١٥

المدقق طلبات المصادقات السلبية كإجراء تدقيق وحيد وجوهري لتناول مخاطر البيانات 
: الخاطئة الجوهرية التي تم تقييمها على مستوى اإلثبات ما لم تكن كافة األمور التالية موجودة

 )٢٣الفقرة أ: المرجع(

قيام المدقق بتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية على أنها متدنية وحصوله على   )أ (
اإلثبات بة على أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق بالفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقا

 ذات العالقة؛ 

أن تتألف مجموعة البنود الخاضعة إلجراءات المصادقة السلبية من عدد كبير من   )ب (
 الشروط والمعامالت وأرصدة الحسابات الصغيرة والمتجانسة؛ 

  متدني؛ وإستثناءأن يكون من المتوقع وجود معدل   )ج (

مستقبلي طلبات عدم علم المدقق بالظروف أو الشروط التي قد تؤدي إلى رفض   )د (
 .المصادقة السلبية لهذه الطلبات

  
  تقييم األدلة التي تم الحصول عليها

يقوم المدقق بتقييم ما إذا كانت نتائج إجراءات المصادقة الخارجية تقدم أدلة تدقيق موثوقة  .١٦
: المرجع. (وذات صلة، أو ما إذا كان من الضروري الحصول على أدلة تدقيق إضافية

 )٢٥ أ– ٢٤الفقرات أ
***  

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
  إجراءات المصادقة الخارجية

  ))أ(٧الفقرة : المرجع (تحديد المعلومات التي سيتم تأكيدها أو طلبها
  

يتم عمل إجراءات المصادقة الخارجية عادة لمصادقة أو طلب معلومات تتعلق بأرصدة  .١أ
 أو عقود أو إتفاقيات لمصادقة بنود أيضاًها إستخدامويمكن أن يتم . الحسابات ومكوناتها

 تفاقياتاإل"معامالت بين منشأة وأطراف أخرى أو لمصادقة غياب ظروف معينة مثل 
  ". الجانبية

  



 المصادقات الخارجية

    ٤٢٦  ٥٠٥معيار التدقيق الدولي 

  ))ب(٧الفقرة : المرجع ( الطرف المصادق المالئمإختيار
  

توفر الردود على طلبات المصادقة أدلة تدقيق أكثر مالءمة وموثوقية عند إرسال طلبات  .٢أ
فعلى سبيل . دقة إلى طرف مصادق يعتقد المدقق انه مطلع على معلومات ليتم تأكيدهاالمصا

المثال، يمكن أن يكون مسؤول في مؤسسة مالية مطلع على معلومات عم معامالت أو ترتيبات 
  . تحتاج إلى مصادقة الشخص األكثر مالئمة في المؤسسة المالية ليطلب منه تقديم مصادقة

  
  ))ج(٧الفقرة : المرجع (دقةتصميم طلبات المصا

  

يمكن أن يؤثر تصميم طلب المصادقة مباشرة على معدل ردود على المصادقة وعلى موثوقية  .٣أ
  .وطبيعة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من الردود

  
  : عند تصميم طلبات المصادقةعتبارتشمل العوامل التي تؤخذ بعين اإل .٤أ

 .اإلثباتات التي يتم تناولها •

 .حتيالبيانات خاطئة جوهرية معينة تم تحديدها، بما فيها مخاطر اإلمخاطر  •

 .مخطط وعرض عمليات التدقيق والعمليات المشابهة •

 .) أو وسيلة أخرىةإلكتروني، على صورة ورق أو بطريقة مثالً(طريقة التواصل  •

ويمكن أن يكون . تفويض أو تشجيع اإلدارة ألطراف المصادقة على الرد على المدقق •
 اف المصادقة راغبين فقط في الرد على طلب المصادقة التي يضم تفويض اإلدارة أطر

مثال، مبلغ (قدرة طلب المصادقة المعني على المصادقة على توفير المعلومات المطلوبة  •
 .)فاتورة منفصلة مقابل الرصيد اإلجمالي

  
الرد على المدقق في جميع الحاالت، إما  من طرف المصادقة ةيجابيتطلب طلبات المصادقة اإل .٥أ

من خالل اإلشارة إلى موافقة الطرف المصادق على المعلومات المقدمة أو بالطلب من الطرف 
 بالعادة أدلة يجابيمن المتوقع أن يقدم الرد على طلب المصادقة اإل. المصادق تقديم المعلومات

ادقة بالرد على طلب المصادقة غير أن هناك مخاطرة أن يقوم طرف المص. تدقيق موثوقة
 طلبت إستخدامويمكن أن يقلل المدقق من هذه المخاطرة ب. دون التحقق من صحة المعلومات

في طلب المصادقة ويطلب من ) أو معلومات أخرى( التي ال تحدد المبلغ ةيجابيالمصادقة اإل
خرى، يمكن أن من الناحية األ. طرف المصادقة تعبئة المبلغ أو توفير المعلومات األخرى

 بسبب الجهود أقلإلى معدالت ردود " الفارغة" هذا النوع من طلبات المصادقة إستخداميؤدي 
 . اإلضافية المطلوبة من أطراف المصادقة

  



  المصادقات الخارجية

 ٥٠٥معيار التدقيق الدولي    ٤٢٧  

دقي
الت

  قـ

 صحة بعض أو كافة العناوين إختباريشمل تحديد أن الطلبات قد تم معالجتها بالشكل المالئم  .٦أ
  . على طلبات المصادقة قبل إرسالها

  

  ))د(٧الفقرة : المرجع (تابعة طلبات المصادقةم
  

 رد على طلب سابق خالل فترة إستالميمكن أن يرسل المدقق طلب مصادقة إضافي عند عدم  .٧أ
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يرسل المدقق، بعد إعادة التحقق من دقة العنوان األصلي، . معقولة

  . طلبا إضافية أو طلب متابعة
  

   للمدقق بإرسال طلب مصادقةرفض اإلدارة السماح
  رفض اإلدارة المعقول

  

 للمدقق بإرسال طلب مصادقة قيدا على أدلة التدقيق التي يرغب السماحيعتبر رفض اإلدارة  .٨أ
.  عن أسباب هذا القيدستفسار على ذلك اإلبناءويتعين على المدقق . المدقق بالحصول عليها

نوني أو مفاوضات مستمرة مع طرف المصادقة ومن األسباب الشائعة لهذا القيد وجود نزاع قا
 ويتعين على المدقق. المعني والذي قد يتأثر حله بطلب المصادقة ذو التوقيت غير المناسب

البحث عن أدلة تدقيق تثبت صحة ومنطقية األسباب بسبب مخاطرة أن يكون السبب وراء 
 أو إحتيالن أن تكشف وجود محاولة اإلدارة هو منع المدقق من الوصول إلى أدلة التدقيق يمك

  .خطأ
  

  ))ب(٨الفقرة : المرجع (دالالت تقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية
  

انه من المالئم مراجعة تقييم مخاطر ) ب(٨يمكن أن يستنج المدقق من التقييم الوارد في الفقرة  .٩أ
 وفقاًمخطط لها البيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات وتعديل إجراءات التدقيق ال

فعلى سبيل المثال، إذا كان طلب اإلدارة بعدم المصادقة غير . ٣١٥١٤لمعيار التدقيق الدولي 
 لمعيار التدقيق وفقاً التي يقتضي التقييم حتيالمنطقي، فقد يشير هذا إلى عامل مخاطر اإل

  .٢٤٠١٥الدولي 
  

  ))ج(٨الفقرة : المرجع (إجراءات التدقيق البديلة
  

 إجراءات التدقيق البديلة التي يتم القيام بها مشابهة لتلك اإلجراءات المالئمة يمكن أن تكون .١٠أ
وتأخذ هذه اإلجراءات بعين .  من هذا المعيار١٩ أ-١٨لعدم الرد كما هي واردة في الفقرات أ

  . من هذا المعيار) ب(٨ نتائج تقييم المدقق الوارد في الفقرة عتباراإل
  

                                                 
  . ٣١، الفقرة "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها " ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١٤
  .٢٤، الفقرة ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ١٥



 المصادقات الخارجية

    ٤٢٨  ٥٠٥معيار التدقيق الدولي 

  رجيةنتائج إجراءات المصادقة الخا
  )١٠الفقرة : المرجع (موثوقية الردود على طلبات المصادقة

  

نه حتى عند الحصول على أدلة تدقيق من مصادر أ إلى ٥٠٠يشير معيار التدقيق الدولي  .١١أ
تحميل جميع . ١٦خارجية بالنسبة للمنشأة، فمن الممكن وجود ظروف تؤثر على موثوقيتها

وتوجد هذه المخاطر بغض النظر .  أو التغييرلحتيا أو اإلعتراضالردود في طياتها مخاطر اإل
.  أو غيرها من الوسائلةإلكترونيعما إذا تم الحصول على الرد بصورة ورقية أو بوسيلة 

  : وتشمل العوامل التي تشير إلى الشكوك حول موثوقية الردود ما يلي

  الرد من قبل المدقق بصورة غير مباشرة؛ أوإستالم •

 .دقة المطلوب في األساسيه من طرف المصاإستالمعدم  •
  

،  مثالًلكتروني، عن طريف الفاكس أو البريد اإلةإلكترونيتشمل الردود المستلمة بطريقة  .١٢أ
مخاطر بالنسبة للموثوقية ألنه من الصعب إثبات منشأ ومرجعية المجاوب ومن الصعب كشف 

ة آمنة للردود ويمكن تخفف عملية يستخدمها المدقق والمجاوب تعمل على إيجاد بيئ. التغيرات
وإذا كان المدقق مقتنعا بأن العملية آمنة وتدار حسب .  من المخاطراًإلكترونيالمستلمة 

ويمكن أن تشمل عملية المصادقة . األصول، فإن موثوقية الردود ذات العالقة تصبح أفضل
 ، مثال، من خاللةإلكتروني عدة وسائل لتحقق من هوية مرسل المعلومات بصورة ةلكترونياإل

  . لكتروني وإجراءات التحقق من صحة الموقع اإللكتروني التشفير والتوقيع الرقمي اإلإستخدام
 

 لتنسيق وتقديم الردود على طلب المصادقة، فيمكن أن إذا استخدم طرف المصادقة طرفا ثالثاً .١٣أ
  : يقوم المدقق بإجراءات لمعالجة مخاطر

 أن ال يكون الرد من المصدر الصحيح؛   )أ (

 لمجاوب مخوال بالرد؛ وأن ال يكون ا  )ب (

 . احتمال تعرض نزاهة وموثوقية اإلرسال إلى الخطر  )ج (
  

أو إضافة إجراءات  تحديد إمكانية تعديل ٥٠٠ لمعيار التدقيق الدوليوفقاً يتعين على المدقق .١٤أ
ويمكن أن يختار .١٧للتخلص من الشكوك حول موثوقية المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق

 بطرف تصال ومحتويات الرد على طلب المصادقة من خالل اإلالمدقق التحقق من مصدر
، لكترونيفعلى سبيل المثال، عندما يقوم طرف المصادقة بالرد عن طريق البريد اإل. المصادقة

.  لتقرير ما إذا كان طرف المصادقة هو من قام باإلرسال أم ال به هاتفياًتصالفيمكن للمدقق اإل

                                                 
  .٣١، الفقرة أ٥٠٠معيار التدقيق الدولي  ١٦
 .١١، الفقرة ٥٠٠معيار التدقيق الدولي  ١٧



  المصادقات الخارجية

 ٥٠٥معيار التدقيق الدولي    ٤٢٩  

دقي
الت

  قـ

ن طرف المصادقة أرسل الرد أل، مثالً(بطريقة غير مباشرة وعند إرجاع الردود إلى المدقق 
 يمكن أن يطلب المدقق من طرف المصادقة الرد خطياً)  من المدققبالخطأ إلى المنشأة بدالً
 . وبصورة مباشرة للمدقق

  
 على  مباشراً خطياًال يلبي الرد الشفهي، بحد ذاته، تعريف المصادقة الخارجية ألنه ليس رداً .١٥أ

كن يمكن للمدقق، عند الحصول على رد شفهي إلى طلب المصادقة، أن يطلب من طرف ل. المدقق
وغي حال عدم .  على الظروف، الرد بصورة خطية ومباشرة على المدققاًإعتمادالمصادقة، 

فعلى المدقق البحث عن أدلة تدقيق أخرى تدعم المعومات ، ١٢ للفقرة وفقاً هذا الرد، إستالم
 . هيالواردة في الرد الشف

  
وال تلغي هذه التعليمات . هإستخداميمكن أن يحتوي الرد على طلب المصادقة تعليمات تحدد  .١٦أ

  . بالضرورة موثوقية الرد كدليل تدقيق
  

  )١١الفقرة : المرجع (الردود غير الموثوقة
  

عندما يستنج المدقق أن الرد غير موثوق، يمكن أن يحتاج المدقق إلى مراجعة تقييم مخاطر  .١٧أ
 لذلك، حسب وفقاً الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات وتعديل اإلجراءات المخطط لها البيانات

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشير الرد غير الموثوق إلى عامل . ٣١٥١٨معيار التدقيق الدولي 
  .٢٤٠١٩ لمعيار التدقيق الدولي وفقاً الذي يقتضي التقييم حتيالمخاطر اإل

  

  )١٢ة الفقر/ المرجع (عدم الرد
  

  :تشمل األمثلة على إجراءات التدقيق البديلة التي يمكن أن يقوم بها المدقق ما يلي .١٨أ
أرصدة الذمم المدينة، فحص مقبوضات نقدية الحقة محددة ووثائق الشحن والمبيعات  •

 . القريبة من نهاية الفترة

فحص عمليات الصرف النقدية الالحقة أو المراسالت من أرصدة الذمم الدائنة،  •
  . ألطراف الثالثة والسجالت األخرى مثل مالحظات السلع المستلمةا

 

ويمكن أن يشير عدم الرد . تتأثر طبيعة ومدى إجراءات التدقيق البديلة بالحساب واإلثبات المعنيين .١٩أ
وفي هذه الحاالت، قد . على طلب مصادقة إلى مخاطر بيانات خاطئة جوهرية تم تحديدها سابقاً

جعة مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي تم تقييمها على مستوى اإلثبات يحتاج المدقق إلى مرا
فعلى سبيل المثال، يمكن .٣١٥٢٠ لمعيار التدقيق الدولي وفقاًوتعديل إجراءات التدقيق المخطط لها 

 إلى عامل  أو عدد أكبر من المتوقع من الردود إلى طلبات المصادقةأقلأن يشير وجود عدد 
  .٢٤٠٢١ لمعيار التدقيق الدولي وفقاً والذي يحتاج إلى التقييم م تحديدها سابقاً تإحتيالمخاطر 

  
                                                 

  .٣١، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١٨
  .٢٤، الفقرة ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ١٩
  .٣١، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٢٠
  .٢٤، الفقرة ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ٢١



 المصادقات الخارجية

    ٤٣٠  ٥٠٥معيار التدقيق الدولي 

  تدقيق مالئمة وكافيةأدلة للحصول على  ضرورياًإيجابيعندما يكون الرد على طلب مصادقة 
  )١٣الفقرة : المرجع(
  

في ظروف معينة، يمكن أن يحدد المدقق مخاطر بيانات خاطئة جوهرية تم تقييمها على  .٢٠أ
 الخاص بها ضروريا للحصول على يجابيستوى اإلثبات يكون الرد على طلب المصادقة اإلم

  :ويمكن أن تشمل هذه الظروف. أدلة تدقيق كافية ومالئمة
 .أن تكون المعلومات المتوفرة إلثباتات إدارة الشركة متوفرة فقط خارجة المنشأة •

 اإلدارة ألنظمة الرقابة أو  المحددة مقل مخاطر تجاوزحتيالأن تمنع عوامل مخاطر اإل •
 على عتمادأو اإلدارة، المدقق من اإل/مخاطر التواطؤ التي يمكن أن تشمل الموظفين و

 . األدلة المأخوذة من المنشأة
  

  )١٤الفقرة : المرجع (اتستثناءاإل
  

ات المشار إليها في الردود على طلبات المصادقة إلى بيانات خاطئة أو ستثناءيمكن أن تشير اإل .٢١أ
 وفقاًوعند تحديد بيان خاطئ، يتعين على المدقق .  محتملة في البيانات الماليةيانات خاطئب

ويمكن . ٢٢إحتيال على وجود  تقييم ما إذا كان البيان الخاطئ مؤشرا٢٤٠ًلمعيار التدقيق الدولي
ات إرشادات حول نوعية الردود من أطراف المصادقة المماثلين أو من ستثناءأن توفر اإل

 إلى عجز أو عيوب في الرقابة الداخلية أيضاًات ستثناءويمكن أن تشير اإل.  مماثلةحسابات
 . للمنشاة على إعداد التقارير المالية

  

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يستنج المدقق أن .  بيانات خاطئةستثماراتال تمثل بعض اإل .٢٢أ
يت أو القياس أو أخطاء الفروقات في الردود على طلبات المصادقة تعود إلى أخطاء في التوق

  . كتابية في إجراءات المصادقة الخارجية
  

  )١٥الفقرة : المرجع(المصادقات السلبية 
 طرف إستالمال يشير اإلخفاق في الحصول على رد على طلب مصادقة سلبي صراحة إلى  .٢٣أ

إن فوعليه، . المصادقة المعني لطلب المصادقة أو التحقق من دقة المعلومات الواردة في الطلب
 إقناعا بكثير أقلإخفاق طرف المصادقة في الرد على طلب المصادقة السلبي يقدم أدلة تدقيق 

ومن المرجح أن يرد أطراف المصادقة مع اإلشارة . يجابيمن الرد على طلب المصادقة اإل
إلى عدم موافقتهم مع طلب المصادقة عندما ال تكون المعلومات الواردة في طلب في صالحهم 

فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يقوم أصحاب .  لذلكرجح أن يقوم بالرد خالفاًوغير الم
 في طلب أقلحسابات الودائع البنكية بالرد إذا اعتقدوا أن أرصدة حساباتهم مدونة بأرقام 

المصادقة، لكن من غير المرجح أن يقوما بالرد في إذا اعتقدوا أن الرصيد الوارد في الطلب 
                                                 

  .٣٥، الفقرة ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ٢٢



  المصادقات الخارجية

 ٥٠٥معيار التدقيق الدولي    ٤٣١  

دقي
الت

  قـ

لذلك، يمكن أن يكون إرسال طلب مصادقة سلبي إلى أصحاب حسابات . مدون بأرقام اكبر
، لكن من غير أقلالودائع البنكية إجراء مفيدا في معرفة ما إذا كانت األرصدة مدونة بأرقام 

  . المرجح أن تكون فاعلة إذا كان المدقق يبحث عن أدلة تتعلق بتدوين أرقام أعلى
  

  )١٦الفقرة : المرجع( تقييم األدلة التي تم الحصول عليها
  

عند تقييم نتائج طلبات المصادقة الخارجية المختلفة، يمكن أن يصنف المدقق هذه النتائج كما  .٢٤أ
  :يلي

رد من قبل طرق المصادقة المعني يشير إلى موافقة على المعلومات الواردة في طلب   )أ (
  ؛ إستثناءالمصادقة أو تقديم المعلومات المطلوبة دون 

 ق؛ رد يعتبر غير موثو  )ب (

 عدم الرد؛ أو   )ج (

 .إستثناءرد يشير إلى   )د (

  
 إجراءات التدقيق األخرى التي يمكن مع عتباراإلعين يمكن أن يساعد تقييم المدقق، عند أخذه ب .٢٥أ

 ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية أو ما إستنتاجالمدقق في يكون قد قام بها، 
 لما يقتضيه معيار التدقيق الدولي وفقاًضافية إذا كان من الضروري الحصول على أدلة تدقيق إ

٣٣٠٢٣.  
   
  

                                                 
  .٢٧-٢٦، الفقرات ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ٢٣



    ٤٣٢  ٥١٠معيار التدقيق الدولي 

  ٥١٠معيار التدقيق الدولي 
  ةفتتاحي األرصدة اإل–عمليات التدقيق األولية 

  

  في الفترات لعمليات تدقيق البيانات المالية  المفعولساري(
  ) أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 

  

  المحتويات
  

  الفقرة  
    المقدمة
  ١  .......................................................................معيارالنطاق 

  ٢ .........................................................................تاريخ النفاذ
  ٣  .............................................................................الهدف

  ٤  ..........................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ٩-٥  ...................................................................إجراءات التدقيق
  ١٣-١٠  ..................................................ات التدقيق وإعداد التقاريرإستنتاج

    

    ضيحية األخرىالتطبيق والمادة التو
    

  ٧أ-١أ ....................................................................إجراءات التدقيق
  ٩أ-٨أ  ..................................................ات التدقيق وإعداد التقاريرإستنتاج
    المحتوية عل آراء معدلةتوضيح تقارير المدققين : الملحق

  
  

 في سياق "ةفتتاحي األرصدة اإل–عمليات التدقيق األولية " ٥١٠معيار التدقيق الدولي ينبغي قراءة 
عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق للمدقق المستقل وإجراء األهداف العامة  "٢٠٠معيار التدقيق الدولي 

  ."الدولية
  



  األرصدة اإلفتتاحية–ة عمليات التدقيق األولي

 ٥١٠معيار التدقيق الدولي    ٤٣٣  

دقي
الت

  قـ

  المقدمة
  المعيارنطاق 

.  في عملية التدقيق األوليةةفتتاحيق فيما يتعلق باألرصدة اإلمسؤوليات المدق يتناول هذا المعيار .١
 األمور التي تتطلب القيام ةفتتاحيوباإلضافة إلى قيم البيانات المالية، تتضمن األرصدة اإل

وعندما تتضمن البيانات المالية معلومات . لتزاماتطوارئ واإلفي بداية الفترة كالباإلفصاح 
 ٧١٠.١المتطلبات واإلرشادات الواردة في معيار التدقيق الدوليمالية مقارنة، تنطبق أيضاً 

متطلبات وإرشادات إضافية فيما يتعلق باألنشطة قبل  ٣٠٠٢ويتضمن معيار التدقيق الدولي
 .البدء بعملية التدقيق

  
 تاريخ النفاذ

 ١٥ لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ فييعتبر هذا المعيار ساري المفعول  .٢
 . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ديسمبر 

  
 الهدف

 على ةفتتاحيينطوي هدف المدقق فيما يتعلق باألرصدة اإل، عند إجراء عملية تدقيق أولية .٣
 :الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حول ما إذا كانت

 محتوية على أخطاء تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية ةفتتاحياألرصدة اإل  ) أ(
 ؛ و الحاليةللفترة

 مطبقة بشكل متسق ةفتتاحيالتي تعكسها األرصدة اإلالسياسات المحاسبية المناسبة   ) ب(
 محاسبة التغيرات عليها بشكل تتمأو ما إذا في البيانات المالية للفترة الحالية، 

وتم عرضها واإلفصاح عنها بشكل مناسب وفقاً إلطار إعداد التقارير مناسب 
 .المالية المطبق

  

 فاتالتعري 
 :يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه .٤

 : العملية التي فيها–عملية التدقيق األولية   )أ (

   أو؛لم تدقق البيانات المالية للفترة السابقة )١(

  .دققت البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق السابق )٢(
 
 

                                                 
 ." األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة–ت المقارنة المعلوما "٧١٠معيار التدقيق الدولي  ١

 ."تدقيق البيانات الماليةلالتخطيط  "٣٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢



  األرصدة اإلفتتاحية–عمليات التدقيق األولية 
 

    ٤٣٤  ٥١٠معيار التدقيق الدولي 

تعتمد األرصدة . جد في بداية الفترةأرصدة الحسابات التي تو – ةفتتاحياألرصدة اإل  )ب (
ثار المعامالت واألحداث للفترة آ للفترة السابقة وتعكس قفال على أرصدة اإلةفتتاحياإل

كما تتضمن األرصدة . والسياسات المحاسبية المطبقة في الفترة السابقةالسابقة 
 .لتزاماتئ واإل األمور التي تتطلب القيام باإلفصاح في بداية الفترة كالطوارةفتتاحياإل

المدقق من شركة تدقيق مختلفة والذي قام بتدقيق البيانات المالية  –المدقق السابق   )ج (
 .للمنشأة في الفترة السابقة والذي تم استبداله بالمدقق الحالي

  

    المتطلبات  
  إجراءات التدقيق

 ةفتتاحياألرصدة اإل

وتقرير المدقق السابق حولها، إن ، قراءة أحدث البيانات المالية، إن وجدتينبغي على المدقق  .٥
 . بما في ذلك اإلفصاحاتةفتتاحيباألرصدة اإلوجد، للحصول على معلومات متعلقة 

 

ينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حول ما إذا كانت األرصدة  .٦
 :عن طريقحالية البيانات المالية للفترة التؤثر بشكل كبير على  تحتوي على أخطاء ةفتتاحياإل
 )٢أ-١الفقرة أ: المرجع(

الفترة الحالية أو، ما إذا تم إرسال أرصدة اإلقفال للفترة السابقة بشكل صحيح إلى تحديد   )أ (
 ؛حيثما كان مناسباً، تم إعادة بيانها بشكل صحيح

 ؛ وتعكس تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة ةفتتاحيتحديد ما إذا كانت األرصدة اإل  )ب (

 )٧أ-٣الفقرة أ: المرجع (: أو أكثر من األمور التاليةأداء واحد  )ج (

عندما تكون البيانات المالية للفترة السابقة مدققة، مراجعة تقارير العمل الخاصة  )١(
   ؛ةفتتاحيبالمدقق السابق للحصول على أدلة فيما يتعلق باألرصدة اإل

لحالية تقدم أدلةً ما إذا كانت إجراءات التدقيق التي تم القيام بها في الفترة اتقييم  )٢(
  أو ؛ةفتتاحيمتعلقة باألرصدة اإل

  .ةفتتاحيالقيام بإجراءات تدقيق محددة للحصول على أدلة فيما يتعلق باألرصدة اإل )٣(
  
تحتوي على أخطاء قد تؤثر  ةفتتاحيإذا حصل المدقق على أدلة تدقيق تفيد بأن األرصدة اإل .٧

القيام بإجراءات التدقيق ينبغي على المدقق بشكل كبير على البيانات المالية للفترة الحالية، 
. ها مالئمة في الظروف لتحديد األثر على البيانات المالية للفترة الحاليةإعتباراإلضافية هذه ب

ينبغي على  موجودة في البيانات المالية للفترة الحالية، األخطاءوإذا توصل المدقق أن مثل هذه 



  فتتاحيةإل األرصدة ا–عمليات التدقيق األولية 
 

 ٥١٠معيار التدقيق الدولي    ٤٣٥  

دقي
الت

  قـ

ارة والمسئولين عن الحوكمة بهذه األخطاء وفقاً لمعيار المدقق إبالغ المستوى المناسب من اإلد
 ٤٥٠.٣التدقيق الدولي 

  
   السياسات المحاسبيةإتساق

 

ق مناسبة وكافية حول ما إذا تم تطبيق السياسات ينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقي .٨
ترة الحالية وما  بشكل متسق في البيانات المالية للفةفتتاحيي األرصدة اإلالمحاسبية المعكوسة ف

بشكل مناسب وتم عرضها واإلفصاح عنها إذا تمت محاسبة التغيرات في السياسات المحاسبية 
 .بشكل كافي وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المطبق

 

  المعلومات ذات العالقة الواردة في تقرير المدقق السابق
 

 ن قبل المدقق السابق وكان هناك تعديالًفي حال كانت البيانات المالية للفترة السابقة مدققة م .٩
ينبغي على المدقق تدقيق أثر األمر الذي نتج عنه التعديل في تقييم مخاطر الخطأ على الرأي، 

 ٣١٥.٤في البيانات المالية للفترة الحالية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي الجوهري 
  

  ات التدقيق وإعداد التقاريرإستنتاج
  ةفتتاحياألرصدة اإل

 

فيما يتعلق باألرصدة  وكافية ةإذا لم يكن المدقق قادراً على الحصول على أدلة تدقيق مناسب .١٠
حيثما رأي حول البيانات المالية، ال حجب، ينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ أو ةفتتاحياإل

  )٨الفقرة أ: المرجع( ٧٠٥.٥لمعيار التدقيق الدولي ، وفقاً كان مالئماً
 

البيانات يؤثر بشكل كبير على  تحتوي على خطأ ةفتتاحيلى أن األرصدة اإلمدقق إإذا توصل ال .١١
م عرضه أو اإلفصاح بشكل مناسب أو لم يتوأنه لم يتم حساب أثر الخطأ  المالية للفترة الحالية
، حيثما كان مالئماً، حجب الرأيينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ أو عنه بشكل كافي، 
  .٧٠٥الدولي وفقاً لمعيار التدقيق 

  
   السياسات المحاسبيةإتساق
  :إذا توصل المدقق إلى أن .١٢

السياسات المحاسبية للفترة الحالية غير مطبقة بشكل متسق فيما يتعلق باألرصدة   ) أ(
  أو؛ وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المطبقةفتتاحياإل

                                                 
 .١٢ و٨، الفقرات "تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق "٤٥٠معيار التدقيق الدولي  ٣

 ." م مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها تحديد وتقيي "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٤
 " الواردة في تقرير المدقق المستقلالرأيتعديالت على ال  "٧٠٥ معيار التدقيق الدولي ٥



  األرصدة اإلفتتاحية–عمليات التدقيق األولية 
 

    ٤٣٦  ٥١٠معيار التدقيق الدولي 

صح عنه بشكل التغير في السياسات المحاسبية لم يحاسب بشكل مناسب أو يعرض أو يف  ) ب(
 وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المطبقكافي 

  
، حيثما كان مالئماً، وفقاً لمعيار التدقيق حجب الرأيأو ينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ 

  .٧٠٥الدولي 
  

  تعديل على الرأي الوارد في تقرير المدقق السابق
  

تعديالً على رأي للفترة السابقة لمالية إذا تضمن رأي المدقق السابق فيما يتعلق بالبيانات ا .١٣
ينبغي على المدقق بحيث يبقى ذو صلة وهاماً بالنسبة للبيانات المالية للفترة الحالية، المدقق 

 ومعيار ٧٠٥تعديل رأي المدقق حول البيانات المالية للفترة الحالية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 
  )٩الفقرة أ: المرجع. (٧١٠التدقيق الدولي 

  

***  
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

 إجراءات التدقيق
  )٦الفقرة : المرجع(ات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص عتبارإلا
  

يمكن أن يحصل التي قانونية أو تنظيمية على المعلومات قد يكون هناك قيود القطاع العام، في    . ١أ
إحدى منشآت المثال، في حال خصخصة فعلى سبيل . من المدقق السابقعليها المدقق الحالي 

المدقق العام على سبيل المثال، (المدقق المعين بشكل نظامي القطاع العام المدققة سابقاً من قبل 
قد تُقيد إمكانية ، )مؤهل بشكل مناسب يتم تعيينه نيابة عن المدقق العامأو أي شخص آخر 

ها المدقق المعين بشكل نظامي أوراق العمل أو المعومات األخرى التي يقدمالحصول على 
وفي . في القطاع الخاص بقوانين أو أنظمية الخصوصية أو السريةللمدقق المعين حديثاً 

على أدلة التدقيق عن ، ينبغي الحصول تفرض فيها قيود على مثل هذه اإلبالغاتالحاالت التي 
بالنظر إلى  ة، و، في حال تعذر الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافيطريق وسائل أخرى

  .آثار المترتبة على رأي المدقق
  
إحدى  تدقيق شركة تدقيق في القطاع الخاصب  المدقق المعين بشكل نظامياستعانفي حال   . ٢أ

شركة تدقيق غير تلك الشركة منشآت القطاع العام، وقام المدقق المعين بشكل نظامي بتعيين 
هذا فعادة ال يعتبر طاع العام في الفترة السابقة، التي قامت بتدقيق البيانات المالية لمنشأة الق

ترتيبات اعتماداً على طبيعة مع ذلك، و. لمدقق المعين بشكل نظاميتغيراً في المدققين بنظر ا
قد تعتبر عملية التدقيق عملية تدقيق أولية من منظور مدقق القطاع االستعانة بمصادر خارجية، 

  .ي ينطبق هذا المعياروبالتالاستيفاء مسؤولياتهم الخاص في 
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دقي
الت

  قـ

  ))أ(٦الفقرة : المرجع( ةفتتاحياألرصدة اإل
الالزمة للحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما تعتمد طبيعة ونطاق إجراءات التدقيق .   ٣أ

  : على األمور التاليةفتتاحييتعلق باألرصدة اإل

 .السياسات المحاسبية التي تتبعها المنشأة •

بية وأصناف المعامالت واإلفصاحات ومخاطر الخطأ الجوهري طبيعة األرصدة الحسا •
 .في البيانات المالية للفترة الحالية

 .المتعلقة بالبيانات المالية للفترة الحالية ةفتتاحيأهمية األرصدة اإل •

ما إذا تم تعديل رأي ما إذا تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة، وإذا كانت مدققة،  •
  .المدقق السابق

  
قد يتمكن المدقق من الحصول البيانات المالية للفترة السابقة، قام المدقق السابق بتدقيق حال في    .٤أ

من خالل مراجعة أوراق العمل  ةفتتاحيعلى أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق باألرصدة اإل
  .الخاصة بالمدقق السابق

  
  . المدقق الحالي مع المدقق السابقإتصاالتلعالقة المتطلبات المهنية واألخالقية ذات اتوجه   . ٥أ
  
يمكن الحصول على بعض أدلة التدقيق حول ، متداولة اللتزاماتألصول واإلفيما يتعلق با   .٦أ

تحصيل فعلى سبيل المثال، .  كجزء من إجراءات التدقيق للفترة الحاليةةفتتاحياألرصدة اإل
خالل الفترة الحالية سيقدم بعض أدلة التدقيق حول  ةفتتاحياإل) الدائنة(الذمم المدينة ) دفع(

ومع ذلك، في حالة . اية الفترةدفي ب واالكتمال والتقييم لتزامات الحقوق واإل وحولوجودها
 على رصيد اإلقفال للمخزون أدلة تدقيق  المطبقةتقدم إجراءات التدقيق للفترة الحاليةالمخزون، 

إجراءات التدقيق وبالتالي، قد تكون . ند بداية الفترةاليد عبالمخزون في فيما يتعلق بسيطة 
  :أدلة تدقيق مناسبة وكافيةاإلضافية ضرورية، وقد يقدم واحد أو أكثر من األمور التالية 

 .فتتاحيبقته مع كميات المخزون اإلالجرد الفعلي للمخزون ومطا •

 .فتتاحيلى تقييم بنود المخزون اإلعالقيام بإجراءات التدقيق  •

  .القطع بإجراءات التدقيق على الربح اإلجمالي والقيام •
  
 ستثماراتكالممتلكات والمصانع والمعدات واإل غير المتداولة، لتزاماتبالنسبة لألصول واإل . ٧أ

من خالل فحص السجالت بعض أدلة التدقيق ، يمكن الحصول على والدين طويل األجل
قد وفي بعض الحاالت، . ةفتتاحيإلالمتضمنة في األرصدة االمحاسبية والمعلومات األخرى 

 من خالل ةفتتاحييتمكن المدقق من الحصول على بعض أدلة التدقيق فيما يتعلق باألرصدة اإل
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وفي . ستثمارات، على سبيل المثال في حالة الدين طويل األجل واإلمع أطراف ثالثةالمصادقة 
  .يةقد يحتاج المدقق إلى القيام بإجراءات تدقيق إضافحاالت أخرى، 

  
  ات التدقيق وإعداد التقاريرإستنتاج

  )١٠الفقرة : المرجع( ةفتتاحياألرصدة اإل
  

قد تتسبب في حول الظروف التي متطلبات ويقدم إرشادات  ٧٠٥يضع معيار التدقيق الدولي   . ٨أ
وحول أي المدقق حول البيانات المالية وحول الرأي المناسب في الظروف إجراء تعديل على ر

الحصول على أدلة وإن عدم قدرة المدقق على . عند تعديل رأي المدققر المدقق محتوى تقري
أحد التعديالت التالية على  قد تتسبب في ةفتتاحيتدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق باألرصدة اإل

  :الرأي الوارد في تقرير المدقق

   أو؛كلن مالئماً في الظروف رأي، حيثما حجبرأياً متحفظاً أو   ) أ(

رأياً متحفظاً أو حجب رأي، حيثما كان مالئماً، فيما منع القانون أو النظام ذلك، ما لم ي   ) ب(
 .ورأياً معدالً فيما يتعلق بالمركز المالييتعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية 

  
  .تقارير مدققين موضحةيتضمن الملحق 

  
  )١٣الفقرة : المرجع(تعديل على الرأي الوارد في تقرير المدقق السابق 

  

في بعض الحاالت، قد ال يكون التعديل على رأي المدقق السابق ذو صلة أو أهمية للرأي حول    .٩أ
و الحال، على سبيل المثال، عند وجود قيود وقد يكون هذا ه. البيانات المالية للفترة الحالية

 يتم حله ولكن األمر الذي نتج عنه فرض قيود على النطاق لمعلى النطاق في الفترة السابقة 
  .في الفترة الحالية
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دقي
الت

  قـ

  الملحق
  )٨أالفقرة : المرجع(

  تتضمن رأياً معدالًي ين الترير المدققا تقاتتوضيح
  

  :١التوضيح 
  : التاليما، )أ(٨أ تتضمن الظروف الواردة في الفقرة

لمخزون عند بداية الفترة الحالية ولم يتمكن لفعلي لحصاء ااإللم يراقب المدقق  •
 ةفتتاحيلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق باألرصدة اإلأدمن الحصول على 

 .للمخزون
أدلة تدقيق مناسبة وكافية الحصول على درة على قاآلثار المحتملة لعدم التعتبر  •

لي  على األداء الماسائدةر ولكن غيهامة  للمخزون ةفتتاحيفيما يتعلق باألرصدة اإل
 ٦.وعلى التدفقات النقدية للمنشأة

 .المركز المالي في نهاية السنة معروض بشكل منصف •
يمنع القانون والنظام المدقق من إبداء رأي متحفظ ، نطاق اختصاص محدد في •

فيما يتعلق باألداء المالي والتدفقات النقدية وغير معدل فيما يتعلق بالمركز 
  .المالي

  

  تقرير المدقق المستقل
  ]الجهة المعنية[
  

  ٧مالية البيانات التقرير حول
  

 في تاريخ  كماوالتي تتضمن الميزانية العمومية ABCلشركة  مرفقةقمنا بتدقيق البيانات المالية ال
للسنة حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية  وبيان الدخل وبيان التغيرات في ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  .وضيحية األخرىللسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الت وملخص المنتهية في ذلك التاريخ
  

   عن البيانات المالية٨ةمسؤولية اإلدار
الدولية تتحمل اإلدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية تلك وعرضها بشكل منصف وفقاً للمعايير 

الية عداد بيانات ملزومها إلومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة  ٩إلعداد التقارير المالية
                                                 

ي قد يحجب المدقق الرأ، األداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة  علىسائدةهامة و اآلثار المحتملة أعتبرتإذا  في حكم المدقق،   ٦
 .حول األداء المالي والتدفقات النقدية

 المتطلبـات  تقرير حول"ضرورياً عندما ال ينطبق العنوان الفرعي الثاني "  البيانات الماليةتقرير حول "عنوان الفرعيعد الال ي    ٧
 "القانونية والتنظيمية األخرى

 .محددلا ختصاصاإل نطاقأو أي مصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في     ٨
:  إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على النحو التاليفي مسؤولية اإلدارة عندما تكمن    ٩  

 ..."اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، "
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  . أو الخطأحتيال عن اإل الناتجالجوهريلخاطئ البيان اخالية من 
  

  مسؤولية المدقق 
  

. عتماداً على عملية التدقيق الخاصة بناإ البيانات المالية  تلكتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول
حيث تتطلب منا تلك المعايير .  التدقيق الخاصة بنا وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةةونقوم بإجراء عملي

ضمان معقول وإجراء عملية التدقيق للحصول على  تخطيطوتثال لمتطلبات السلوك األخالقي االم
  .نت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهريحول ما إذا كا

  

 تدقيق حول القيم واإلفصاحات أدلةإجراءات للحصول على  على أداء  عملية التدقيقنطويت
بما في ذلك تقييم حكم المدقق  اإلجراءات المختارة على حيث تعتمد. الواردة في البيانات المالية

وعند القيام بتقييمات .  أو الخطأحتيالالناتج عن اإلمخاطر الخطأ الجوهري للبيانات المالية 
المتعلقة بقيام بإعداد المنشأة للبيانات رقابة الداخلية  العتباريأخذ المدقق بعين اإلالمخاطر تلك، 

لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس  ١٠صفالمالية وعرضها بشكل من
على  عملية التدقيق نطويكما ت.  الخاصة بالمنشأة١١حول فعالية الرقابة الداخليةلغاية إبداء الرأي 

 اإلدارة التقديرات المحاسبية التي قامت بهاتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية 
  .قييم العرض الكلي للبيانات الماليةباإلضافة إلى ت

  

 التدقيق الذي حصلنا عليه كاف ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ أدلةنحن نؤمن أن 
  .الخاص بنا

  

  األساس للرأي المتحفظ
    

 وبالتالي لم نشهد الجرد الفعلي للمخـزون        ١X٢٠ يونيو   ٣٠كمدققين للشركة في تاريخ     تم تعييننا   
ولم نتمكن من إرضاء أنفسنا بالطرق البديلة بشأن كميات المخزون المحتفظ بهـا             . ةلسنفي بداية ا  

األداء المالي والتـدفقات     يدخل في تحديد     فتتاحيحيث أن المخزون اإل   . ٠X٢٠ ديسمبر   ٣١لغاية  

                                                 
 عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق: "، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي٩في ظل المالحظة الهامشية رقم    ١٠

 الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق عتباربعين اإل
 ".روف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأةالمالئمة في تلك الظ

في الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية   ١١  
 عتبارراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإلعند إج: "تدقيق البيانات المالية، ستتم كتابة هذه الجملة على النحو التالي

الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك 
اء تقييمات المخاطر عند إجر: "، فيمكن قراءة هذه الجملة على النحو التالي٩أما في ظل المالحظة الهامشية رقم ". الظروف

 الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع عتبارتلك، يأخذ المدقق بعين اإل
 ."إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف
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دقي
الت

  قـ

التعديالت ضرورية فيما يتعلق بربح السنة المبلغ عنها في النقدية، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت 
  .وصافي الدخل من األنشطة التشغيلية المبلغ عنها في بيان التدفقات النقديةبيان الدخل 

  

  الرأي المتحفظ
  

 المذكور في األساس لفقرة الرأي المـتحفظ، تعـرض           برأينا، باستثناء اآلثار المترتبة على األمر     
) ية ومنصفة حـول   أو تبدي نظرة حقيق    (،في جميع الجوانب الهامة   بشكل منصف،   البيانات المالية   

وأدائها المالي وتدفقاتها النقديـة      ٢٠×١ ديسمبر   ٣١في تاريخ   كما   ABCالمركز المالي لشركة    
  .للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

  األمر اآلخر
  

 من قبل مـدقق     ٠X٢٠مبر   ديس ٣١ للسنة المنتهية بتاريخ     ABCتم تدقيق البيانات المالية لشركة      
  .١X٢٠ مارس ٣١آخر والذي قام بإبداء رأي غير معدل حول تلك البيانات بتاريخ 

  

   المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرىتقرير حول
  

مـسؤوليات المـدقق    سيختلف شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق اعتماداً على طبيعـة             [
  ]األخرى إلعداد التقارير

  ]مدققتوقيع ال[
  ]تاريخ تقرير المدقق[
  ]عنوان المدقق[
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  :٢التوضيح 

  :، ما التالي)ب(٨تتضمن الظروف الواردة في الفقرة أ
لم يراقب المدقق اإلحصاء الفعلي للمخزون عند بداية الفترة الحالية ولم يتمكن  •

 ةفتتاحيمن الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق باألرصدة اإل
 .للمخزون

تعتبر اآلثار المحتملة لعدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية  •
 على األداء المالي سائدة للمخزون هامة ولكن غير ةفتتاحيفيما يتعلق باألرصدة اإل

 ١٢.وعلى التدفقات النقدية للمنشأة
 المركز المالي في نهاية السنة معروض بشكل منصف •
فيما غير المعدل علق باألداء المالي والتدفقات النقدية ويعتبر الرأي المتحفظ فيما يت •

 .يتعلق بالمركز المالي مناسباً في الظروف
  

  

  تقرير المدقق المستقل
  ]الجهة المعنية[
  

  ١٣تقرير حول البيانات المالية
  

 والتي تتضمن الميزانية العمومية كما في تاريخ ABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  .المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى
  

   عن البيانات المالية١٤مسؤولية اإلدارة
  

لك وعرضها بشكل منصف وفقاً للمعايير الدولية تتحمل اإلدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية ت
 ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لزومها إلعداد بيانات مالية ١٥إلعداد التقارير المالية

  . أو الخطأحتيالخالية من البيان الخاطئ الجوهري الناتج عن اإل

                                                 
الي والتدفقات النقدية للمنشأة، قد يحجب المدقق الرأي  على األداء المسائدة اآلثار المحتملة هامة وأعتبرتفي حكم المدقق، إذا    ١٢

 .حول األداء المالي والتدفقات النقدية

تقرير حول المتطلبات   "ضرورياً عندما ال ينطبق العنوان الفرعي الثاني        " تقرير حول البيانات المالية   "ال يعد العنوان الفرعي        ١٣
 ."القانونية والتنظيمية األخرى

 .محدد الختصاص اإلنطاق آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في أو أي مصطلح   ١٤

عندما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على    ١٥
قاً للمعايير الدولية اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وف: "النحو التالي

 ..."إلعداد التقارير المالية، 



  فتتاحيةإل األرصدة ا–عمليات التدقيق األولية 
 

 )الملحق( ٥١٠معيار التدقيق الدولي    ٤٤٣  

دقي
الت

  قـ

  مسؤولية المدقق 
  

. لبيانات المالية اعتماداً على عملية التدقيق الخاصة بناتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول تلك ا
حيث تتطلب منا تلك المعايير . ونقوم بإجراء عملية التدقيق الخاصة بنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

االمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي وتخطيط وإجراء عملية التدقيق للحصول على ضمان معقول 
  .نات المالية خالية من الخطأ الجوهريحول ما إذا كانت البيا

  

تنطوي عملية التدقيق على أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول القيم واإلفصاحات 
حيث تعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم . الواردة في البيانات المالية

وعند القيام بتقييمات .  أو الخطأحتيالمخاطر الخطأ الجوهري للبيانات المالية الناتج عن اإل
 الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام بإعداد المنشأة للبيانات عتبارالمخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل

 لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس ١٦المالية وعرضها بشكل منصف
كما تنطوي عملية التدقيق على .  الخاصة بالمنشأة١٧ةلغاية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلي

تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة 
  .باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي للبيانات المالية

  

لرأي التدقيق المتحفظ نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا عليه كاف ومناسب لتوفير أساس 
  .الخاص بنا

  

   في األداء المالي والتدفق النقدي المتحفظالرأيأساس 
    

 وبالتالي لم نشهد الجرد الفعلي للمخزون ١X٢٠ يونيو ٣٠تم تعييننا كمدققين للشركة في تاريخ 
فظ بها ولم نتمكن من إرضاء أنفسنا بالطرق البديلة بشأن كميات المخزون المحت. في بداية السنة

 يدخل في تحديد األداء المالي والتدفقات فتتاحيحيث أن المخزون اإل. ٠X٢٠ ديسمبر ٣١لغاية 
النقدية، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت التعديالت ضرورية فيما يتعلق بربح السنة المبلغ عنها في 

  .ت النقديةبيان الدخل وصافي الدخل من األنشطة التشغيلية المبلغ عنها في بيان التدفقا
  

                                                 
عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق : "، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي٩في ظل المالحظة الهامشية رقم    ١٦

قية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق  الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيعتباربعين اإل
  ".المالئمة في تلك الظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة

 

في الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية  ١٧  
 عتبارعند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل: "ية، ستتم كتابة هذه الجملة على النحو التاليتدقيق البيانات المال

الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك 
عند إجراء تقييمات المخاطر : "، فيمكن قراءة هذه الجملة على النحو التالي٩أما في ظل المالحظة الهامشية رقم ". الظروف

 الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع عتبارتلك، يأخذ المدقق بعين اإل
 "إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف



  األرصدة اإلفتتاحية–عمليات التدقيق األولية 
 

    ٤٤٤  )الملحق( ٥١٠معيار التدقيق الدولي 

   في األداء المالي والتدفق النقديالرأي المتحفظ
  

يعرض كل برأينا، باستثناء اآلثار المترتبة على األمر المذكور في األساس لفقرة الرأي المتحفظ، 
 نظرة يبديانأو ( بشكل منصف، في جميع الجوانب الهامة، وبيان التدفقات النقديةمن بيان الدخل 

 ٣١ في تاريخ للسنة المنتهية ABC لشركة األداء المالي والتدفقات النقدية) حقيقية ومنصفة حول
  . وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية٢٠×١ديسمبر 

  
  الرأي حول المركز الحالي

  

أو تبدي نظرة (تعرض الميزانية العمومية بشكل منصف، في جميع الجوانب الهامة، برأينا، 
وفقاً  ٢٠×١ ديسمبر ٣١ كما في تاريخ ABCلمركز المالي لشركة ا) حقيقية ومنصفة حول

  .للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  األمر اآلخر
  

 من قبل مدقق ٠X٢٠ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية بتاريخ ABCتم تدقيق البيانات المالية لشركة 
  .١X٢٠ مارس ٣١آخر والذي قام بإبداء رأي غير معدل حول تلك البيانات بتاريخ 

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

  

سيختلف شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق اعتماداً على طبيعة مسؤوليات المدقق [

  ]األخرى إلعداد التقارير

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[

  



 

 ٥٢٠معيار التدقيق الدولي    ٤٤٥  

دقي
الت

  قـ

  ٥٢٠معيار التدقيق الدولي 
  اإلجراءات التحليلية

  

  لفتراتل لعمليات تدقيق البيانات المالية  المفعولساري(
  ) أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 

  

  المحتويات
  الفقرة  

    المقدمة
  ١  ...........................................................................معيارالنطاق 

  ٢  .............................................................................تاريخ النفاذ
  ٣  ..................................................................................الهدف

  ٤ ...............................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ٥  ...........................................................جوهريةاإلجراءات التحليلية ال
  ٦  ...............................كلي الستنتاجاإلاإلجراءات التحليلية التي تساعد في تكوين 

  ٧  .......................................................يةنتائج التحقيق لإلجراءات التحليل
    

    التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
    

  ٣أ-١أ  .............................................................تعريف اإلجراءات التحليلية
  ١٦أ-٤أ  ...........................................................الجوهريةاإلجراءات التحليلية 

  ١٩أ-١٧أ  ...............................كلي الستنتاجاإلجراءات التحليلية التي تساعد في تكوين اإل
  .......................................................نتائج التحقيق لإلجراءات التحليلية

  
  ٢١أ-٢٠أ

  
  

 ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  في سياق "اإلجراءات التحليلية" ٥٢٠يق الدولي معيار التدقينبغي قراءة 
  ."عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةللمدقق المستقل وإجراء األهداف العامة "
  



 اإلجراءات التحليلية

    ٤٤٦  ٥٢٠معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
  المعيارنطاق 

ة إجراءات جوهري هاإعتبارمن اإلجراءات التحليلية ب المدقق إنتفاع يتناول هذا المعيار .١
 باإلجراءات التحليلية يتناول مسئولية المدقق في قيامهكما  ").اإلجراءات التحليلية الجوهرية("

ويتناول  . كلي حول البيانات الماليةإستنتاج في تكوين  عملية التدقيق التي تساعدهقرب نهاية
. م المخاطر إجراءات تقييهاإعتبار باإلجراءات التحليلية بنتفاع اإل٣١٥١معيار التدقيق الدولي

إجراءات التدقيق متطلبات وإرشادات متعلقة بطبيعة  ٣٣٠يويتضمن معيار التدقيق الدول
إجراءات تحليلية وقد تتضمن هذه اإلجراءات وتوقيتها ونطاقها رداً على المخاطر المقيمة، 

 ٢.جوهرية
  

 تاريخ النفاذ
 ١٥ للفترات التي تبدأ في لعمليات تدقيق البيانات الماليةيعتبر هذا المعيار ساري المفعول  .٢

 . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ديسمبر 
  

 هدفال
 :تكمن أهداف المدقق في .٣

من اإلجـراءات التحليليـة      نتفاعالحصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات عالقة عند اإل          ) أ(
 ؛ والجوهرية

وأداء اإلجراءات التحليلية قرب نهاية عملية التدقيق والتي تساعد المـدقق فـي             وضع    ) ب(
 .للمنشأةحول ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع فهم المدقق  الكلي ستنتاجاإلتكوين 

  

 اتالتعريف 
 تقييمات المعلومات المالية    "اإلجراءات التحليلية "ألغراض معايير التدقيق الدولية، يقصد بمصطلح        . ٤

ـ  .بين كل من البيانات المالية وغير المالية      المقبولة  من خالل تحليل العالقات      شمل اإلجـراءات    وت
التقلبات أو العالقات غيـر المتـسقة مـع المعلومـات           تحقيقاً يعد ضرورياً لتحديد     التحليلية أيضاً   

 )٣أ-١الفقرة أ: المرجع. (مقدار كبيراألخرى ذات العالقة أو المختلفة عن القيم المتوقعة ب
  

    المتطلبات  
 اإلجراءات التحليلية الجوهرية

 التفاصيل، إختباراتلوحدها أو مع   سواءالتحليلية الجوهرية،عند وضع وأداء اإلجراءات  .٥

                                                 
 .)ب(٦، الفقرة "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١
 .١٨ و٦، الفقرات " المدقق للمخاطر المقيمةةإستجاب "٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ٢



 اإلجراءات التحليلية
 

 ٥٢٠معيار التدقيق الدولي    ٤٤٧  

دقي
الت

  قـ

: المرجع: (، ينبغي على المدقق ٣٣٣٠وفقاً لمعيار التدقيق الدولي إجراءات جوهرية هاإعتبارب
 )٥أ-٤الفقرة أ

 بعين آخذاًلعمليات تأكيد معينة، اإلجراءات التحليلية الجوهرية المحددة تحديد مالءمة   )أ (
 التفاصيل، إن وجدت، لعمليات إختباراتور المقيمة للخطأ الجوهري المخاط عتباراإل

 )١١أ-٦الفقرة أ: المرجع (؛التأكيد هذه

توقعات القيم أو النسب المسجلة، تقييم موثوقية البيانات التي يضع من خاللها المدقق   )ب (
 وطبيعة ومالءمة المعلومات المتوافرةالمصدر وقابلية المقارنة  عتبارآخذاً بعين اإل

 )١٤أ-١٢الفقرة أ: المرجع (؛والرقابة على العملية

 ذات دقة متناهيةعات التوقوضع توقعات للقيم أو النسب المسجلة وتقييم ما إذا كانت   )ج (
بوجود بيان عند جمعه مع األخطاء األخرى، لتحديد الخطأ الذي قد يتسبب، وحده أو 

  )١٥الفقرة أ: المرجع( ؛ و البيانات الماليةخاطئ جوهري في

المقبولة دون المزيد من تحديد قيمة أي فرق في القيم المسجلة عن القيم المتوقعة   )د (
  )١٦الفقرة أ: المرجع (.٧الفقرة التحقق، كما تتطلبه 

  

   الكليستنتاجفي تكوين اإلاإلجراءات التحليلية التي تساعد 
 

لتي تساعد ينبغي على المدقق وضع وأداء اإلجراءات التحليلية قرب نهاية عملية التدقيق ا .٦
. فهم المدقق للمنشأةحول ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع  كلي إستنتاجالمدقق في تكوين 

 )١٩أ-١٧الفقرة أ: المرجع(

  
  لإلجراءات التحليليةنتائج التحقيق 

  

اإلجراءات التحليلية التي تم أداؤها وفقاً لهذا المعيار وجود تقلبات أو عالقات غير إذا أظهرت  .٧
أو مختلفة عن القيم المتوقعة بمقدار كبير ، ينبغي  مع المعلومات األخرى ذات العالقة متسقة

 :عن مثل هذه الفروق عن طريقعلى المدقق التحقق 

ذات عالقة بردود  من اإلدارة والحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية ستفساراإل  )أ (
 ؛ واإلدارة

 )٢١أ-٢٠الفقرة أ: المرجع(أخرى حسبما تتطلبها الظروف أداء إجراءات تدقيق   )ب (

  
***  

  
                                                 

 .١٨، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي   ٣



 اإلجراءات التحليلية
 

    ٤٤٨  ٥٢٠الدولي معيار التدقيق 

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 )٤الفقرة : المرجع(تعريف اإلجراءات التحليلية 

النظر إلى مقارنات المعلومات المالية للمنشأة مع، على سبيل تتضمن اإلجراءات التحليلية .   ١أ
  :المثال

 .المعلومات المقارنة للفترات السابقة •

 .ستهالكالتنبؤات وتوقعات المدقق كتقدير اإلكالموازنات وقبة للمنشأة النتائج المرت •

مع   المنشأة إلى الذمم المدينة لهامبيعات كمقارنة نسبة معلومات الصناعة المشابهة •
 .في الصناعة نفسها  ذات حجم مماثلمنشآت أخرىصناعية أو مع معدالت الال

 

  : إلى العالقات، على سبيل المثالتتضمن اإلجراءات التحليلية أيضاً النظر.    ٢أ
تمتثل لنمط يمكن التنبؤ به اعتماداً على التي يتوقع أن مكونات المعلومات المالية بين  •

 .هامش الربح اإلجماليكمعدالت خبرة المنشأة 

بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات الصلة كتكاليف الرواتب وعدد  •
 .الموظفين

  
حيث تتراوح هذه الطرق من . ستخدام العديد من الطرق ألداء اإلجراءات التحليليةيمكن ا.    ٣أ

ويمكن . معقدة باستخدام تقنيات إحصائية متطورةإجراء تحليالت إجراء مقارنات بسيطة إلى 
 .أن تطبق اإلجراءات التحليلية على البيانات المالية الموحدة والعناصر ومكونات المعلومات

  
  )٥الفقرة : المرجع( ليلية الجوهريةاإلجراءات التح

 إختباراتفي مرحلة التأكيد عبارة عن د تكون اإلجراءات الجوهرية الخاصة بالمدقق ق  . ٤أ
إجراءات   منويعتمد القرار حول أي. التفاصيل أو إجراءات تحليلية جوهرية أو مزيجاً منها

 من اإلجراءات التحليلية الجوهرية، نتفاعاإل بما في ذلك ما إذا كان سيتم ،التدقيق سيتم أداؤها
لتخفيض متوقعة إلجراءات التدقيق المتوافرة على الفعالية والكفاءة العلى حكم المدقق 

  .مخاطرة التدقيق في مرحلة التأكيد إلى مستوى متدني مناسب
  

ءات قد يستعلم المدقق من اإلدارة عن توافر المعلومات الالزمة وموثوقيتها لتطبيق اإلجرا    .٥أ
وقد يكون فاعالً .  وعن نتائج أي إجراءات تحليلية قامت بها المنشأةالتحليلية الجوهرية

إلدارة شريطة أن يكون المدقق مقنعاً بأن مثل هذه  البيانات التحليلية التي أعدتها ااستخدام
  .البيانات معدة على النحو المناسب

  
  ))أ(٥الفقرة : المرجع(نية مالءمة اإلجراءات التحليلية المحددة للتأكيدات المع

  

األحجام الكبيرة بشكل عام، تنطبق اإلجراءات التحليلية الجوهرية بصورة أكبر على .   ٦أ
ويعتمد تطبيق اإلجراءات . يصبح من الممكن التنبؤ بها مع مرور الزمنللمعامالت التي 

تمرة في غياب على التوقع بأن العالقات بين البيانات موجودة ومسالتحليلية المخطط لها 
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دقي
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تقييم ستعتمد اإلجراءات التحليلية المحددة على ومع ذلك، . الظروف المعروفة على العكس
خطأ قد يتسبب، وحده أو عند جمعه مع األخطاء األخرى، في كشف المدقق لمدى الفاعلية 

  .بوجود بيان خاطئ جوهري في البيانات المالية
  

.  بنفس فاعلية اإلجراء التحليليمتطورغير اللتنبؤي انموذج القد يكون في بعض الحاالت،    . ٧أ
 بمعدالت دفع ثابتة خالل  معيناً من الموظفين عندما يكون للمنشأة عدداًفعلى سبيل المثال،

لرواتب للفترة فعندها قد يستخدم المدقق هذه البيانات لتحديد التكاليف اإلجمالية لالفترة، 
وتقليل أدلة تدقيق ألحد البنود الهامة في البيانات المالية بدرجة عالية من الدقة وبالتالي تقديم 

استخدام المعدالت يمكن .  التفاصيل على كشف الرواتبإختباراتالحاجة إلى إجراء 
كهوامش الربح ألنواع مختلفة من منشآت البيع  (المعترف بها على نطاق واسعالتجارية 
معقولية القيم هرية لتقديم أدلة لدعم في اإلجراءات التحليلية الجوبشكل فاعل  )بالتجزئة
  .المسجلة

  
قد تقدم على سبيل المثال،  .درجات تأكيد مختلفةاألنواع المختلفة لإلجراءات التحليلية تقدم    . ٨أ

، بالنظر إلى مبنى مقسم إلى شققدخل التأجيري من تنبؤ ال  التي تتضمناإلجراءات التحليلية
قضي على الحاجة إلى توقد عار الشغور، أدلة مقنعة وأسوعدد الشقق  التأجيرية األسعار

المكونات بشكل  التفاصيل شريطة أن يتم التحقق من إختباراتالتحقق من خالل مزيد من 
معدالت هامش الربح اإلجمالي أدلة أقل ومقارنة قد يقدم حساب وعلى خالف ذلك، . مناسب
  .مفيدة إذا استخدمت باالقتران مع إجراءات التدقيق األخرى ولكن قد توفر أدلة مساندة إقناعاً

  
وتقييم المدقق يتأثر تحديد مالءمة اإلجراءات التحليلية الجوهرية المحددة بطبيعة التأكيد   . ٩أ

جة معاللضوابط المفروضة على إذا كانت افعلى سبيل المثال، . الخطأ الجوهريلمخاطرة 
 التفاصيل بدالً من إختباراتالمدقق بصورة أكبر على قد يعتمد طلبات المبيعات ضعيفة، 

  .اإلجراءات التحليلية الجوهرية للتأكيدات المتعلقة بالذمم المدينة
  

 التفاصيل إختباراتعند إجراء يلية الجوهرية المحددة مناسبة أيضاً قد تعتبر اإلجراءات التحل  . ١٠أ
ل المدقق على أدلة تدقيق فيما يتعلق على سبيل المثال، عند حصو .في عملية التأكيد نفسها

على تعمير قد يطبق المدقق اإلجراءات التحليلية تأكيد التقييم ألرصدة الذمم المدينة، ب
اإليصاالت النقدية الالحقة  التفاصيل على إختباراتحسابات العمالء باإلضافة إلى إجراء 

  .لتحديد قابلية تحصيل الذمم المدينة
  
  شآت القطاع العامات الخاصة بمنعتباراإل
 في عملية عتبارقد ال تكون العالقات بين بنود البيانات المالية الفردية التي أخذت بعين اإل  .١١أ

عملية تدقيق المنشآت الحكومية أو منشآت ذات عالقة دائماً في تدقيق المنشآت التجارية 
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ديد من منشآت على سبيل المثال، قد توجد في الع لقطاع العام غير التجارية األخرى،ا
ألنه ال يمكن باإلضافة إلى ذلك، . القطاع العام عالقة مباشرة بين اإليراد والمصروف

، قد ال يكون هناك عالقة بين المصاريف رتب على تملك األصولترسملة المصروف الم
وقيمة تلك األصول المبلغ عنها في البيانات المترتبة مثالً على المخزون واألصول الثابتة 

ألغراض   في القطاع العام، قد ال تتوافر بيانات أو إحصائيات الصناعةوأيضاً .ةالمالي
 تغيرات  تكون العالقات األخرى ذات عالقة، على سبيل المثال، قدومع ذلك، .المقارنة

ة مقارنة مع المركبات لوكممالتكلفة لكل كيلومتر من إنشاء الطريق أو عدد المركبات ال
  .المستبعدة

  
  ))ب( ٥الفقرة : المرجع(انات موثوقية البي

  

فيها الحصول على التي تتأثر موثوقية البيانات بمصدرها وطبيعتها واعتمادها على الظروف   . ١٢أ
تعتبر النقاط التالية ذات عالقة عند تحديد ما إذا كانت البيانات وفقاً لذلك،  .هذه البيانات

  :الجوهريةوضع اإلجراءات التحليلية موثوقة ألغراض 
قد تكون البيانات أكثر موثوقية عند على سبيل المثال، . در المعلومات المتوافرةمص  )أ (

 ٤؛من مصادر مستقلة خارج المنشأةالحصول عليها 

قد تحتاج بيانات الصناعة على سبيل المثال، . المعلومات المتوافرةإمكانية مقارنة   )ب (
تنتج وتبيع منتجات لتي لمنشأة اامقارنتها مع بيانات ل واسعة النطاق ألن يتم استكمالها

 ؛ متخصصة

ما إذا تقررت الميزانيات على سبيل المثال، . طبيعة ومالءمة المعلومات المتوافرة  )ج (
  ؛ وبدالً من أهداف يتعين تحقيقهاعلى أنها نتائج متوقعة 

الضوابط المفروضة على إعداد البيانات، التي تم تصميمها لضمان اكتمال ودقة   )د (
  ومراجعتهاالرقابة على إعداد الميزانياتالمثال، على سبيل .وصحة المعلومات

  .والحفاظ عليها
  

المفروضة على  ، إن وجدت،لية التشغيلية للضوابطعاالفاختبار  عتباربعين اإلقد يأخذ المدقق  . ١٣أ
وهرية في أداء اإلجراءات التحليلية الجالمستخدمة من قبل المدقق إعداد المنشأة للمعلومات 

 أكبر تكون ثقة المدققوعندما تكون هذه الضوابط فاعلة، .  التي تم تقييمهارداً على المخاطر
يتم اختبار الفاعلية وقد . وبالتالي في نتائج اإلجراءات التحليلية موثوقية المعلوماتفي 

 األخرى ختباراتالمعلومات غير المالية إلى جانب اإلعلى لضوابط المفروضة التشغيلية ل
تدرج المنشأة قد عند فرض ضوابط على معالجة فواتير البيع، ثال، فعلى سبيل الم. للضوابط

وفي هذه الظروف، قد يختبر المدقق الفاعلية التشغيلية .  الوحدةات مبيع تسجيلضوابط على
التشغيلية  الفعالية إختباراتيعات الوحدة إلى جانب للضوابط المفروضة على تسجيل مب

                                                 
 .٣١، الفقرة أ"أدلة التدقيق "٥٠٠معيار التدقيق الدولي  ٤ 
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 وعلى نحو بديل، قد يأخذ المدقق بعين .لبيعللضوابط المفروضة على معالجة فواتير ا
 يضع معيار التدقيق الدولي كما .المعلومات قد خضعت الختبار التدقيق ما إذا كانت عتباراإل

ا على حديد إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤه تحول متطلبات ويقدم إرشادات ٥٠٠
  ٥.هريةالمعلومات التي سيتم استخدامها في اإلجراءات التحليلية الجو

  
ذات عالقة بصرف النظر عما إذا ) د(١٢أ-)أ(١٢تعتبر المسائل التي نوقشت في الفقرات أ.  ١٤أ

للمنشأة عند البيانات المالية ة الجوهرية على يالتحليلبأداء اإلجراءات   سيقوم المدققكان
وهرية ألداء اإلجراءات التحليلية الجنهاية الفترة أو في تاريخ مرحلي وما إذا كان سيخطط 

متطلبات ويقدم إرشادات حول  ٣٣٠يضع معيار التدقيق الدوليكما . للفترة المتبقية
  ٦.التي تم أداؤها في تاريخ مرحلياإلجراءات التحليلية الجوهرية 

  
  ))ج( ٥الفقرة : المرجع(تقييم ما إذا كانت التوقعات دقيقة بما فيه الكفاية 

  

دقيقة بما فيه الكفاية  ممكناً وضع توقعات حول ما إذا كان بتقييم المدققالمسائل المتعلقة من .  ١٥أ
التي يتسبب، عند دمجه مع البيانات الخاطئة األخرى، في احتواء تحديد البيان الخاطئ ل

  :البيانات المالية على خطأ جوهري
على سبيل المثال، قد ف. إلجراءات التحليلية الجوهريةمن ادقة التنبؤ بالنتائج المتوقعة  •

 في مقارنة هوامش الربح اإلجمالي من فترة تساققدر أكبر من اإلالمدقق يتوقع 
 .المصاريف االختيارية كمصاريف البحث أو اإلعالنفي مقارنة عنه  ألخرى

جراءات قد تكون اإلفعلى سبيل المثال، . الحد الذي قد تكون فيه المعلومات مجزئة •
المتعلقة ى المعلومات المالية علعند تطبيقها التحليلية الجوهرية ذات فاعلية أكبر 

المتنوعة، عما هي جزاء فردية للعملية أو على المعلومات المالية لعناصر المنشأة بأ
 .عليه عند تطبيقها على البيانات المالية للمنشأة ككل

قد يأخذ المدقق بعين على سبيل المثال، . توافر المعلومات المالية وغير المالية •
 كالميزانيات أو التقديرات والمعلومات غير  الماليةمعلومات ما إذا كانت العتباراإل

تحليلية  كعدد الوحدات المنتجة أو المباعة متوافرة لوضع اإلجراءات الالمالية
موثوقية المعلومات  عتباريأخذ المدقق بعين اإلوفي حال توافر المعلومات، . الجوهرية

  . أعاله١٣أ-١٢في الفقرات أكما هو وارد 
  

  ))د( ٥الفقرة : المرجع(مقبولة للفرق بين القيم المسجلة والقيم المتوقعة القيمة ال
  

 باألهمية ،لمزيد من التحقق دون ا،بولةالمقيتأثر تحديد المدقق لقيمة الفرق من التوقعات   .١٦أ

                                                 
 .١٠، الفقرة ٥٠٠تدقيق الدولي معيار ال ٥

 .٢٣-٢٢، الفقرات ٣٣٠ معيار التدقيق الدولي ٦
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 أن يتسبب البيان إحتمالية عتبارمستوى الضمان المرغوب، مع األخذ بعين اإل مع ٧تساقواإل
ود خطأ جوهري في ه أو عند جمعه مع البيانات الخاطئة األخرى، في وجالخاطئ، وحد
 المزيد من  من المدقق الحصول على٣٣٠ويتطلب معيار التدقيق الدولي . البيانات المالية

بزيادة المخاطر التي  وفقاً لذلك، ٨. كلما كان تقييم المدقق للمخاطر مرتفعاًأدلة التدقيق المقنعة
يمة الفرق المقبولة دون المزيد من التحقق بهدف تحقيق المستوى ، تنخفض قتم تقييمها

  ٩.المرغوب من األدلة المقنعة
  

  )٦الفقرة : المرجع( كليال ستنتاجاإلاإلجراءات التحليلية التي تساعد في تكوين 
  

 المصممة والمؤديةات التي تم التوصل إليها من نتائج اإلجراءات التحليلية ستنتاجاإليراد ب   .١٧أ
تدقيق عملية ات التي تم التوصل إليها خالل ستنتاجالتأكد من صحة اإل ٦ ةوفقاً للفقر

ويعمل هذا على مساعدة المدقق في التوصل  .العناصر والمكونات الفردية للبيانات المالية
  .يعتمد عليها رأي المدققات معقولة إستنتاجإلى 

  
 الخاطئ الجوهري غير مخاطر البيانقد تتعرف نتائج اإلجراءات التحليلية هذه على  . ١٨أ

 من المدقق ٣١٥ يتطلب معيار التدقيق الدولي وفي مثل هذه الظروف،. معترف بها سابقاًال
تقييم المدقق لمخاطر البيان الخاطئ الجوهري وتعديل إجراءات التدقيق المخطط لها مراجعة 
  ١٠.وفقاً لذلك

  
 مشابهة لتلك اإلجراءات التي قد ٦ؤها وفقاً للفقرة اإلجراءات التحليلية التي تم أداقد تكون   . ١٩أ

  .تستخدم كإجراءات لتقييم المخاطر
  

  )٧الفقرة : المرجع( نتائج التحقيق لإلجراءات التحليلية
  

مع من خالل تقييم تلك الردود  بردود اإلدارة ذات عالقة تدقيقيمكن الحصول على أدلة   . ٢٠أ
نشأة وبيئتها، إلى جانب أدلة التدقيق األخرى التي تم  فهم المدقق للمعتباراألخذ بعين اإل

  .الحصول عليها خالل عملية التدقيق
  

بإجراءات تدقيق أخرى، على سبيل المثال، عندما تكون اإلدارة  القيامإلى قد تنشأ الحاجة   . ٢١أ
تم إلى جانب أدلة التدقيق التي أو عندما يكون التفسير، غير قادرة على تقديم تفسير 

  . غير كافياً،حصول عليها والتي تتعلق بردود اإلدارةال

                                                 
 .١٣، الفقرة أ"األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق "٣٢٠معيار التدقيق الدولي     ٧

 .)ب(٧، الفقرة ٣٣٠يق الدولي معيار التدق    ٨

 .١٩، الفقرة أ٣٣٠معيار التدقيق الدولي     ٩

 .٣١، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي    ١٠
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  ٥٣٠معيار التدقيق الدولي 
  

  عينات التدقيقأخذ 
  

  ساري المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية في الفترات(
  ) أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 
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في سياق معيار التـدقيق الـدولي       " خذ عينات التدقيقأ "٥٣٠معيار التدقيق الدولييجب قراءة   
 ". للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالعامة األهداف "٢٠٠
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  المقدمة
  المعيارنطاق 

.  عينات التدقيق في أداء إجراءات التدقيقإستخدامالمدقق يقرر عندما لمعيار  هذا ايطبق .١
 عينات إختياروعند وضع وغير اإلحصائية  المدقق للعينات اإلحصائية إستخدامويتناول 
 .وتقييم نتائج العيناتات التفاصيل إختبار وأنظمة الرقابةات إختبار وإجراء التدقيق

 
المدقق في تصميم وأداء مسؤولية  الذي يتناول ١٥٠٠دقيق الدولييكمل هذا المعيار معيار الت .٢

إجراءات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حتى يتمكن من التوصل إلى 
 إرشادات حول ٥٠٠ ويقدم معيار التدقيق الدولي.يستند عليها رأي المدققات معقولة إستنتاج

عينات التدقيق إحدى هذه ها، حيث تعتبر إختبارم  بنود ليتختيارإلالوسائل المتاحة للمدقق 
 .الوسائل

  
 تاريخ النفاذ

  

 ١٥يعتبر هذا المعيار ساري المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في  .٣
 . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ديسمبر 

 

  الهدف
 

عد المدقق في التوصل يسافي توفير أساس  عينات التدقيق، إستخداميكمن هدف المدقق، عند  .٤
 . العينة منها أختيرتالتي المجموعةات حول ستنتاجإل

 

 التعريفات
  

 :يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه .٥

% ١٠٠تطبيق إجراءات التدقيق على ما يقل عن  –)العيناتأخذ (عينات التدقيق أخذ   )أ (
 اتقة بالتدقيق حيث تملك جميع وحد من المواد ذات العال ضمن مجموعةمن البنود 

ها بهدف تقديم أساس معقول يعتمد عليه المدقق في إختيارالعينات الفرصة ألن يتم 
 .حول المجموعة بأكملهاات إستنتاجتوصله إلى 

 العينة والتي يرغب المدققالمجموعة الكاملة للبيانات التي أختيرت منها  –المجموعة   )ب (
 .هاات حولإستنتاج التوصل إلى في

لى العينة عن  المدقق المعتمد عإستنتاج إختالف مخاطرة – مخاطر أخذ العينات  )ج (
مخاطر وقد تؤدي .  في حال خضعت المجموعة الكاملة إلجراء التدقيق نفسهستنتاجاإل

  :ات الخاطئةستنتاجلى نوعين من اإلإ أخذ العينات
هي أكبر مما ابة ذات فاعلية ق أنظمة الرتكون أنظمة الرقابة، إختبارفي حالة  )١(

خطأ في حين أنه موجود عدم وجود  التفاصيل، إختبار أو في حالة عليه فعالً
                                                 

 ."أدلة التدقيق "٥٠٠  معيار التدقيق الدولي ١
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    ٤٥٦  ٥٣٠معيار التدقيق الدولي 

خاطئة لكونها ات الستنتاجويعنى المدقق بشكل رئيسي بهذا النوع من اإل. فعالً
رأي تدقيق غير وألنها قد تؤدي على األرجح إلى تؤثر على فاعلية التدقيق 

 .مناسب

، تكون األنظمة ذات فاعلية أقل مما هي عليه  أنظمة الرقابةإختبارفي حالة  )٢(
. وجود خطأ في حين أنه غير موجود فعالً التفاصيل، إختبارفعالً أو في حالة 

فاعلية التدقيق حيث أنه ات الخاطئة على ستنتاجويؤثر هذا النوع من اإل
 .ات األولية غير صحيحةستنتاجسيتطلب عمل إضافي إليضاح أن اإل

 خاطئ إستنتاجمخاطرة أن يجد المدقق  – المتعلقة بأخذ العينات غير المخاطر األخرى  )د (
  )١الفقرة أ: المرجع. (مخاطر أخذ العيناتغير متعلق ب

  . بوضوحاتنحرافيمثل األخطاء أو اإل ال إنحرافخطأ أو  –الشذوذ  ) هـ(
 )٢الفقرة أ: المرجع. ( البنود الفردية التي تشكل مجموعة– وحدة العينة  )و (

  : التي تتميز بالخصائص التالية على العيناتطريقة تطبق – حصائيأخذ العينات اإل  )ز (
  ؛ و العشوائي لبنود العينةختياراإل )١(
  أخذقياس مخاطر لتقييم نتائج العينات بما في ذلك حتماالت نظرية اإلإستخدام )٢(

 .العينات
  

تعتبر طريقة أخذ العينات التي تتمتع بالخصائص الواردة في أ و ب طريقة أخذ عينات 
 .ائيةإحص

 حيث تضم كل مجموعة عملية تقسيم المجموعة إلى مجموعات فرعية – تصنيفال  )ح (
  )غالباً القيمة النقدية (. العينات ذات الخصائص المتشابهةاتوحد

في المجموعة الخطأ الفعلي لضمان أال يتجاوز مبلغ نقدي يحدده المدقق  –الخطأ المقبول  )ط (
  )٣لفقرة أا: المرجع. (الذي وضعه المدققالمبلغ النقدي 

إجراءات الرقابة الداخلية المحددة يضعه  عن إنحرافمعدل  –مقبولال نحرافاإلمعدل   )ي (
 الذي نحراف الفعلي في المجموعة معدل اإلنحرافأال يتجاوز معدل اإلالمدقق لضمان 
  .وضعه المدقق
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 المتطلبات
  ختبار البنود لإلإختيار وتصميم العينة وحجمها

وخصائص  من إجراء التدقيق الغرض ختبارأخذ المدقق بعين اإلعند تصميم عينة التدقيق، ي .٦
 )٩أ-٤الفقرة أ: المرجع. (المجموعة التي ستؤخذ منها العينة

 
. يحدد المدقق حجم عينة كافي لتقليل مخاطر أخذ العينات إلى مستوى منخفض مقبول .٧

 )١١أ-١٠الفقرة أ: المرجع(
  
. ختيار العينات فرصة اإلاتحدة من وحدتمنح كل وبطريقة يختار المدقق بنود من العينة  .٨

 )١٣أ-١٢الفقرة أ: المرجع(
  

  أداء إجراءات التدقيق
  

 .على كل بند من البنود المختارةالمناسبة لهذا الغرض،  التدقيق، يؤدي المدقق إجراءات .٩
 
: المرجع. (على البند المختار، يؤدي المدقق اإلجراء على بند بديلإن لم ينطبق إجراء التدقيق  .١٠

 )١٤فقرة أال
  
على أو إجراءات بديلة مناسبة، إن لم يتمكن المدقق من تطبيق إجراءات التدقيق المصممة،  .١١

المحددة في عن الرقابة  إنحرافأحد البنود المختارة، ينبغي أن يعالج المدقق ذلك البند على أنه 
- ١٥فقرة أال: المرجع. (ات التفاصيلإختبارات أنظمة الرقابة أو خطأ في حالة إختبارحالة 

 )١٦أ
  

   واألخطاءاتنحرافطبيعة وسبب اإل
  

 أو أخطاء يتم تحديدها وأن يقوم اتإنحرافطبيعة وسبب أي أن يحقق في مدقق ينبغي على ال .١٢
 .وعلى الجوانب األخرى لعملية التدقيقالغرض من إجراء التدقيق بتقييم أثرها المحتمل على 

 )١٧الفقرة أ: المرجع(
 
 الذي تم اكتشافه في عينة نحرافيعتبر المدقق الخطأ أو اإلعندما ، ظروف نادرة الحدوثفي  .١٣

.  ال يمثل المجموعةنحرافمن كون الخطأ أو اإلينبغي على المدقق التأكد شذوذاً، التدقيق 
تدقيق إجراءات تدقيق إضافية للحصول على أدلة عن طريق أداء ويتأكد المدقق من ذلك 

 . ال يؤثر على باقي المجموعةنحرافبأن الخطأ أو اإلمناسبة وكافية 
  

  خطاءاألعرض 
خطاء التي تم إيجادها في العينة ينبغي على المدقق عرض األات التفاصيل، إختبارفيما يتعلق ب .١٤

 )٢٠أ-١٨الفقرة أ: المرجع. (على المجموعة
 

  التدقيقتقييم نتائج عينات 
 :ينبغي على المدقق تقييم .١٥

 )٢٢أ-٢١الفقرة أ: المرجع (؛ ونتائج العينة  )أ (
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ات حول المجموعة التي ستنتاجما إذا كان أخذ عينات التدقيق قد وفر أساساً معقوالً لإل  )ب (
 )٢٣الفقرة أ: المرجع. (هاإختبارتم 

  
*** 

  

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  التعريفات

  ))د(٥الفقرة : المرجع(  غير المتعلقة بأخذ العيناتالمخاطر األخرى
 

 إجراءات تدقيق إستخدام  غير المتعلقة بأخذ العيناتاألخرىمن األمثلة على المخاطر تتض .١أ
  .إنحرافالفشل في تحديد خطأ أو تفسير أدلة التدقيق بشكل خاطئ أو غير مناسبة أو 

  
  ))و(٥الفقرة : المرجع (وحدة العينة

  

على كشوفات الشيكات المودعة : على سبيل المثال(بنود مادية  العينات اتقد تكون وحد .٢أ
 أو )مدينينالقيود االئتمانية على البيانات المصرفية أو فواتير البيع أو أرصدة الأو اإليداع 

 . نقديةاتوحد
  

  ))ط(٥الفقرة : المرجع( الخطأ المقبول
  

 تجمع األخطاء التي يسببهامخاطرة لمعالجة اليحدد المدقق الخطأ المقبول عند تصميم العينة،  .٣أ
خاطئة جوهرياً وتقديم هامش لألخطاء مالية غير الجوهرية بشكل فردي في جعل البيانات ال

هو تطبيق األهمية النسبية لألداء، كما هو  كما أن الخطأ المقبول .غير المكتشفة المحتملة
وقد يكون الخطأ . على إجراء محدد ألخذ العينات ،٣٢٠٢ معيار التدقيق الدوليفي محدد

 .ألداءبنفس القيمة أو بقيمة أدنى من األهمية النسبية لالمحتمل 
  

  ختبار البنود لإلإختيار وتصميم العينة وحجمها
  )٦الفقرة : المرجع( تصميم العينة

 

بعض خصائص الحصول على وتقييم أدلة تدقيق حول أخذ عينات التدقيق يساعد المدقق في  .٤أ
بالمجموعة التي  متعلق إستنتاجبهدف التوصل أو المساعدة على التوصل إلى البنود المختارة 

طريقة أخذ العينات اإلحصائي أو غير  إتباعوقد تؤخذ عينات التدقيق ب. العينةتؤخذ منها 
 .اإلحصائي

 
 ومجموعة إجراءات الهدف المحدد الذي سيتم تحقيقهيراعي المدقق عند تصميم عينة تدقيق،  .٥أ

المطلوبة كما أن النظر في طبيعة أدلة التدقيق  .التي من شأنها تحقيق ذلك الهدفالتدقيق 
ستساعد  أو الخطأ المحتملة وغيرها من الخصائص المتعلقة بأدلة التدقيق نحرافوحاالت اإل

                                                 
 .٩، الفقرة "تدقيق النسبية في تخطيط وأداء عملية األهمية "٣٢٠ معيار التدقيق الدولي  ٢
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وتحديد المجموعة التي سيتم  أو الخطأ نحرافالمدقق في تحديد األمور التي تشكل اإل
، عند ٥٠٠ من معيار التدقيق الدولي١٠ولتلبية متطلبات الفقرة. ها في أخذ العيناتإستخدام

للحصول على أدلة بأن المجموعة  المدقق بأداء إجراءات التدقيق أخذ عينات التدقيق، يقوم
  .ها عينة التدقيق كاملةالتي أخذت من

  
واضحاً لألمور ، فهماً ٦ للهدف من إجراء التدقيق، كما تقتضيه الفقرة  مراعاة المدققتتضمن .٦أ

ف إجراء بهد المتعلقة ، فقطإدراج جميع تلك الشروطيتم ل وذلكاً أو خطًأ إنحرافالتي تشكل 
 التفاصيل إختبارفي فعلى سبيل المثال، .  أو عرض األخطاءاتنحراف، في تقييم اإلالتدقيق
ال تعتبر الدفعات كما هو الحال بالنسبة للمصادقة، و مدينةبوجود حسابات الذمم ال المتعلق

ن بعد ذلك التاريخ مبوقت قصير  إستالمهاولكن تم قبل تاريخ المصادقة  الزبونالتي يقدمها 
ال يؤثر على الرصيد الزبائن بين حسابات الخطأ في الترحيل كما أن  .خطًأ  العميلقبل

في تقييم نتائج  ذلك خطًأ إعتباروبالتالي، قد ال يكون مالئماً . اإلجمالي لحسابات الذمم المدينة
 لعمليةقد يكون له أثر هام على جوانب أخرى ، ومع ذلك العينات إلجراء التدقيق المحدد هذا

  .للحسابات المشكوك في تحصيلها  المخصص أو كفايةحتيالالتدقيق كتقييم مخاطرة اإل
  

ق بتقييم معدل قات الرقابة، يقوم المدإختبارفيما يتعلق ببالنظر إلى خصائص المجموعة،  .٧أ
عند فحص عدد ذات العالقة أو بة  على فهم المدقق ألنظمة الرقااًإعتماد المتوقع نحرافاإل

حيث يتم القيام بهذا التقييم بهدف تصميم عينة التدقيق .  من المجموعةصغير من البنود
 المتوقع مرتفع بشكل نحراففي حال كان معدل اإلفعلى سبيل المثال، . وتحديد حجم العينة

فيما يتعلق وعلى نحو مماثل، . ات الرقابةإختباريقرر عادة المدقق عدم أداء غير مقبول، 
في حال كان الخطأ . الخطأ المتوقع في المجموعةمدقق بتقييم يقوم الات التفاصيل، إختبارب

مالئماً  حجم عينة كبير إستخدامأو %) ١٠٠بنسبة ( الفحص الدقيق قد يكونمرتفعاً، المتوقع 
  .ات التفاصيلإختبارعند أداء 

  
تصنيف قد يرى المدقق مالءمة ال المجموعة التي ستؤخذ منها العينة، بالنظر إلى خصائص .٨أ

 ختيارتصنيف واإل المزيد من النقاش حول ال١يعرض الملحق .  المبني على القيميارختأو اإل
  .المبني على القيم

  
يعتمد على  أخذ العينات اإلحصائي أو غير اإلحصائي منهج ما بين ختيارالقرار حول اإلإن  .٩أ

ينات للتفريق بين منهجي أخذ العمعياراً سليماً ال يعتبر حجم العينة حكم المدقق، ومع ذلك 
  .حصائي وغير اإلحصائياإل

  

  )٧الفقرة : المرجع( حجم العينة
الحجم المطلوب يؤثر مستوى المخاطرة الناشئة عن أخذ العينات والذي يتقبله المدقق على  .١٠أ

  .متدنياً،  كلما كان حجم العينة أكبركان مستوى المخاطرة الذي يتقبله المدقق وكلما . للعينة
  

ويشير . أو من خالل ممارسة الحكم المهنيمعادلة إحصائية يق يمكن تحديد حجم العينة بتطب .١١أ
وعند تشابه الظروف، . على تحديد حجم العينةإلى تأثيرات العوامل المختلفة  ٢ و١الملحقان
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 بغض ٣ و٢نتيجة لعوامل كتلك الواردة في الملحقين يتشابه األثر المترتب على حجم العينة 
  .حصائي أو غير اإلحصائي المنهج اإلإختيارإذا تم النظر عما 

  

  )٨الفقرة : المرجع( ختبار البنود لإلإختيار
ملك فيها كل وحدة عينة تبنود العينات بطريقة  إختياريتم في حالة أخذ العينات اإلحصائي،  .١٢أ

 على الحكم عتماداإليتم أما في حالة أخذ العينات غير اإلحصائي،  .هاإختياراحتمالية أن يتم 
ليبني توفير أساس معقول للمدقق ألن الهدف من أخذ العينات هو و. نات بنود العيإختيار يف

 إختيارقيام المدقق بيعد ضرورياً اته حول المجموعة التي تؤخذ منها العينة، إستنتاجعليه 
 بنود العينات التي تتمتع بخصائص مماثلة إختيارعن طريق عينة تمثيلية، لتجنب التحيز، 

  .لخصائص المجموعة
  

تم و. وغير المنتظمالمنتظم  العشوائي وختيار هي اإل العيناتإختيارالرئيسية في إن الطرق  .١٣أ
 .٤مناقشة كل من هذه الطرق في الملحق رقم 

  

  )١١-١٠الفقرة : المرجع( أداء إجراءات التدقيق
 عندما وهاالستبدال أداء اإلجراء على بند من األمثلة على الحاالت التي يكون فيها ضرورياً  .١٤أ

وفي حال اقتناع المدقق بأنه قد تم . أدلة تفويض الدفع إختبارأثناء  ملغي شيك إختياريتم 
االستبدال الذي تم بند يتم فحص اً، إنحرافبشكل مناسب بحيث ال يشكل ذلك إلغاء الشيك 

  .ه بشكل مناسبإختيار
  

 غير قادراً على تطبيق إجراءات التدقيقمن األمثلة على الحاالت التي يكون فيها المدقق  .١٥أ
  .عند ضياع الوثائق المتعلقة بذلك البندهو ه إختيارالمصممة على البند الذي تم 

  

إلى جانب هو فحص اإليصاالت النقدية الالحقة اإلجراءات البديلة المناسبة من األمثلة على  .١٦أ
والبنود التي يعتزمون تسويتها عند عدم استالم رد على طلب األدلة المتعلقة بمصدرها 

 .يالمصادقة اإليجاب
  

  )١٢الفقرة : المرجع(  واألخطاءاتنحرافطبيعة وسبب اإل
 اصية العديد منها تملك خقد يالحظ المدقق أن واألخطاء المحددة، اتنحرافعند تحليل اإل .١٧أ

وفي مثل . تنوع المعاملة والموقع وخط المنتج والفترة الزمنيةعلى سبيل المثال، مشابهة، 
التي تمتلك خاصية مشابهة في المجموعة  البنود قد يقرر المدقق تحديد جميعهذه الظروف، 

 أو اتنحرافقد تكون هذه اإلباإلضافة إلى ذلك، . وأداء إجراءات التدقيق على تلك البنود
  .حتيالاألخطاء مقصودة وقد تشير إلى احتمالية اإل

  

  )١٤الفقرة : المرجع( عرض األخطاء
 

 ،ة شاملة لنطاق األخطاءعرض أخطاء المجموعة للحصول على نظريتطلب من المدقق  .١٨أ
  .هذا العرض كافياً لتحديد القيمة التي سيتم تسجيلهاولكن قد ال يكون 

  



 أخذ عينات التدقيق

 ٥٣٠معيار التدقيق الدولي    ٤٦١  

دقي
الت

  قـ

. ستثناؤه عند عرض أخطاء المجموعةإيمكن أن يتم شذوذ، عندما يصنف الخطأ على أنه  .١٩أ
ظر إلى األثر المترتب على أي خطأ، إن لم يصحح، إضافةً إلى عرض ينبغي النومع ذلك، 

  .األخطاء غير الشاذة
  

 إنحراف حيث أن معدل اتنحرافصريح لإلالال يلزم العرض ات الرقابة، إختبارفيما يتعلق ب .٢٠أ
ويقدم معيار التدقيق الدولي .  المعروض للمجموعة ككلنحرافالعينة هو نفسه معدل اإل

 عن أنظمة الرقابة التي سيعتمد عليها اتنحرافاإل توقيت الكشف عن حولشادات  إر٣٣٠٣
  .المدقق

  
  )١٥الفقرة : المرجع( عينات التدقيقتقييم نتائج 

  

 العينات المرتفع بشكل غير متوقع إنحرافقد يؤدي ات أنظمة الرقابة، إختبارفيما يتعلق ب .٢١أ
المزيد من أدلة الحصول على للخطأ الجوهري إالّ في حال إلى زيادة في المخاطر المقيمة 

قد تتسبب قيمة الخطأ ات التفاصيل، إختبار أما فيما يتعلق ب.التي تثبت التقييم األوليالتدقيق 
أو رصيد الحساب مدقق يعتقد بأن صنف المعامالت المرتفعة بشكل غير متوقع إلى جعل ال

  .خطًأ جوهرياًأدلة تدقيق أخرى تثبت عدم وجود خاطئ بشكل جوهري، في حال عدم وجود 
  

قدير المدقق الخطأ الشاذ، إن وجدا، تويعتبر الخطأ المعروض ات التفاصيل، إختبارفي حالة  .٢٢أ
الخطأ والخطأ الشاذ، إن وجدا، المعروض وعند تجاوز الخطأ . األفضل للخطأ في المجموعة

وكلما . هاإختبارحول المجموعة التي تم ات ستنتاجالمقبول، ال تقدم العينة أساساً معقوالً لإل
أن بحتمالية االول كلما زادت مقبالخطأ البين من كان الخطأ المعروض والخطأ الشاذ قري

وفي حال فاق الخطأ المعروض توقعات . يتجاوز الخطأ الفعلي في المجموعة الخطأ المقبول
للخطأ المستخدم في تحديد حجم العينة، يتوصل المدقق إلى وجود مخاطرة عينات المدقق 
نتائج النظر إلى كما أن . لة بأن الخطأ الفعلي في المجموعة يتجاوز الخطأ المقبولغير مقبو

مجموعة يساعد المدقق على تقييم المخاطرة بأن الخطأ الفعلي في الإجراءات التدقيق األخرى 
صول على المزيد من أدلة يتجاوز الخطأ المقبول وأنه يمكن تقليص المخاطرة في حال الح

  .التدقيق
  

ات حول ستنتاجلإلإلى أن أخذ عينات التدقيق ال يقدم أساساً معقوالً صل المدقق إذا تو .٢٣أ
  : قد المدققفإنها، إختبارالمجموعة التي تم 

يطلب من اإلدارة التحقق من األخطاء التي تم تحديدها واحتمالية وجود المزيد من  •
  أو،والقيام بأي تعديالت ضروريةاألخطاء 

لتحقيق التأكيد المطلوب جراءات التدقيق اإلضافية تلك إ نطاقتكييف طبيعة وتوقيت و •
بتوسيع حجم ات الرقابة، قد يقوم المدقق إختبارفي فعلى سبيل المثال، . بالشكل األمثل

  .اإلجراءات الجوهرية ذات العالقةنظام رقابة بديل أو تعديل  إختبارالعينة أو 

                                                 
 .١٧، الفقرة "لمدقق للمخاطر المقيمةإستجابة ا "٣٣٠ معيار التدقيق الدولي ٣



 أخذ عينات التدقيق

    ٤٦٢  )الملحق (٥٣٠معيار التدقيق الدولي 

 ١الملحق 
   )٨الفقرة أ: المرجع(

  لقيمامبني على  الختيار واإلالتصنيف
  

 ختيارالتصنيف أو اإلبالنظر إلى خصائص المجموعة التي أخذت منها العينة، يحدد المدقق مالءمة 
تصنيف وأخذ  تقنيات الإستخداملحق إرشادات إلى المدقق حول  ويقدم هذا الم.المبني على القيم

  .العينات المبني على القيم
  
  تصنيفال
تقسيمها إلى مجموعات عن طريق  المجموعة بتصنيفام المدقق إذا قيمكن تحسين فعالية التدقيق  .١

ضمن  تقليص تعددية البنود  فيتصنيفويتلخص هدف ال. منفردة تملك خصائص محددةفرعية 
 .وبالتالي تقليص حجم العينة بدون زيادة مخاطرة العيناتكل فئة 

ويجيز هذا توجيه . يةبالقيمة النقدات التفاصيل، يتم عادة تصنيف المجموعة إختبارعند أداء  .٢
قد تتضمن أخطاء  البنود ذات القيمة األكبر، حيث أن هذه البنود نحومن جهود التدقيق المزيد 

يمكن تصنيف المجموعة وفقاً لخاصية  وعلى نحو مثيل، .الزيادة في البيان من حيث كثر احتماالًأ
مخصص الحسابات  إختبارعند تشير إلى مخاطرة أعلى للخطأ، على سبيل المثال، محددة 

 .في تحصيلها في تقييم حسابات الذمم المدينة، يمكن تصنيف األرصدة حسب القدمالمشكوك 

 ضمن الفئة على البنود المكونةيمكن عرض نتائج إجراءات التدقيق المطبقة على عينة البنود  .٣
أ سيراعي المدقق مخاطرة الخط حول المجموعة بالكامل، إستنتاج وللتوصل إلى .للفئة فقط

قد تشكل  فعلى سبيل المثال، .فئات أخرى مكونة للمجموعة بالكاملالجوهري فيما يتعلق بأي 
وقد يقرر المدقق . من قيمة رصيد الحساب% ٩٠في المجموعة نسبة تصل إلى من البنود % ٢٠

 حول إستنتاجتوصل إلى والويقوم المدقق بتقييم نتائج هذه العينة .  هذه البنود منفحص عينة
أو التي ستستخدم بشأنها عينة أخرى (المتبقية % ١٠بشكل منفصل عن الـ % ٩٠لـ نسبة ا

 .)التي قد تعتبر غير جوهرية وسيلة أخرى لجمع أدلة التدقيق أو

يتم عرض الخطأ لكل فئة بشكل رصيد الحساب إلى فئات، في حال تقسيم صنف المعامالت أو  .٤
عند تناول األثر المحتمل لألخطاء على  لكل فئةاألخطاء المعروضة ومن ثم يتم جمع . منفصل

 .إجمالي أصناف المعامالت أو رصيد الحساب

   المبني على القيمختياراإل
تشكل فاعالً تحديد وحدة العينة كوحدات نقدية منفردة ات التفاصيل، قد يكون إختبار إجراءعند  .٥

رصيد حسابات مثال، على سبيل ال  النقدية المحددة من المجموعة،ات الوحدإختياروب. المجموعة
قد يقوم المدقق عندها بفحص البنود المحددة، على سبيل المثال، األرصدة المنفردة الذمم المدينة، 

هي توجيه تحديد وحدة العينة في  منافع هذا المنهجومن  . النقديةاتالتي تحتوي على تلك الوحد



 أخذ عينات التدقيق

 )الملحق (٥٣٠معيار التدقيق الدولي    ٤٦٣  

دقي
الت

  قـ

وقد ينتج عنها أحجام  أكبر يارإختجهود التدقيق إلى البنود ذات القيمة األكبر ألن لديها فرصة 
 العينات ختيارإل هذا المنهج باالتساق مع الطريقة المنتظمة إستخدامويمكن . عينات أصغر

  . العشوائيختيار اإلإستخدامب البنود إختيارعند  أكثر فاعليةكون يو) ٤الوارد ذكرها في الملحق (



 أخذ عينات التدقيق
 

    ٤٦٤  )الملحق (٥٣٠معيار التدقيق الدولي 

 ٢الملحق 
  )١١الفقرة أ: المرجع(

  ات أنظمة الرقابةختباررة على حجم العينة إلالعوامل المؤثأمثلة على 
  

وتفترض . ات أنظمة الرقابةختبارإلحجم العينة حديد عند تينظر فيها المدقق يرد أدناه العوامل التي 
ات إختبار المنهج المتبع على لم يقم بتعديلأن المدقق ، يتعين النظر فيها مجتمعةهذه العوامل، التي 

  .مةاإلجراءات الجوهرية رداً على المخاطر المقيعة أو توقيت  طبيأنظمة الرقابة أو تعديل
  

األثر على   العامل
  حجم العينة

  

الذي يتناول فيه    ي النطاق فزيادة   .١
 أنظمـة   لمخـاطر ل  المـدقق  تقييم

  الرقابة ذات العالقة
  

عتزم المدقق الحصول علـى تأكيـد      إ كلما  زيادة
الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة    أكثر من   

 تقييم المدقق لمخاطرة الخطأ     إنخفض كلما
 كلما زادت الحاجة لن يكـون       والجوهري  

تقيـيم   وعندما يتـضمن     .حجم العينة أكبر  
عنـد  لمخاطرة الخطأ الجـوهري     المدقق  

توقعاً للفعاليـة التـشغيلية     مستوى اإلثبات   
يتطلب من المدقق إجراء    ألنظمة الرقابة،   

 وبتعادل األمـور    .ات أنظمة الرقابة  إختبار
 المـدقق علـى     إعتمادكلما زاد   ألخرى،  ا

الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة في تقيـيم       
ات المدقق إختبارتسع نطاق   إالمخاطر كلما   
وبالتـالي، يـزداد حجـم      (ألنظمة الرقابة   

  ).العينة
      

  المقبولنحرافزيادة في معدل اإل .٢
  

 المقبول كلما   نحراف معدل اإل  إنخفضكلما    إنخفاض
  ن يكون حجم العينة أكبرزادت الحاجة ل

      

  المقبول نحرافزيادة في معدل اإل    .٣
  هاإختبارللمجموعة التي سيتم 

   

 المقبـول كلمـا     نحرافكلما زاد معدل اإل     زيادة
زادت الحاجة لن يكون حجم العينة أكبـر        
وبالتالي يقوم المدقق بتقدير معقول لمعدل      

  وتتضمن العوامل.  الفعلينحرافاإل
  



 أخذ عينات التدقيق

 )الملحق (٥٣٠معيار التدقيق الدولي    ٤٦٥  

دقي
الت
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على األثر   العامل

  حجم العينة
  

 نحـراف المتعلقة بتناول المدقق لمعدل اإل        
وتحديـداً  (المتوقع فهم المدقق لألعمـال      

إجراءات تقييم المخاطر التي يتم القيام بها       
والتغيـرات فـي    ) لفهم الرقابة الداخليـة   

الموظفين أو في الرقابة الداخلية ونتـائج       
إجراءات التدقيق المطبقة فـي الفتـرات       

. تائج إجراءات التدقيق األخرى   السابقة ون 
 المتوقعـة   نحـراف وتسمح معـدالت اإل   

 قليل، أو معدوم،    إنخفاضألنظمة الرقابة ب  
  .في المخاطرة المقيمة للخطأ الجوهري

      

ــد  .٤ ــستوى التأكي ــي م ــادة ف زي
المرغوب للمـدقق بـأن معـدل       

 الفعلي ال يتجاوز معدل     نحرافاإل
  . المقبول في المجموعةنحرافاإل

  

كلما زاد مستوى التأكيـد الـذي يرغـب           زيادة 
المدقق الحصول عليه بأن تكـون نتـائج        

 فعلياً  نحرافالعينة مؤشراً على حصول اإل    
في المجموعة، كلما زادت الحاجـة لـن        

  .يكون حجم العينة أكبر
      

زيادة في عدد وحدات العينات في       .٥
  المجموعة

  

بالنسبة للمجموعات الكبيرة، يكون للحجم       أثر ال يذكر
الفعلــي للمجموعــة تــأثيراً بــسيطاً، أو 

أمـا بالنـسبة    . معدوماً، على حجم العينة   
للمجموعات الصغيرة، قد ال يكـون أخـذ        
عينات التدقيق بنفس فاعلية الطرق البديلة      
في الحصول على أدلـة تـدقيق مناسـبة         

  .وكافية
  



 أخذ عينات التدقيق
 

    ٤٦٦  )الملحق (٥٣٠معيار التدقيق الدولي 

 ٣الملحق 
   )١١الفقرة أ: المرجع(

  

  التفاصيلات ختبارلعينة إلالعوامل المؤثرة على حجم اأمثلة على 
  

وتفترض هذه . التفاصيلات ختباريرد أدناه العوامل التي ينظر فيها المدقق عند تحديد حجم العينة إل
ات أنظمة إختبارالعوامل، التي يتعين النظر فيها مجتمعة، أن المدقق لم يقم بتعديل المنهج المتبع على 

  .الجوهرية رداً على المخاطر المقيمةالرقابة أو تعديل طبيعة أو توقيت اإلجراءات 
  

األثر على حجم   العامل
  العينة

  

تقييم المدقق لمخاطرة   زيادة في    .١
  الخطأ الجوهري

  

زاد تقييم المدقق لمخـاطرة الخطـأ       كلما    زيادة
 زادت الحاجة لن يكـون    الجوهري، كلما   

ويتأثر تقيـيم المـدقق     . عينة أكبر الحجم  
 بالمخـاطرة لمخاطرة الخطأ الجـوهري     

فعلـى سـبيل    . ومخاطرة الرقابة الكامنة  
في حال لم يقـم المـدقق بـأداء         المثال،  
 حـصر ال يمكن   ات أنظمة الرقابة،    إختبار

 على التشغيل الفاعل    تقييم المدقق للمخاطر  
فيما يتعلق باإلثبات   ألنظمة الرقابة الداخلية    

بهدف تقليـل مخـاطرة     وبالتالي،  . المحدد
مقبول، إلى مستوى منخفض بشكل     التدقيق  

يستلزم المدقق بأن تكون مخاطر الكـشف       
علــى متدنيــة وســيعتمد بــشكل أكبــر 

وكلما كانت أدلـة    . اإلجراءات الجوهرية 
التدقيق التي تـم الحـصول عليهـا مـن          

أي كلمــا (ات التفاصــيل أكثــر إختبــار
زادت ، كلمـا    )مخاطر الكـشف  ت  إنخفض

    .الحاجة لن يكون حجم العينة أكبر
      

اإلجـراءات   مإستخدا زيادة في  .٢
الجوهرية األخرى الموجه نحو    

  .اإلثبات نفسه
  

 المدقق على اإلجـراءات     إعتمادكلما زاد     إنخفاض
ات التفاصيل أو   إختبار(الجوهرية األخرى   

لتقليـل  ) اإلجراءات التحليلية الجوهريـة   
مخاطرة الكشف إلى مستوى مقبول فيمـا       

   إنخفضيتعلق بالمجموعة المحددة، كلما 



 أخذ عينات التدقيق

 )الملحق (٥٣٠معيار التدقيق الدولي    ٤٦٧  

دقي
الت

  قـ

ر على حجم األث  العامل
  العينة

  

التأكيد الذي يتطلبه المدقق من أخذ العينات           
  . حجم العينةإنخفضوبالتالي كلما 

      

زيادة فـي مـستوى التأكيـد        .٣
المرغوب للمدقق بـأن معـدل      

 الفعلـي ال يتجـاوز      نحرافاإل
 المقبول فـي    نحرافمعدل اإل 
 .المجموعة

  

كلما زاد مستوى التأكيـد الـذي يرغـب           زيادة 
الحصول عليه بأن تكـون نتـائج       المدقق  

 فعلياً  نحرافالعينة مؤشراً على حصول اإل    
كلما زادت الحاجـة لـن      في المجموعة،   

  .يكون حجم العينة أكبر

      

  .الخطأ المقبولزيادة في  .٤
  

زادت  الخطأ المقبول، كلمـا      إنخفضكلما    إنخفاض
  .الحاجة لن يكون حجم العينة أكبر

      

زيادة في قيمة الخطـأ الـذي        .٥
يتوقــع المــدقق إيجــاده فــي 

  .المجموعة

كلما زادت قيمة الخطأ الذي يتوقع المدقق         زيادة
كلما زادت الحاجـة    ،  إيجاده في المجموعة  

لن يكون حجم العينة أكبر للقيـام بتقـدير         
. قيمة الفعلية للخطأ في المجموعة    معقول لل 
العوامل المتعلقة بتناول المـدقق     وتتضمن  

الذي تحدد فيـه    لقيمة الخطأ المتوقع الحد     
 ونتـائج   بشكل غير موضوعي  قيم البنود   

ات إختبارإجراءات تقييم المخاطر ونتائج     
المطبقـة  الرقابة ونتائج إجراءات التدقيق     

في الفترات السابقة ونتـائج اإلجـراءات       
  .الجوهرية األخرى

      

ــة  .٦ ــصنيف المجموع ــد ت عن
  .قتضاءاإل

فـي  ) تباين( واسع   مدىعندما يكون هناك      إنخفاض
قـد  لحجم النقدي للبنود في المجموعـة،       ا

وعنـدما  . يكون مفيداً تصنيف المجموعة   
  ل ـالمجموعة بشكيكون ممكناً تصنيف 

  



 أخذ عينات التدقيق
 

    ٤٦٨  )الملحق (٥٣٠معيار التدقيق الدولي 

 
األثر على   العامل

  حجم العينة
  

مناسب، سيكون مجموع أحجام العينات مـن         
الفئات أقل من حجم العينة الالزمة للحصول       
على مستوى محدد لمخاطر أخـذ العينـات،     

  . عينة واحدة من المجموعة بالكاملوتؤخذ
      

عدد وحدات العينات فـي      .٧
  .المجموعة

بالنسبة للمجموعات الكبيرة، يكـون للحجـم         أثر ال يذكر
الفعلي للمجموعة تأثيراً بسيطاً، أو معدوماً،      

 بالنــسبة بالتــالي، و.علــى حجــم العينــة
للمجموعات الصغيرة، قـد ال يكـون أخـذ         

 الطرق البديلة في عينات التدقيق بنفس فاعلية
 .الحصول على أدلة تدقيق مناسـبة وكافيـة       

ن عند أخذ عينات الوحدات النقدية، فإن       ولك(
الزيادة في القيمة النقدية للمجموعة تزيد من       

بزيـادة  معادلة ذلك   جم العينة، إال في حال      ح
و ،إذا  [نسبية في أهمية البيانات المالية ككل       

ت مـستوى أو مـستويا    كان ذلك منطبقـاً،     
ألصناف محددة من المعـامالت أو      األهمية  

  .)]أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات
  

  



 أخذ عينات التدقيق

 )الملحق (٥٣٠معيار التدقيق الدولي    ٤٦٩  

دقي
الت

  قـ

 ٤الملحق 
)١٣الفقرة أ: المرجع(  

  

   العيناتإختيارطرق 
  

  :وتشمل الطرق الرئيسية ما يلي.  العيناتختيار إليوجد عدة طرق

جداول ل، ، على سبيل المثاطبق من خالل منظمات األرقام العشوائيةي( العشوائي ختياراإل  )أ (
 .)األرقام العشوائية

على حجم العينة يتم فيه تقسيم عدد وحدات العينات في المجموعة  المنتظم، ختياراإل  )ب (
 ٥٠وبعد تحديد نقطة البداية للـ ، ٥٠للحصول على حد فاصل للعينات، على سبيل المثال

داية يمكن وعلى الرغم أن نقطة الب. ٥٠ كل وحدة عينة رقمها إختياراألولى، يتم بعد ذلك 
إذا ما تم تحديدها فمن األرجح أن تكون العينة أكثر عشوائيةً بشكل غير منتظم، تحديدها 

 ختياراإل إستخداموعند . أو جداول األرقام العشوائية منظم أرقام عشوائية محوسب إستخدامب
غير مرتبة بطريقة يتوافق إلى أن وحدات العينات في المجموعة  المدقق يتوصلالمنتظم، 

 .الحد الفاصل للعينات مع نمط محدد في المجموعةيها ف

كما هو وارد في ( المبني على القيم ختيارأخذ عينات الوحدات النقدية هو نوع من أنواع اإل  )ج (
  .اً في المبالغ النقديةإستنتاج والتقييم ختيارينتج عن حجم العينة واإلحيث فيه  )١الملحق 

وعلى الرغم .  تقنية منتظمةإتباعبدون لمدقق العينة حيث فيه يختار ا غير المنتظم، ختياراإل  )د (
على (سيتجنب المدقق أي تحيز مقصود أو قدرة على التنبؤ  تقنية منتظمة، إستخداممن عدم 

 األولى أو للقيود أو التجنب الدائم ختيارتجنب صعوبة تحديد البنود أو اإلسبيل المثال، 
تملك جميع البنود في المجموعة فرصة أن  ضمان محاولة وبالتالي )األخيرة في الصفحة

  . غير المنتظم مالئماً في منهج أخذ العينات اإلحصائيختياروال يعد اإل. ختياراإل

وال يمكن . من المجموعة البنود المتجاورة قوالب إختيارالذي يتضمن  القوالب إختيار  ) هـ( 
ة المجموعات مرتبة  في أخذ عينات التدقيق ألن غالبيختيار هذا النوع من اإلإستخدام

السلسلة ذات خصائص مشابهة لبعضها البعض ولكن بطريقة يتوقع فيها أن تكون البنود في 
 البنود إجراء قالب فحص إعتبارالرغم من وعلى . مختلفة عن البنود األخرى في المجموعة

عندما   عينات مالئمةإختياره تقنية إعتبارإال أنه من النادر ، تدقيق مالئم في بعض الحاالت
  . على العينةاًإعتمادات حول المجموعة بالكامل ستنتاجالتوصل للعديد من اإليعتزم المدقق 



   ٤٧٠  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 
  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية

   للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة
  

  ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي(
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ تبدأ في 
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  ١١٩أ-١١٦أ  ..............................تقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد األخطاء

  ١٢٣أ-١٢٠أ  .......................................اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية
 تحيز محتمل من قبل  وجودمؤشرات على

  ........................................................................اإلدارة
  ١٢٥أ-١٢٤أ

  ١٢٧أ-١٢٦أ  .............................................................اإلقرارات الخطية
  ١٢٨أ  ........................................................................التوثيق
قياسات وإفصاحات القيمة العادلة ضمن أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير : الملحق
  المالية

  

تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية         "٥٤٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي
 للمدقق األهداف العامة  "٢٠٠في سياق معيار التدقيق الدولي " للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 ".دقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالمستقل، وإجراء عملية ت



  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
  عالقةالمحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات ال

    ٤٧٢  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
  نطاق معيار التدقيق الدولي

، بما فـي ذلـك التقـديرات        يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق المتعلقة بالتقديرات المحاسبية        .١
ويتوسع هذا  . المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة في عملية تدقيق البيانات المالية          

ومعيـار التـدقيق    ۱ ٣١٥على وجه التحديد ليتناول كيفية تطبيق معيار التدقيق الـدولي           المعيار  
كما . ما يخص التقديرات المحاسبية   ة في ومعايير التدقيق الدولية األخرى ذات العالق     ٣٣٠١الدولي  

ـ يشتمل هذا المعيار على متطلبات وإرشادات        ول أخطـاء التقـديرات المحاسـبية المختلفـة         ح
 .والمؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة

  
 طبيعة التقديرات المحاسبية

 هذا المعيـار،    وألغراض. ال يمكن قياس بعض بنود البيانات المالية بدقة، بل يمكن تقديرها فقط            .٢
يعة وموثوقية المعلومـات    وتختلف طب . يشار إلى بنود البيانات المالية هذه بالتقديرات المحاسبية       

 تقدير محاسبي على نطاق واسع، مما يؤثر علـى درجـة            إعدادلإلدارة من أجل دعم     المتوفرة  
لتقديرات  بدورها على مخاطر الخطأ الجوهري في ا       شكوك التقدير وتؤثر درجة   . شكوك التقدير 

: المرجع. (المحاسبية، بما في ذلك قابلية تعرضها لتحيز مقصود أو غير مقصود من قبل اإلدارة             
 )١١أ-١الفقرات أ

 
 على إطار عمل إعداد التقارير الماليـة        عتماد قياس التقديرات المحاسبية باإل     من هدفالقد يتباين    .٣

 القياس لبعض التقديرات المحاسبية هو      وإن هدف . المعمول به والبند المالي الذي يتم اإلبالغ عنه       
التقـدير  إعـداد    معاملة أو حدث أو حالة واحدة أو أكثر تؤدي إلى الحاجـة إلـى                بنتيجةالتنبؤ  

 العديـد مـن التقـديرات       أما فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية األخرى، بما في ذلك        . المحاسبي
تم التعبير عنه فيما يتعلق بقيمة معاملـة        لقيمة العادلة، فإن هدف القياس مختلف، وي      المحاسبية با 

حالية و بند في البيان المالي باالستناد إلى الظروف السائدة في تاريخ القياس، مثل سعر الـسوق               
فعلى سبيل المثال، قد يقتضي إطار عمل إعـداد         . اتلتزامالمقدر لنوع معين من األصول أو اإل      

ية بين أطراف   إفتراضدلة باالستناد إلى معاملة حالية      التقارير المالية المعمول به قياس القيمة العا      
علـى  في معاملة   ) يشابه ذلك بالمشاركين في السوق أو ما      يشار إليهم أحياناً    (مطلعين وراغبين   

 ۳.أساس تجاري، بدالً من تسوية معاملة في تاريخ سابق أو الحق
  
 أو المفـصح عنـه فـي         التقدير المحاسبي والمبلغ المعترف به أصالً      نتيجةإن وجود فرق بين      .٤

ـ ال وتنطبق هذه . البيانات المالية ال يمثل بالضرورة خطأ في البيانات المالية         ة علـى وجـه     حال

                                                 
  ".وبيئتهاتحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة  "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ۱
 "للمخاطر المقيمةالمدقق استجابة   " ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ۲

  .قد توجد تعريفات مختلفة للقيمة العادلة في أطر عمل إعداد التقارير المالية ۳



  لمحاسبية، بما في ذلك التقديرات تدقيق التقديرات ا
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة
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 تمت مالحظتهـا تتـأثر      نتيجةلقيمة العادلة، حيث أن أي       با التقديرات المحاسبية  الخصوص على 
 .لبيانات الماليةدائماً باألحداث أو الحاالت التي تحدث بعد تاريخ تقدير القياس ألغراض ا

  

  تاريخ النفاذ
 ١٥يصبح هذا المعيار ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ فـي                 .٥

 . أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر
  

 الهدف
 -:يتلخص هدف المدقق في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ما إذا .٦

لتقديرات المحاسبية للقيمة العادلة فـي البيانـات        كانت التقديرات المحاسبية، بما في ذلك ا        ) أ(
بها أو اإلفصاح عنها، معقولة أم ال؛ وعتراف تم اإلالمالية، سواء  

كانت اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية مالئمة أم ال، في سياق إطار عمل إعداد   ) ب(
 .التقارير المالية المعمول به

  

 التعريفات
 -:يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناهالدولية، ألغراض معايير التدقيق  .٧

 يستخدم هذا   .في غياب وسائل دقيقة للقياس    لمبلغ نقدي    التقريبي   التقدير -التقدير المحاسبي   ) أ(
 وللتعبير  توجد شكوك في التقدير   المصطلح للتعبير عن مبلغ تم قياسه بالقيمة العادلة حيث          

وحيث أن هذا المعيار يتناول التقديرات المحاسبية       . رأيضاً عن مبالغ أخرى تقتضي التقدي     
التقديرات المحاسـبية   "التي تنطوي على قياس بالقيمة العادلة فقط، يستخدم لذلك مصطلح           

 ".للقيمة العادلة

لغ، أو مدى المبالغ، على التوالي المشتقة        المب -مدى مبالغ المدقق  التقدير النقطي للمدقق أو       ) ب(
 .م في تقييم التقدير النقطي لإلدارةمن أدلة التدقيق لتستخد

فتقار مالزم إلـى    إل تقدير محاسبي وإفصاحات ذات عالقة        قابلية تعرض  - التقدير شكوك  ) ج(
 .الدقة لدى قياسهم

 . من قبل اإلدارة في إعداد وعرض المعلوماتفتقار إلى الحيادإلا -تحيز اإلدارة  ) د(

 به أو اإلفـصاح     عترافإلدارة من أجل ا   المبلغ الذي تختاره اإل    -التقدير النقطي لإلدارة  )   ه( 
  .عنه في البيانات المالية كتقدير محاسبي



  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

    ٤٧٤  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

أو ) المعامالت( المبلغ النقدي الفعلي الذي ينتج عن تسوية المعاملة          - تقدير محاسبي  نتيجة)   و( 
  .المعنية التي يتناولها التقدير المحاسبي) الحاالت(أو الحالة ) األحداث(الحدث 

  

  المتطلبات 
 راءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقةإج
 واألنشطة ذات العالقة من أجل الحصول على فهم للمنـشأة           عند القيام بإجراءات تقييم المخاطر     .٨

، يتعين ٣١٥٤وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة، وفقاً لما يقتضيه معيار التدقيق الدولي       
من أجل توفير أساس لتحديد وتقييم مخـاطر األخطـار          على المدقق الحصول على فهم لما يلي        

 )١٢الفقرة أ: المرجع: (الجوهرية في التقديرات المحاسبية

بالتقديرات المحاسبية، بما في ذلـك      متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية ذو العالقة           ) أ(
 )١٥أ-١٣الفقرات أ: المرجع. (اإلفصاحات ذات العالقة

ه المعامالت واألحداث والحاالت التي قد تؤدي إلى الحاجـة إلـى            كيفية تحديد المنشأة لهذ     ) ب(
ولدى الحصول على   .  أو اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية في البيانات المالية        عترافاإل

ستفسر المدقق من اإلدارة حول التغييرات التي تطرأ في الظروف التـي قـد              هذا الفهم، ي  
.  إلى مراجعة التقديرات المحاسبية القائمـة      تؤدي إلى تقديرات محاسبية جديدة أو الحاجة      

 )٢١أ-١٦الفقرات أ: المرجع(

 اإلدارة للتقديرات المحاسبية والحصول على فهم للبيانات التي تستند إليها هذه            إعدادكيفية    ) ج(
 )٢٣أ-٢٢الفقرتان أ: المرجع: (التقديرات، بما في ذلك

المستخدمة في إعداد تقدير    الطريقة، بما في ذلك حيث يكون النموذج قابالً للتطبيق،           )١(
 )٢٦أ-٢٤الفقرات أ: المرجع(محاسبي؛ 

 )٢٨أ-٢٧الفقرتان أ: المرجع(أنظمة الرقابة ذات العالقة؛  )٢(

 )٣٠أ-٢٩الفقرتان أ: المرجع(ما إذا استخدمت اإلدارة خبيراً أم ال؛  )٣(

 )٣٦أ-٣١الفقرات أ: المرجع( ذات الصلة بالتقديرات المحاسبية؛ اتفتراضاإل )٤(

 أو كان من المفترض أن يطرأ تغيير من الفترة السابقة على طرق إعداد              ما إذا طرأ   )٥(
 )٣٧الفقرة أ: المرجع(التقديرات المحاسبية، وإذا كان الحال كذلك، فلماذا؛ و 

. شـكوك التقـدير    كيف قامت اإلدارة بتقييم تـأثير        ، وإذا كان الحال كذلك،     ما إذا  )٦(
   )٣٨الفقرة أ: المرجع(

                                                 
  .١٢-١١ و٦-٥، الفقرات ٣١٥عيار التدقيق الدولي م  ٤



  لمحاسبية، بما في ذلك التقديرات تدقيق التقديرات ا
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 

  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ٤٧٥  

دقي
الت

  قـ

 التقديرات المحاسبية المشمولة فـي البيانـات الماليـة للفتـرة     نتيجةعة يتعين على المدقق مراج   .٩
وتأخذ طبيعة ونطاق   . السابقة، أو، حيث يكون ممكناً، إعادة التقدير الالحقة لغرض الفترة الحالية          

طبيعة التقديرات المحاسبية، وما إذا ستكون المعلومات التـي تـم            عتبارمراجعة المدقق بعين اإل   
من المراجعة مرتبطة بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية فـي التقـديرات            الحصول عليها   

ومع ذلك، ال تهدف عملية المراجعة . المحاسبية التي يتم إعدادها في البيانات المالية للفترة الحالية
إلى التساؤل حول مدى صحة األحكام الصادرة في الفترات السابقة التي استندت إلى المعلومات              

 )٤٤أ-٣٩الفقرات أ: المرجع. (ة في ذلك الوقتالمتوفر
  

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
، يقـيم  ٣١٥٥عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية وفقاً لما يقتضيه معيار التدقيق الدولي      .١٠

 . المرتبطة بتقدير محاسبي معينشكوك التقديرالمدقق درجة 
 

انت أي من هذه التقديرات المحاسبية التي تم التحديد علـى           يحدد المدقق، حسب تقديره، ما إذا ك       .١١
 )٥١أ-٤٧الفقرات أ: المرجع. (، تؤدي إلى مخاطر هامةشكوكأنها تنطوي على 

  
   لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمةستجابةإجراءات اإل

 )٥٢ أالفقرة: المرجع: (ستناد إلى مخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة، يحدد المدقق ما يليإلبا .١٢

ما إذا قامت اإلدارة بتطبيق متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به المتعلق                ) أ(
 )٥٦أ-٥٣الفقرات أ: المرجع(بالتقدير المحاسبي بالشكل المناسب؛ و 

ما إذا كانت الطرق المستخدمة في إعداد التقديرات المحاسبية مالئمة وتم تطبيقها بانتظام،               ) ب(
ييرات، إن وجدت، الحاصلة في التقديرات المحاسـبية أو فـي طريقـة             وما إذا كانت التغ   

 )٥٨أ-٥٧الفقرتان أ: المرجع. (إعدادها من فترة سابقة، مناسبة في الظروف القائمة
  
، ٣٣٠٦ لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة، وفقاً لما يقتضيه معيار التدقيق الدولي ستجابةعند اإل .١٣

:  طبيعة التقدير المحاسـبي    عتبار من األمور التالية، آخذاً بعين اإل      ينفذ المدقق أمر واحد أو أكثر     
 )٦١أ-٥٩الفقرات أ: المرجع(

تحديد ما إذا توفر األحداث التي تحدث حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق أدلة تدقيق تتعلق                 )أ (
 )٦٧أ-٦٢الفقرات أ: المرجع. (بالتقدير المحاسبي

                                                 
  .٢٤، الفقرة ٣١٥ معيار التدقيق الدولي  ٥
  .٥ ، الفقرة ٣٣٠دولي معيار التدقيق ال  ٦



  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

    ٤٧٦  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

وعند القيام بذلك،   . حاسبي والبيانات التي يستند إليها     كيفية إعداد اإلدارة للتقدير الم     إختبار  )ب (
 )٧٠أ-٦٨المرجع الفقرات أ: (يقيم المدقق ما إذا

الفقـرات  : المرجع(كانت طريقة القياس المستخدمة مناسبة في الظروف القائمة؛ و         )١(
 )٧٦أ-٧١أ

فـي   المستخدمة من قبل اإلدارة معقولة في ضوء أهداف القياس           اتفتراضكانت اإل  )٢(
 )٨٣أ-٧٧الفقرات أ: المرجع. (ل إعداد التقارير المالية المعمول بهإطار عم

 الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة على كيفية إعداد اإلدارة للتقدير المحاسبي، إلـى             إختبار  )ج (
 )٨٦أ-٨٤الفقرات أ: المرجع. (جانب اإلجراءات الجوهرية المناسبة

: ولهذا الغـرض  . قدير النقطي لإلدارة  وضع تقدير نقطي أو مدى للمبالغ من أجل تقييم الت           )د (
 )٩١أ-٨٧الفقرات أ: المرجع(

 أو طرق تختلف عن تلك التـي تـستخدمها اإلدارة،           اتإفتراضستخدم المدقق   إذا إ  )١(
 أو طرق اإلدارة يكفي لوضع التقدير النقطـي         اتفتراضيحصل المدقق على فهم إل    

يـرات ذات العالقـة      المتغ عتبـار للمدقق أو مدى مبالغ المدقق، مع األخذ بعين اإل        
 )٩٢الفقرة أ: المرجع. (ولتقييم أية فروقات هامة عن التقدير النقطي لإلدارة

 مدى، يتعين على المدقق تحديد نطـاق        إستخدامأنه من المناسب     المدقق   إستنتج إذا )٢(
 كافة النتائج التـي     إعتبارهذا المدى، باالستناد إلى أدلة التدقيق المتوفرة إلى أن يتم           

 )٩٥أ-٩٣الفقرات أ: المرجع. (مدى معقولةتقع ضمن ال
 
 لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمـة      ستجابة أو عند اإل   ١٢عند تحديد المسائل المحدد في الفقرة        .١٤

كانت هناك حاجة إلى مهارات أو معرفة متخصصة فيمـا          ، ينظر المدقق فيما إذا      ١٣وفقاً للفقرة   
المحاسبية من أجل الحصول على أدلة تـدقيق        يتعلق بجانب واحد أو أكثر من جوانب التقديرات         

 )١٠١أ-٩٦الفقرات أ: المرجع. (كافية ومناسبة
  

   للمخاطر الهامة ستجابةإجراءات جوهرية األخرى لإل
 شكوك التقدير

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي تؤدي إلى مخاطر هامـة، وباإلضـافة إلـى اإلجـراءات             .١٥
، يتعين  ۷ ٣٣٠ من أجل تحقيق متطلبات معيار التدقيق الدولي         الجوهرية األخرى التي تم اتخاذها    
 )١٠٢الفقرة أ: المرجع: (على المدقق تقييم األمور التالية

 أو نتائج بديلة والسبب وراء رفضها، أو كيفية معالجـة           اتفتراض اإلدارة إل  إعتباركيفية    )أ (

                                                 
  .١٨، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ۷



  لمحاسبية، بما في ذلك التقديرات تدقيق التقديرات ا
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 

  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ٤٧٧  

دقي
الت

  قـ

 )١٠٦أ-١٠٣رات أالفق: المرجع. ( عند إعداد التقدير المحاسبيلشكوك التقديراإلدارة 

: المرجـع . ( الهامة المستخدمة من قبـل اإلدارة معقولـة أم ال          اتفتراضما إذا كانت اإل     )ب (
 )١٠٩-١٠٧الفقرات أ

نية اإلدارة في تنفيذ إجراءات عمل محددة وقدرتها على القيام بذلك، حيث يكـون ذلـك                  )ج (
يق المالئم إلطار    الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة أو التطب       اتفتراضمعقولية اإل بمرتبطاً  

  )١١٠الفقرة أ: المرجع. (عمل إعداد التقارير المالية المعمول به
 

على التقديرات المحاسبية   شكوك التقدير    لم تعالج اإلدارة، حسب تقدير المدقق، تأثيرات         في حال  .١٦
الشكل المناسب، يتعين على المدقق، إذا استلزم األمر، تحديد مدى          بالتي تؤدي إلى مخاطر هامة      

 )١١٢أ-١١١أ: الفقرتان: المرجع. (م من خالله تقييم معقولية التقدير المحاسبييت
  

  والقياسعترافمعايير اإل
فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي تؤدي إلى مخاطر هامة، يتعين على المدقق الحصول على               .١٧

 -:أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ما إذا كان

 بالتقديرات المحاسبية في البيانات الماليـة؛ و        عترافاإل أو عدم    عترافقرار اإلدارة باإل    ) أ(
 )١١٤أ-١١٣الفقرتان أ: المرجع(

  )١١٥الفقرة أ: المرجع(أساس القياس المختار للتقديرات المحاسبية   ) ب(
  

  .وفقاً لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به
  

 تقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد األخطاء
عين على المدقق تقييم ما إذا، باالستناد إلى أدلة التدقيق، كانت التقديرات المحاسبية في البيانات               يت .١٨

المالية إما معقولة في سياق إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به أو تم التعبيـر عنهـا                  
 )١١٩أ-١١٦الفقرات أ: المرجع. (بشكل خاطئ

 

 حاسبيةاإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات الم
 حول ما إذا كانت اإلفـصاحات فـي    يتعين على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة         .١٩

البيانات المالية المتعلقة بالتقديرات المحاسبية وفقاً لمتطلبات إطار عمل إعداد التقـارير الماليـة              
 )١٢١أ-١٢٠الفقرتان أ: المرجع. (المعمول به

 

 التي تؤدي إلى مخاطر هامة، يتعين على المدقق تقيـيم مـدى             فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية    .٢٠
 في البيانات المالية في سياق إطار عمل إعداد التقـارير الماليـة             شكوك التقدير مالئمة اإلفصاح   

 )١٢٣أ-١٢٢الفقرتان أ: المرجع. (المعمول به
  



  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

    ٤٧٨  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

  مؤشرات على تحيز محتمل من قبل اإلدارة
لقرارات الصادرة من قبل اإلدارة لدى إعـداد التقـديرات          يتعين على المدقق مراجعة األحكام وا      .٢١

وال . المحاسبية من أجل تحديد ما إذا كانت مؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبـل اإلدارة               
تشكل المؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة بحد ذاتها أخطاء ألغراض التوصـل               

 )١٢٥أ-١٢٤الفقرتان أ: المرجع. (ة المختلفة حول معقولية التقديرات المحاسبيإستنتاجاتإلى 
  

 اإلقرارات الخطية
،  وحيثما كان مناسباً حيث يعتقـد        يتعين على المدقق الحصول على إقرارات خطية من اإلدارة         .٢٢

 الهامة المستخدمة من قبلهـا فـي إعـداد التقـديرات            اتفتراضبأن اإل  أولئك الملكفين بالرقابة  
 )١٢٧أ-١٢٦الفقرتان أ: عالمرج. (المحاسبية معقولة أم ال

  
 التوثيق

 -:۸يجب على المدقق أن يضمن ضمن وثائق التدقيق ما يلي .٢٣

 المدقق حول معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاح عنهم الذي يـؤدي           إستنتاجاتأساس    ) أ(
 إلى مخاطر هامة؛ و

 )١٢٨الفقرة أ: المرجع. (المؤشرات إلى وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة، إن وجدت  ) ب(
  

***  
  

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  )٢الفقرة : المرجع (طبيعة التقديرات المحاسبية

 .، فإن بعض بنود البيانات المالية يمكن تقـديرها فقـط          العملألنشطة   مالزمة   شكوكإثر وجود       .١أ
 للمنشأة، أو أساس    عنصر أو   إلتزامقد تؤدي الخصائص المحددة ألصل أو       وباإلضافة إلى ذلك،    

بنـود  ير بند من    إلى الحاجة إلى تقد    ،أو طريقة القياس بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية        
معينـة للقيـاس واإلفـصاحات      وتحدد بعض أطر إعداد التقارير المالية طرقاً        . البيانات المالية 

وينـاقش  . المطلوبة في البيانات المالية، بينما هناك أطر عمل إلعداد التقارير المالية أقل تحديداً            
الملحق بهذا المعيار قياسات وإفصاحات القيمة العادلة بموجب أطر عمل إعداد التقارير الماليـة              

  .المختلفة
  

 متدنية نسبياً وقد تؤدي إلى مخاطر أقل لألخطاء         شكوكتنطوي بعض التقديرات المحاسبية على      .   ٢أ
  -:الجوهرية، مثل

                                                 
 .٦، والفقرة أ١١-٨ الفقرات ،"وثائق التدقيق " ٢٣٠ معيار التدقيق الدولي  ۸



  لمحاسبية، بما في ذلك التقديرات تدقيق التقديرات ا
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 

  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ٤٧٩  

دقي
الت

  قـ

 .لتي تشترك في أنشطة عمل معقدةالتقديرات المحاسبية الناشئة في المنشآت ا •

 .التقديرات المحاسبية التي يتم إعدادها وتحديثها عادة ألنها ترتبط بمعامالت روتينية •

التقديرات المحاسبية المشتقة من بيانات متوفرة بسهولة، مثل البيانات المتعلقة بأسعار الفائدة             •
ر إلى مثل هذه البيانات بالبيانات وقد يشا. أسعار صرف األوراق المالية المتبادلةالصادرة أو 

 .في سياق تقدير محاسبي للقيمة العادلة" الجديرة بالمالحظة"

التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة حيث أن طريقة القياس المحددة بموجب إطار عمل إعداد              •
 الـذي يقتـضي     لتزامالتقارير المالية المعمول به بسيطة وسهلة التطبيق على األصل أو اإل          

 .لقياس بالقيمة العادلةا

أن النموذج المستخدم لقيـاس التقـدير المحاسـبي         التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة حيث       •
 أو المدخالت الخاصـة بـالنموذج   اتفتراضمعروف أو مقبول عموماً، شريطة أن تكون اإل   

 .جديرة بالمالحظة
  

 مرتفعة نسبياً، خاصة عندما تكون      شكوكفيما يتعلق ببعض التقديرات المحاسبية، قد تكون هناك         .    ٣أ
  -: هامة، ومثال ذلك ما يلياتإفتراضقائمة على 

 .التقدير المحاسبي المتعلق بنتيجة المقاضاة •

 .التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة غير المتداولة بين العامة •

 نموذج متخصص متطور على مـستوى       التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة يستخدمه بشأنها      •
 . ال يمكن مالحظتها في السوقبشأنها ومدخالت اتإفتراضالمنشأة أو هناك 

  
 إلى طبيعة التقدير المحاسبي والحد الذي توجد عنده طريقة           باالستناد شكوك التقدير تختلف درجة     . ٤أ

ـ  لإل اتيالـذ أو نموذج مقبول عموماً مستخدم إلعداد التقـدير المحاسـبي، والطـابع               اتفتراض
وفي بعض الحاالت، قد تكون شكوك التقدير المرتبطـة         . المستخدمة في إعداد التقدير المحاسبي    

 في إطار عمل إعداد التقارير      عترافبالتقدير المحاسبي كثيرة جداً بحيث ال يتم تحقيق معايير اإل         
  .المالية المعمول به وال يمكن إعداد التقدير المحاسبي

  
.  كافة بنود البيانات المالية التي تقتضي القياس بالقيمة العادلة على شكوك في التقـدير              ال تنطوي .   ٥أ

قد تكون هذه حال بعض بنود البيانات المالية حيـث توجـد سـوق نـشطة                فعلى سبيل المثال،    
 التي تحدث عندها التبادالت الفعلية،      سعاراأل وموثوقة حول    المنالومفتوحة توفر معلومات سهلة     

ومع ذلـك، قـد     .  وجود عروض أسعار منشورة هو أفضل دليل تدقيق للقيمة العادلة          برث يعت يح
فعلـى سـبيل    . حتى وإن كانت طريقة التقييم والبيانات واضحة تمامـاً        توجد شكوك في التقدير     

المثال، قد يتطلب تقيين األوراق المالية المعروضة في سوق نشطة ومفتوحـة بـسعر الـسوق                
 هامة فيما يتعلق بالسوق أو خاضعة لقيود الحصصعديل في حال كانت     التصة   في البور  ةالمدرج



  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

    ٤٨٠  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

 العامة السائدة فـي ذلـك    قتصاديةوباإلضافة إلى ذلك، قد تؤثر الظروف اإل      . بشأن قابلية تداولها  
  .الوقت، مثل عدم توفر السيولة في سوق معينة، على شكوك التقدير

  
كون فيها التقديرات المحاسبية مطلوبة، عـدا عـن         تتضمن األمثلة األخرى على الحاالت التي ت      .    ٦أ

  -:التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة، ما يلي
 مخصص الديون المشكوك فيها  •

  تقادم المخزون •
   الضماناتإلتزام •
  طريقة االستهالك أو العمر المفيد لألصول •
 دادهالمخصص مقابل القيمة المسجلة الستثمار معين حيث توجد شكوك حول إمكانية استر •

 نتيجة العقود طويلة األجل •

 التكاليف الناشئة من التسويات واألحكام في المقاضاة •
  

مطلوبة ما  ضافية على حاالت قد تكون فيها التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة           اإلاألمثلة   تتضمن.   ٧أ
  -:يلي
 األدوات المالية المعقدة غير المتداولة في سوق نشطة ومفتوحة •

 ئمة على الحصصالمدفوعات القا •

 الممتلكات أو المعدات المحتفظ بها من أجل التصرف بها •

 معينة مستملكة في اندماج أعمال، بما في ذلك الشهرة واألصول غير اتإلتزامأصول أو  •
 الملموسة

 إعتبار بين األطراف المستقلة دون اتإلتزامالمعامالت التي تنطوي على تبادل أصول أو  •
 . لمرافق المصنع في مختلف خطوط األعمالنقدي، مثل تبادل غير نقدي

  
وفيما يتعلق  . يشتمل التقدير على أحكام قائمة على المعلومات المتوفرة عند إعداد التقارير المالية             . ٨أ

 حول المسائل المـشكوك فيهـا       اتإفتراضبالعديد من التقديرات المحاسبية، فإنها تتضمن وضع        
دقق مسؤولية التنبؤ بالحاالت أو المعامالت أو األحداث        ويقع على عاتق الم   . وقت إجراء التقدير  

يكون لها تأثير هام، في حال كانت معروفة وقت التدقيق، على أفعـال اإلدارة               التي قد    المستقبلية
  . المستخدمة من قبلهااتفتراضأو اإل

  
  تحيز اإلدارة

وإن التقـديرات   . تعاد عن التحيز  تدعو أطر عمل إعداد التقارير المالية عادة إلى الحيادية أي االب            . ٩أ
وقد يشتمل هذا الحكم على تحيز مقصود أو        . المحاسبية غير دقيقة، ويمكن أن تتأثر بحكم اإلدارة       

وتزداد قابليـة   ).  مثالً تحفيز من أجل تحقيق نتيجة مرجوة     نتيجة ال (غير مقصود من قبل اإلدارة      
ويعتبـر  .  لدى إعداده  الشخصيابع  تعرض تقدير محاسبي لتحيز من قبل اإلدارة مع إضفاء الط         
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 وجود تحيز مقصود من قبل اإلدارة مالزمين في         إحتماليةالتحيز غير المقصود من قبل اإلدارة و      
وفيما يتعلق بعمليات التدقيق . القرارات غير الموضوعية المطلوبة عادة عند إعداد تقدير محاسبي

اإلدارة تم تحديده أثناء عملية تدقيق      المستمرة، تؤثر المؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبل          
الفترات السابقة على التخطيط ونشاطات تحديد وتقييم المخاطر التي يقوم بها المدقق في الفتـرة               

  .الحالية
  

قد يتم تحديـد    و. قد يكون من الصعب اكتشاف تحيز من قبل اإلدارة على مستوى حساب معين            .  ١٠أ
ت التقديرات المحاسبية أو كافة التقديرات المحاسبية،       ه في مجمل مجموعا   إعتبار التحيز فقط عند  

وعلى الرغم من أن بعض أوجه تحيز اإلدارة        . أو عند مالحظته في عدد من الفترات المحاسبية       
مالزم في القرارات غير الموضوعية، فقد ال تكون هناك نية من قبل اإلدارة عند اتخاذ مثل هذه                 

ومع ذلك، حيث يكون هناك نية للتضليل، يعتبر تحيز         . اليةاألحكام بتضليل مستخدمي البيانات الم    
  .ياً بطبيعتهإحتيالاإلدارة 

  
  ات خاصة بمنشآت القطاع العامإعتبار

 حصصاً هاماً من األصول المتخصصة التي ال يوجد بشأنها موارد           قد تملك منشآت القطاع العام    .  ١١أ
لعادلة أو أسس أخرى للقيمة الحالية، أو       معلومات سهلة المنال وموثوقة ألغراض القياس بالقيمة ا       

ال تولد األصول المتخصصة المحتفظ بها عادة تدفقات نقدية ولـيس لـديها سـوق               . دمج بينهما 
ولذلك، يقتضي القياس بالقيمة العادلة عموماً التقدير وقد يكون ذلك معقداً، وفـي بعـض               . نشطة

  .الحاالت قد ال يكون ذلك ممكناً على اإلطالق
  

  )٨الفقرة : المرجع ( تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقةإجراءات
 في هـذا المعيـار      ٨ة  تساعد إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة التي تقتضيها الفقر         .  ١٢أ

ويتمثـل  . المدقق في تحديد توقع حول طبيعة ونوع التقديرات المحاسبية التي قد تمتلكها المنشأة            
ق فيما إذا كان الفهم الذي تم الحصول عليه كافياً لتحديد وتقيـيم مخـاطر                األولي للمدق  عتباراإل

األخطاء الجوهرية فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية، ولتخطيط طبية وتوقيت ونطاق إجـراءات            
  .التدقيق األخرى

  
  ))أ( ٨الفقرة : المرجع (الحصول على فهم لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به

يساعد الحصول على فهم لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به المـدقق فـي                .  ١٣أ
  -:تحديد ما إذا كانت على سبيل المثال

 . بالتقديرات المحاسبية أو طرقاً لقياسها۹عترافتحدد شروطاً معينة لإل •

                                                 
ال .  في الميزانية العمومية أو بيان الدخلعترافتقتضي معظم أطر عمل إعداد التقارير المالية دمج البنود التي تحقق معايير اإل  ٩

 بمثل هذه البنود، بما عترافالج اإلفصاح عن السياسات المحاسبية أو إضافة مالحظات إلى البيانات المالية حالة تخلف عن اإليع
  .في ذلك التقديرات المحاسبية
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إلـى  مـثالً   الل الرجوع   تحدد شروطاً معينة تسمح أو تقتضي القياس بالقيمة العادلة، من خ           •
  .  معينإلتزام فيما يخص أصل أو تنفيذ إجراءات عمل معينةب المتعلقة اإلدارة نوايا

 .إفصاحات مطلوبة أو مسموح بهاتحدد  •
  

كما يزود الحصول على مثل هذا الفهم المدقق بأساس للتحاور مع اإلدارة حول كيفية تطبيق 
قدير المحاسبي، وقرار المدقق حول ما إذا تم تطبيقها اإلدارة لهذه المتطلبات ذات العالقة بالت

  .بالشكل المناسب أم ال
  

التقديرات النقطية حيـث    قد توفر أطر عمل إعداد التقارير المالية إرشادات لإلدارة حول تحديد             . ١٤أ
التقـدير النقطـي    أن يكـون    وتقتضي بعض أطر عمل إعداد التقارير المالية مثالً         . توجد بدائل 
وقد تقتضي أطر العمل     ١٠.إحتمالية البديل الذي يعكس حكم اإلدارة حول النتيجة األكثر          المختار
بعض الحـاالت، قـد تكـون       وفي  . قيمة متوقعة مخصومة مرجحة باالحتمال     إستخدام األخرى

أما في الحاالت األخرى، فقد تكون اإلدارة قادرة        . اإلدارة قادرة على إعداد تقدير نقطي مباشرة      
 أو النتائج البديلة التي تـستطيع مـن         اتفتراضتقدير نقطي موثوق بعد النظر في اإل      إعداد  على  

  .خاللها تحديد تقدير نقطي
  

 هامة يكون   اتإفتراضقد تقتضي أطر عمل إعداد التقارير المالية اإلفصاح عن معلومات تتعلق ب            . ١٥أ
د درجة عاليـة مـن       على ذلك، عند وجو    وعالوةً. عندها التقدير المحاسبي حساساً بشكل خاص     

 بتقدير محاسبي فـي     عترافباإلشكوك التقدير، ال تسمح بعض أطر عمل إعداد التقارير المالية           
  . على البيانات الماليةالبيانات المالية، ولكن قد تكون إفصاحات معينة مطلوبة في المالحظات

  
   الحصول على فهم حول كيفية تحديد اإلدارة للحاجة إلى تقديرات محاسبية

  ))ب( ٨الفقرة : المرجع(
  

كانت تؤدي معاملة أو حـدث      اإلدارة مسؤولية تحديد ما إذا       يتطلب من     إعداد البيانات المالية   إن.  ١٦أ
 بكافة التقـديرات المحاسـبية      عترافأو حالة إلى الحاجة إلى إعداد تقدير محاسبي، وبأنه تم اإل          

  .ر عمل إعداد التقارير المالية المعمول به وفقاً إلطاالالزمة واإلفصاح عنها في البيانات المالية
  

 إلى الحاجة إلى إعـداد تقـديرات        تحديد اإلدارة للمعامالت واألحداث والظروف التي تؤدي       إن  .١٧أ
  -: يستند على األرجح إلىمحاسبية

 .معرفة اإلدارة لعمل المنشأة والقطاع الذي تعمل فيه •

 .فترة الحاليةمعرفة اإلدارة بتنفيذ إستراتيجيات العمل في ال •

                                                 
  . قد تستخدم أطر عمل إعداد التقارير المالية المختلفة مصطلحات مختلفة لوصف التقدير النقطي المحدد بهذه الطريقة ١٠
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حيث يكون ممكناً، الخبرة المتراكمة لإلدارة في مجال إعداد البيانات المالية للمنـشأة فـي                •
 .فترات سابقة

  
يفية تحديد اإلدارة للحاجة إلـى تقـديرات        في هذه الحاالت، قد يحصل المدقق على فهم حول ك         

عندما تكـون عمليـة      أما في حاالت أخرى،   .  من اإلدارة  ستفسارعن طريق اإل    وذلك محاسبية
، قد يؤدي المدقق    عمل إدارة مخاطر رسمي   اإلدارة أكثر تنظيماً، مثال ذلك عندما يكون لإلدارة         

إجراءات تقييم المخاطر الموجهة نحو الطرق والممارسات التي تتبعها اإلدارة من أجل المراجعة             
تقديرات المحاسبية حـسب    الدورية للظروف التي تؤدي إلى التقديرات المحاسبية وإعادة تقدير ال         

اً هامـاً بالنـسبة للمـدقق، خاصـة         إعتبارويعد استكمال التقديرات المحاسبية عادة      . الضرورة
  .اتلتزامالتقديرات المحاسبية المتعلقة باإل

  
إن فهم المدقق للمنشأة وبيئتها الذي يتم الحصول عليه أثناء أداء إجراءات تقييم المخاطر، إلـى                 . ١٨أ

تدقيق األخرى التي يتم الحصول عليها أثناء سير عملية التدقيق تساعده في تحديـد              جانب أدلة ال  
  .الظروف أو التغييرات في الظروف التي قد تؤدي إلى الحاجة إلى إعداد تقدير محاسبي

  
ات حول ما   إستفسارات الموجهة إلى اإلدارة حول التغييرات في الظروف         ستفسارإلقد تتضمن ا  .  ١٩أ

  -:إذا
 .منشأة في أنواع جديدة من المعامالت التي قد تؤدي إلى إعداد تقدير محاسبيشاركت ال •

 .تغيرات شروط المعامالت التي قد تؤدي إلى إعداد تقدير محاسبي •

تغيرت السياسات المحاسبية المتعلقة بالتقديرات المحاسبية، نتيجة للتغيرات التي طـرأت            •
 .لمعمول به أو غير ذلكعلى متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية ا

حدثت تغييرات تنظيمية أو تغييرات أخرى خارج نطاق سيطرة اإلدارة تقتضي من اإلدارة  •
 .مراجعة أو إعداد تقديرات محاسبية جديدة

حدثت حاالت أو أحداث جديدة قد تؤدي إلى الحاجة إلى إعداد تقديرات محاسبية جديدة أو                •
 .ةمعدل

  
ملية التدقيق المعامالت واألحداث والحاالت التي قد تؤدي إلى الحاجـة           قد يحدد المدقق أثناء ع    .   ٢٠أ

 ٣١٥يتناول معيـار التـدقيق الـدولي        . إلى إعداد تقديرات محاسبية فشلت اإلدارة في تحديدها       
الحاالت التي يحدد فيها المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية التي أخفقت اإلدارة في تحديدها، بمـا   

كان هناك قصور كبير في الرقابة الداخلية فيمـا يتعلـق بعمليـات تقيـيم               في ذلك تحديد ما إذا      
  .المخاطر الخاصة بالمنشأة
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  ات خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبار
إن الحصول على فهم حول المنشآت الصغيرة أقل تعقيداً عادة بما أن نشاطات عملها محـدودة                .  ٢١أ

المـدير مـثالً،   -د عادة شخص واحد، كالمالـك  وباإلضافة إلى ذلك، يحد   . ومعامالتها أقل تعقيداً  
  .ات تبعاً لذلكستفسارالحاجة إلى إعداد تقدير محاسبي وقد يركز المدقق على اإل

  
  ))ج(٨الفقرة : المرجع (الحصول على فهم حول كيفية إعداد اإلدارة للتقديرات المحاسبية

 عمليات إعداد التقارير المالية من أجل        اإلدارة  تحديد    إعداد البيانات المالية أيضاً يتطلب من      إن.  ٢٢أ
وتشتمل هذه العمليات على ما     . إعداد التقديرات المحاسبية، بما في ذلك الرقابة الداخلية المناسبة        

  -:يلي
، بما في ذلك طرق التقدير أو       عمليات التقدير اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتحديد       •

 .ون ممكناً، النماذجبما في ذلك، حيث يكالتقييم المناسبة، 

 . ذات العالقة التي تؤثر على التقديرات المحاسبيةاتفتراضوضع وتحديد البيانات واإل •

المراجعة الدورية للظروف التي قد تؤدي إلى التقـديرات المحاسـبية أو إعـادة تقـدير                 •
 .التقديرات المحاسبية حسب الضرورة

  
 عند الحصول على فهم حول كيفيـة إعـداد          عتبارإلتشتمل المسائل التي قد يأخذها المدقق بعين ا       . ٢٣أ

  -:اإلدارة للتقديرات المحاسبية على األمثلة التالية
 كانت تنشأ مثل ما إذا    (أنواع الحسابات أو المعامالت التي ترتبط بها التقديرات المحاسبية           •

و أو ما إذا كانت تنشأ من معامالت غير متكررة أمن تسجيل معامالت روتينية أو متكررة 
 ).غير مألوفة

 استخدمت اإلدارة أساليب القياس المعترف بهـا فـي        كيف ، إن كان الحال كذلك،     و ما إذا  •
 .تقدير محاسبي معينإعداد 

ما إذا تم إعداد التقديرات المحاسبية بناء على البيانات المتوفرة في تاريخ مرحلي معـين،                •
 تـأثير األحـداث     تبـار عوإن كان الحال كذلك، ما إذا وكيف أخـذت اإلدارة بعـين اإل            

 .والمعامالت والتغييرات الحاصلة في الظروف التي تحدث بين ذلك التاريخ ونهاية الفترة
  

  ))١)(ج(٨الفقرة : المرجع( النماذج إستخدامطريقة القياس، بما في ذلك 
قد يحدد طار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به طريقة قيـاس تقـدير              في بعض الحاالت،    .  ٢٤أ

إال أنه في العديد    . ه في قياس تقدير بالقيمة العادلة     إستخدامن، مثل نموذج معين ليتم      محاسبي معي 
من الحاالت ال يحدد إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به طريقة القياس، أو قـد يحـدد                  

  .طرقاً بديلة للقياس
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ها فـي   إسـتخدام ول به طريقة معينة ليتم      عندما ال يحدد إطار عمل إعداد التقارير المالية المعم        .  ٢٥أ
 في الحصول على فهـم      عتبارالظروف القائمة، تتضمن المسائل التي قد يأخذها المدقق بعين اإل         

  -:للطريقة أو، حيث يكون ممكناً، للنموذج المستخدم في إعداد التقديرات المحاسبية، على ما يلي
 .لذي يتم تقديره عند اختيار طريقة معينة التزام اإلدارة لطبيعة األصل أو اإلإعتباركيفية  •

طـرق شـائعة   ما إذا كانت المنشأة تعمل في عمل أو قطاع أو بيئة معينة حيـث يوجـد        •
 . في إعداد نوع معين من التقديرات المحاسبيةستخداماإل

  
 ياً داخل  التي طورت فيها اإلدارة     مثالً قد توجد مخاطر أكبر لألخطاء الجوهرية، كما في الحاالت        .  ٢٦أ

 طريقة  إستخدام عن    فيها تحيدالحاالت التي    المحاسبي أو    ه في إعداد التقدير   إستخدام نموذجاً ليتم 
  . في قطاع أو بيئة معينةستخدامشائعة اإل

  
  ))٢)(ج(٨الفقرة : المرجع(أنظمة الرقابة ذات العالقة 

 الرقابة ذات العالقـة     تشتمل المسائل التي قد يعتبرها المدقق في الحصول على فهم حول أنظمة           .  ٢٧أ
على خبرة وكفاءة األشخاص الذي يعدون التقديرات المحاسبية، وأنظمة الرقابة المرتبطـة بمـا              

  -:يلي
في وضـع التقـديرات      ودقة البيانات المستخدمة     إرتباطكيفية تحديد اإلدارة لكمال ومدى       •

 .المحاسبية

ـ إلالتقديرات المحاسبية، بما في ذلـك ا      على  مصادقة  الومراجعة   •  والمـدخالت   اتفتراض
 من قبل مستويات مناسبة من اإلدارة و، حيث يكون ممكناً، مـن             المستخدمة في وضعها،  
 .قبل المكلفين بالرقابة

األشـخاص  األشخاص الذين يلزمون المنشأة بالمعامالت ذات الـصلة و        فصل المهام بين     •
عيـين المـسؤوليات     ت كانبما في ذلك ما إذا      عن إعداد التقديرات المحاسبية،     المسؤولين  

فمثالً، في حالـة    ( طبيعة المنشأة ومنتجاتها وخدماتها      عتبار بعين اإل   يأخذ بالشكل المناسب 
 العالقة وظيفة مستقلة مسؤولة عن تقدير       ومؤسسة مالية كبيرة، قد يتضمن فصل المهام ذ       

ل أفراد  الخاصة بالمنشأة المجهزة من قب    تسعير بالقيمة العادلة للمنتجات المالية      الوتصديق  
 ).ال يرتبط تعويضهم بمثل هذه المنتجات

  
فعلى .  على الظروف  عتمادقد ترتبط أنظمة رقابة أخرى بإعداد التقديرات المحاسبية وذلك باإل         .   ٢٨أ

سبيل المثال، في حال استخدمت المنشأة نماذج محددة إلعداد التقديرات المحاسبية، قـد تـضع               
وقد تشتمل أنظمة الرقابة ذات العالقة مثالً       . ذه النماذج اإلدارة سياسات وإجراءات محددة حول ه     

  -:تلك األنظمة المطبقة على ما يلي
 .تصميم وتطوير أو اختيار نموذج معين لغرض معين •
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 . النموذجإستخدام •

 .من سالمة النموذج الدوري والتحققالصيانة  •
  

  ))٣)(ج(٨الفقرة : المرجع( اإلدارة للخبراء إستخدام
إلدارة، أو قد توظف المنشأة، أفراداً يتمتعون بالخبرة والكفاءة الالزمة إلعداد التقديرات  قد تملك ا   . ٢٩أ

ومع ذلك، قد تحتاج اإلدارة في بعض الحاالت إلى إشراك خبير من أجل إعداد . النقطية المطلوبة
  -:وقد تنشا هذه الحاجة بسبب. أو المساعدة في إعداد التقديرات النقطية

 أو  المعـادن لمسألة التي تقتـضي التقـدير، مثـل قيـاس احتيـاطي             الطبيعة الخاصة ل   •
 . االستخراجيةالهيدروكربون في الصناعات

الطبيعة الفنية للنماذج المطلوبة لتحقيق المتطلبات ذات العالقة إلطار عمل إعداد التقارير             •
 .المالية المعمول به، كما قد يكون الحال في قياسات معينة بالقيمة العادلة

االعتيادية للحالة أو المعاملة أو الحدث الذي يقتضي تقـديراً          ة غير المألوفة أو غير      الطبيع •
 .محاسبياً

  
  ات خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبار

 مـدير   - عادة على مالـك    الظروف التي تقتضي تقديراً محاسبياً     تنطويفي المنشآت الصغيرة،    .  ٣٠أ
بعض الحاالت إلى   في   قد تكون هناك حاجة      مع ذلك، و. إعداد التقدير النقطي المطلوب    قادر على 

 المدير في مرحلة مبكرة من عملية التدقيق حول طبيعة أي تقـدير             -إن النقاش مع المالك   . خبير
 -محاسبي وكمال التقديرات المحاسبية المطلوبة ومدى مالئمة عملية التقدير قد يـساعد المالـك             

  . خبير ماإستخدامالمدير في تحديد الحاجة إلى 
  
  ))٤)(ج(٨الفقرة : المرجع (اتفتراضاإل
وتتضمن المسائل التي قد يعتبرهـا      .  جزءاً ال يتجزأ من التقديرات المحاسبية      اتفتراضتشكل اإل .  ٣١أ

 ذات الـصلة بالتقـديرات المحاسـبية األمثلـة     اتفتراضالمدقق في الحصول على فهم حول اإل      
  -:التالية

 . هامةاتإفتراضتي تميل إلى كونها  الاتفتراض، بما في ذلك اإلاتفتراضة اإلعطبي •

أي تـم األخـذ بعـين       ( ذات عالقة وكاملة     اتفتراضكيفية تقييم اإلدارة لما إذا كانت اإل       •
 ). كافة المتغيرات ذات العالقةعتباراإل

 .مطابقة داخلياً المستخدمة اتفتراضحيث يكون ممكناً، كيفية تحديد اإلدارة بأن اإل •

ـ مثـل اإل  (ة بمسائل تقع ضمن سيطرة اإلدارة        مرتبط اتفتراضما إذا كانت اإل    •  اتفتراض
، وكيف تتوافـق    )حول برامج الصيانة التي قد تؤثر على تقدير العمر المفيد ألصل معين           

مع خطط العمل الخاصة بالمنشأة والبيئة الخارجية لها، أو ما إذا كانت مرتبطة بمـسائل               
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فائدة أو معدالت الوفيـات أو       حول أسعار ال   اتفتراضمثل اإل (تقع خارج سيطرة اإلدارة     
األعمال القضائية أو التنظيمية المحتملة أو قابليـة تغيـر أو توقيـت التـدفقات النقديـة                 

 ).المستقبلية

 .اتفتراضطبيعة ونطاق الوثائق، إن وجدت، التي تدعم اإل •
  

ات  من قبل خبير من أجل مساعدة اإلدارة في إعداد التقديراتفتراضقد يتم إعداد أو تحديد اإل
  . اإلدارةاتإفتراضها من قبل اإلدارة، إستخدام، عند اتفتراضوتصبح هذه اإل. المحاسبية

  
 على أنها مدخالت، عندما تستخدم اإلدارة نموذجاً        اتفتراضفي بعض الحاالت، قد يشار إلى اإل      .  ٣٢أ

يانـات  قد يستخدم أيضاً لإلشارة إلى الب     " مدخالت"إلعداد تقدير محاسبي مثالً، رغم أن مصطلح        
  . محددةاتإفتراضذات الصلة التي تطبق عليها 

  
 تحتوي على أنواع مختلفة من المعلومات التي تم الحـصول عليهـا             اتإفتراضقد تدعم اإلدارة    .  ٣٣أ

بعض الحاالت، قـد    وفي  . ها وموثوقيتها إرتباطمصادر داخلية وخارجية، حيث قد يختلف مدى        
مثل سعر الفائدة   (ومات مطبقة من مصادر خارجية       قائماً بشكل موثوق على معل     فتراضيكون اإل 

ف مثل المعلومات التاريخية أو الظرو    (أو داخلية   ) المعلن عنه أو غيرها من البيانات اإلحصائية      
 أكثر ذاتية، مثـال     فتراضأما في الحاالت األخرى، قد يكون اإل      ). السابقة التي مرت بها المنشأة    

  .و مصادر خارجية تحصل منها على معلوماتذلك عندما ال تملك المنشأة أية خبرة أ
  
، أو تتوافق مع، ما سيـستخدم       اتفتراضفي حالة التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة، تعكس اإل       .  ٣٤أ

المشاركين "المشار إليهم أحياناً بـ     (األطراف المطلعين والراغبين في معاملة على أساس تجاري         
كمـا  . إلتـزام لقيمة العادلة عند تبادل أثل أو تسوية        في تحديد ا  ) أو مصطلح مكافئ  " في السوق 
 الذي يتم تقييمه، وطريقة التقيـيم       لتزامحسب خصائص األصل أو اإل     محددة   اتإفتراضستتباين  

ومتطلبات إطار عمل إعداد التقارير الماليـة       ) مثل أسلوب السوق أو أسلوب الدخل     (المستخدمة  
  .المعمول به

  
 أو المدخالت مـن حيـث       اتفتراض المحاسبية بالقيمة العادلة، تختلف اإل     فيما يتعلق بالتقديرات  .  ٣٥أ

  -:مصادرها وأسسها كاآلتي
 أو المدخالت التي تعكس ما سيـستخدم المـشاركون فـي            اتفتراضيتم تطوير تلك اإل     ) أ(

 معين باالستناد إلى بيانات السوق التي تـم الحـصول     إلتزامالسوق في تسعير أصل أو      
المـدخالت  "المشار إليها أحياناً بــ  ( عن المنشأة المبلغ عنها   عليها من مصادر مستقلة   

 ). أو مصطلح مكافئ" الجديرة بالمالحظة
 أو المدخالت التي تعكس األحكام الخاصة بالمنـشأة حـول           اتفتراضيتم تطوير تلك اإل     ) ب(

 لتـزام  التي سيستخدمها المشركون في السوق في تـسعير األصـل أو اإل            اتفتراضاإل
المشار إليها أحيانـاً    (أفضل المعلومات المتوفرة من ظل الظروف القائمة        باالستناد إلى   

 ).أو مصطلح مكافئ" المدخالت غير الجديرة بالمالحظة"بـ 
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وباإلضافة إلى ذلك، . لدى التطبيق العملي) ب(و) أ(ومع ذلك، ال يكون التمييز واضحاً دائماً بين 
 المختلفة المستخدمة من قبـل      اتفتراضدد من اإل  قد يستلزم األمر من اإلدارة االختيار من بين ع        

  .مختلف المشاركين في السوق
  

  ة أم ال، ـ أو المدخالت جديرة بالمالحظاتفتراضيؤثر نطاق الطابع الذاتي، مثل ما إذا كانت اإل . ٣٦أ
على درجة شكوك التقدير وبالتالي تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهريـة لتقـدير محاسـبي               

  .معين
  
  ))٥)(ج(٨الفقرة : المرجع(تغييرات الحاصلة في طرق إعداد التقديرات المحاسبية ال
  

عند تقييم كيفية إعداد اإلدارة للتقديرات المحاسبية، يتعين على المدقق فهم ما إذا كان هنالـك أو                 .  ٣٧أ
كان من المفترض أن يكون هناك تغيير عن الفترة السابقة في الطرق المـستخدمة فـي إعـداد                  

 للتغييرات في البيئـة أو      إستجابةوقد تحتاج طريقة تقدير محددة إلى تغيير        . قديرات المحاسبية الت
الظروف التي تؤثر على المنشأة أو للتغييرات في متطلبات إطار عمل إعداد التقـارير الماليـة                

، مـن   في حال قامت اإلدارة بتغيير الطريقة المتبعة في إعداد التقديرات المحاسبية          . المعمول بها 
 لهذه  إستجابةالجديدة مناسبة أكثر، أو أنها بحد ذاتها        المهم أن تستطيع اإلدارة إظهار أن الطريقة        

فعلى سبيل المثال، في حال غيرت اإلدارة أساس إعداد التقديرات المحاسـبية مـن              . التغييرات
كانـت   نموذج معين، يتحدى المـدقق مـا إذا          إستخدامالتقدير حسب أسعار السوق إلى      أسلوب  
  .قتصادية اإلدارة حول السوق معقول في ضوء الظروف اإلاتإفتراض

  
  ))٦)(ج(٨الفقرة : المرجع(شكوك التقدير 

تتضمن األمثلة على المسائل التي قد يعتبرها المدقق لدى الحصول على فهم حول ما إذا و، إن                 .   ٣٨أ
  -:تأثير شكوك التقدير ما يلي تقيم اإلدارة ، كيفحصل ذلك

 أو النتائج البديلة من خـالل       اتفتراض، كيف نظرت اإلدارة في اإل     حصل ذلك و، إن   ما إذا    •
ـ  لتحديد تأثير التغييرات الحاصلة في اإل      إستجابةإجراء تحليل     المتعلقـة بتقـدير     اتفتراض

 .محاسبي

 .كيف تحدد اإلدارة التقدير المحاسبي عندما يشير التحليل إلى عدد من السيناريوهات الناتجة •

انت اإلدارة تراقب نتيجة التقديرات المحاسبية المعدة في الفترة الـسابقة، ومـا إذا              ما إذا ك   •
 .استجابت اإلدارة بالشكل المناسب لنتيجة إجراء المراقبة ذلك

  
  )٩الفقرة : المرجع (مراجعة التقديرات المحاسبية للفترة السابقة

اسبي المعترف به في البيانات المالية      ستختلف نتيجة تقدير محاسبي معين عادة عن التقدير المح        .  ٣٩أ
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ولدى أداء إجراءات تقييم المخاطر لتحديد وفهم الدواعي وراء هذه الفروقات، قد            . للفترة السابقة 
  -:يحصل المدقق على

معلومات تتعلق بفعالية عملية التقدير للفترة السابقة من قبل اإلدارة، والتي قد يحكم المـدقق                •
 .المحتملة للعملية الحالية التي تقوم بها اإلدارةمن خاللها على الفعالية 

 .أدلة تدقيق مرتبطة بإعادة تقدير التقديرات المحاسبية للفترة السابقة في الفترة الحالية •
أدلة تدقيق حول مسائل، مثل شكوك التقدير، التي قد يتعين اإلفصاح عنهـا فـي البيانـات                  •

 .المالية
  

تحديـد   فـي     في الفترة الحالية   ت المحاسبية للفترة السابقة المدقق    كما قد تساعد مراجعة التقديرا    .  ٤٠أ
التقديرات المحاسبية، أو تشير إلـى وجـود،        الظروف أو الحاالت التي تزيد من قابلية تعرض         

ويساعد المدقق المتمثل في الشكوكية المهنية فـي تحديـد هـذه            . لتحيز محتمل من قبل اإلدارة    
  .يعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق األخرىالظروف أو الحاالت وفي تحديد طب

  
 اإلدارة  اتإفتراض إجراء مراجعة بأثر رجعي ألحكام و      ٢٤٠٢كما يقتضي معيار التدقيق الدولي      .  ٤١أ

ويتم إجراء تلك المراجعة كجزء من المتطلب الذي يقتضي          .المتعلقة بالتقديرات المحاسبية الهامة   
ل مراجعة التقديرات المحاسبية فيمـا يخـص وجـود          من المدقق تصميم وأداء إجراءات من أج      

لمخاطر هيمنة اإلدارة    إستجابة، ك حتيالحاالت تحيز قد تمثل مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإل        
وكمسألة عملية، قد يتم تنفيذ مراجعة المدقق للتقديرات المحاسبية الخاصـة           . على أنظمة الرقابة  

 مع المراجعة التـي يقتـضيها       رتباطاً لهذا المعيار باإل   بالفترة السابقة كإجراء لتقييم المخاطر وفق     
  .٢٤٠معيار التدقيق الدولي 

  
 التقديرات المحاسبية التي    لتلكقد يقرر المدقق بأن هناك حاجة إلى إجراء مراجعة أكثر تفصيالً            .   ٤٢أ

على أنها تحتوي على نسبة مرتفعـة مـن شـكوك            تدقيق الفترة السابقة  عملية   خالل   التحديدتم  
ومـن ناحيـة    . التقدير، أو تلك التقديرات المحاسبية التي تغيرات بشكل كبير من الفترة السابقة           

أخرى، فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي تنشأ من تسجيل معامالت روتينية أو متكررة، قـد               
اض لتقييم المخاطر هو أمر كاف ألغـر      يقرر المدقق بأن تطبيق اإلجراءات التحليلية كإجراءات        

  .المراجعة
  

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة والتقديرات المحاسبية األخـرى القائمـة علـى              .  ٤٣أ
 اختالف أكثر بين مقدار القيمة العادلة المعترف بـه  يظهرالظروف الحالية في تاريخ القياس، قد      

 .عيد تقديره لغرض الفتـرة الحاليـة      نتيجة أو المبلغ الذي أ    الفي البيانات المالية للفترة السابقة و     
قيمة في ويعود هذا إلى أن هدف القياس لمثل هذه التقديرات المحاسبية يتعامل مع توقعات حول ال           

. وسريع حيث تتغير البيئة التي تعمل فيها المنـشأة        نقطة زمنية معينة، التي قد تتغير بشكل كبير         

                                                 
 .)٢)(ب(٣٢، الفقرة "حتيال في تدقيق البيانات الماليةإلمسؤوليات المدقق المتعلق با "٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ٧
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بتحديـد  علومات قد تكون ذات عالقـة       ولذلك، قد يركز المدقق المراجعة على الحصول على م        
فعلى سبيل المثال، في بعض الحاالت، قد ال يميل الحـصول           . وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية   

 المشاركين في السوق التي أثرت على نتيجـة         اتإفتراضعلى فهم حول التغييرات الحاصلة في       
. ت ذات عالقة ألغراض التـدقيق     توفير معلوما تقدير محاسبي بالقيمة العادلة للفترة السابقة إلى        

 المدقق لنتيجة التقديرات المحاسبية بالقيمـة العادلـة         إعتباروفي حال حصل ذلك، قد يتم توجيه        
للفترة السابقة بشكل أكبر نحو فهم فعالية عملية التقدير السابقة التي قامت بها اإلدارة، أي سـجل    

  .لى الفعالية المحتملة للعملية الحالية لإلدارةأداء اإلدارة الذي يمكن أن يحكم المدقق بناء عليه ع
  

إن وجود فرق بين نتيجة تقدير محاسبي والمبلغ المعترف به في البيانات المالية للفترة السابقة ال                .  ٤٤أ
إذا نشأ الفرق من    قد يمثل خطأ    مع ذلك،   . يمثل بالضرورة خطأ في البيانات المالية للفترة السابقة       

أو استكمال البيانات المالية للفترة السابقة بصورتها النهائية، ة لإلدارة عند   معلومات لم تكن متوفر   
.  عند إعـداد البيانـات الماليـة       عتبارالتي قد يكون من المتوقع الحصول عليها وأخذها بعين اإل         

وتحتوي العديد من أطر عمل إعداد التقارير المالية على إرشادات حول التمييز بين التغييـرات               
تغييرات ال تتألف منها، والمعالجـة      الي التقديرات المحاسبية التي تتألف من أخطاء و       الحاصلة ف 

  .المحاسبية المطلوب إتباعها
  

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
  )١٠الفقرة : المرجع (شكوك التقدير

  -:قد تتأثر درجة شكوك التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي معين بعوامل مثل.  ٤٥أ
 .ذي يعتمد عنده التقدير المحاسبي على الحكمالحد ال •

 .اتفتراض التقدير المحاسبي للتغييرات الحاصلة في اإلإستجابة •

رغـم أن الطـابع الـذاتي       (وجود أساليب قياس معترف بها قد تحد من شـكوك التقـدير              •
 ). المستخدمة كمدخالت قد تؤدي إلى شكوك في التقديراتفتراضلإل

من أجـل    البيانات التي تم الحصول عليها من أحداث سابقة          باطإرتطول فترة التنبؤ، ومدى      •
 .التنبؤ بأحداث مستقبلية

 .مدى توفر البيانات الموثوقة من مصادر خارجية •

الحد الذي يعتمد عنده التقدير المحاسبي على مدخالت جديرة بالمالحظة أو غيـر جـديرة                •
 .بالمالحظة

  
  .محاسبي معين على قابلية تعرض التقدير للتحيزقد تؤثر درجة شكوك التقدير المرتبطة بتقدير 

  
  -:تتضمن المسائل التي يعتبرها المدقق في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية ما يلي  .٤٦أ
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 .الحجم الفعلي أو المتوقع للتقدير المحاسبي •

ـ  فيما يتعلق بالمبلغ    ) أي التقدير النقطي لإلدارة   (المبلغ المسجل للتقدير المحاسبي      • ع الذي يتوق
 .المدقق تسجيلها

 .ما إذا استخدمت اإلدارة خبيراً في إعداد التقديرات المحاسبية •
 .نتيجة مراجعة التقديرات المحاسبية للفترة السابقة •
  

  )١١الفقرة : المرجع (شكوك تقدير مرتفعة ومخاطر هامة
  -:يليتتضمن األمثلة على تقديرات محاسبية قد تحتوي على نسبة مرتفعة من الشكوك ما  . ٤٧أ

التقديرات المحاسبية المعتمدة بشكل كبير على الحكم، مثل األحكام حول نتيجة دعوى غيـر               •
مبتوت فيها بعد أو مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المعتمدة على أحداث غير مؤكدة 

 .ستحدث في المستقبل

 .المعترف بها أساليب القياس إستخدامالتقديرات المحاسبية التي ال يتم حسابها ب •

التقديرات المحاسبية التي تشير فيها نتائج مراجعة المدقق لتقديرات محاسـبية مماثلـة تـم                •
إعدادها في البيانات المالية للفترة السابقة إلى فرق جوهري بين التقدير المحاسبي األصـلي              

 .والنتيجة الفعلية

ذج مطور على مستوى المنـشأة      التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة التي يستخدم بشأنها نمو        •
 .ومتخصص للغاية أو التي ال يوجد بشأنها مدخالت جديرة بالمالحظة

  
 أن ينتج عنه خطأ جوهري بـسبب شـكوك          إحتماليةقد يملك تقدير محاسبي يبدو غير جوهري        .  ٤٨أ

 حيث  التقدير المرتبطة بالتقدير؛ أي حجم المبلغ المعترف به أو المفصح عنه في البيانات المالية             
  .أن التقدير المحاسبي قد ال يشير تقدير محاسبي معين إلى شكوك التقدير المتعلقة به

  
في بعض الظروف، تكون شكوك التقدير مرتفعة جداً بحيث ال يمكن إعـداد تقـدير محاسـبي                 .  ٤٩أ

 بالبند فـي البيانـات      عترافولذلك، قد يحول إطار عمل إعداد التقارير المالية دون اإل         . معقول
وجب وفي هذه الحاالت، ال ترتبط المخاطر الهامة بما إذا ت         . مالية، أو قياس البند بالقيمة العادلة     ال
توجي قياسه بالقيمة العادلة فحسب، بل ترتبط أيـضاً          أو ما إذا      بتقدير محاسبي معين   عترافاإل

 عمـل   وفيما يتعلق بمثل هذه التقديرات المحاسبية، قد يقتضي إطـار         . بمدى مالئمة اإلفصاحات  
إعداد التقارير المالية اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية وشكوك التقدير المرتفعة المرتبطة بهـا             

  ).١٢٣أ-١٢٠أنظر الفقرات أ(
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 قرر المدقق أن تقديراً محاسبياً يؤدي إلى مخاطرة هامة، يتعين على المدقق الحصول على               إذا  .  ٥٠أ
   ۱۱.لك أنشطة الرقابةفهم خول أنظمة الرقابة في المنشأة، بما في ذ

  
قد تشكل شكوك التقدير المتعلقة بتقدير محاسبي معين شكاً هاماً حول قـدرة             في بعض الحاالت،    .  ٥١أ

 المتطلبـات ويـوفر     ۱۲ ٥٧٠يحدد معيار التدقيق الـدولي       .المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة    
  .إرشادات في مثل هذه الظروف

  
  )١٢الفقرة : المرجع ( الجوهرية المقيمة لمخاطر األخطاءستجابةإجراءات اإل

  من المدقق تصميم وأداء إجراءات تـدقيق تتـسم بطبيعـة             ٣٣٠يقتضي معيار التدقيق الدولي    . ٥٢أ
لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة فيما يتعلـق بالتقـديرات          ستجابةوتوقيت ونطاق سريعي اإل   

-٥٣ ينصب تركيز الفقرات أ    ۱۳.ى التأكيد المحاسبية على كل من مستوى البيانات المالية ومستو       
  . محددة على مستوى التأكيد فقطإستجابة على إجراءات ١١٥أ
  

  ))أ(١٢الفقرة : المرجع (تطبيق متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية
 بالتقديرات المحاسبية   عترافمن أطر عمل إعداد التقارير المالية شروطاً معينة لإل        تحدد العديد      .٥٣أ

تكون مثل هذه المتطلبات معقـدة      قد   .وطرقاً إلعداد التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المطلوبة     
الذي تم الحصول عليه عند أداء إجـراءات تقيـيم          وباالستناد إلى الفهم    . وتقتضي تطبيق حكم ما   

التي قد تكون عرضـة     المخاطر، تصبح متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به           
  .سوء التطبيق أو تفسيرات متفاوتة محور تركيز المدققل
  

بالـشكل  المعمول بـه    إن تحديد ما إذا طبقت اإلدارة متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية             .  ٥٤أ
فعلى سبيل المثال، قد ينطوي قيـاس       . فهم المدقق للمنشأة وبيئتها   المناسب يعتمد إلى حد ما على       

ود، مثل األصول غير الملموسة المستملكة في انـدماج أعمـال، علـى             القيمة العادلة لبعض البن   
  .ات خاصة تتأثر بطبيعة المنشأة وعملياتهاإعتبار

  
في بعض الحاالت، قد يستلزم األمر إجراءات تدقيق إضافية، مثل فحص الحالة المادية الحالية              .   ٥٥أ

متطلبات إطار عمـل إعـداد      ن أجل تحديد ما إذا طبقت اإلدارة        ألصل معين من قبل المدقق، م     
  . بالشكل المناسب أم ال المعمول بهالتقارير المالية

  
يقتضي تطبيق متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به أن تأخـذ اإلدارة بعـين                .   ٥٦أ

فعلى سبيل المثال، قد    .  التغييرات الحاصلة في البيئة أو الظروف التي تؤثر على المنشأة          عتباراإل

                                                 
  .٢٨، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ۱۱
  ".المنشأة المستمرة  "٥٧٠معيار التدقيق الدولي  ۱۲
  .٦-٥ ، الفقرتان ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ۱۳
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 التدفقات النقديـة    إستخدام إلى أن    اتلتزاميشير طرح سوق نشطة لفئة معينة من األصول أو اإل         
  .لم يعد مناسباً بعد اآلن لتزاملمثل هذا األصل أو اإلالمخصومة في تقدير القيمة العادلة 

  
  ))ب(١٢الفقرة : المرجع (الثبات في الطرق وأساس التغييرات

 على الفتـرة    عتمادحاصل في تقدير محاسبي، أو في طريقة إعداده باإل         المدقق لتغيير    إعتبارإن  .  ٥٧أ
. السابقة، مهم ألن تغييراً غير قائم على تغيير في الظروف أو معلومات جديدة يعتبر عـشوائياً               

وينتج عن التغييرات العشوائية في تقدير محاسبي معين بيانات مالية متعارضة مع مرور الوقت              
  .بيانات المالية أو قد تكون مؤشراً على تحيز محتمل من قبل اإلدارةوقد تؤدي إلى خطأ في ال

  
إن اإلدارة قادرة عادة على إيجاد سبب جيد إلحداث تغيير في تقدير محاسبي معين أو طريقـة                 .  ٥٨أ

وإن ما يـشكل    .  على تغيير في الظروف    عتمادإعداد تقدير محاسبي من فترة ألخرى وذلك باإل       
ئمة دعمه لحجة اإلدارة فيما يخص وجود تغيير في ظروف تضمن إحداث            سبباً جيداً، ومدى مال   

  .تغيير في التقدير المحاسبي أو طرقة إعداده هي مسائل قائمة على إصدار األحكام
  

  )١٣الفقرة : المرجع ( لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمةستجابةإجراءات اإل
كان إجراء  الذي سيتخذه، سواء     ١٣وارد في الفقرة    ال ستجابةإن قرار المدقق المتعلق بإجراء اإل      . ٥٩أ

  -:، ليستجيب لمخاطر األخطاء الجوهرية قد يتأثر بمسائل مثلفردياً أو مجموعة من اإلجراءات
 .طبيعة التقدير المحاسبي، بما في ذلك ما إذا نشأ من معامالت روتينية أم غير روتينية •

 المدقق بأدلة تدقيق كافيـة      بشكل فعال  )اءاتاإلجر(ما إذا كان من المتوقع أن يزود اإلجراء          •
 .ومناسبة

مخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة، بما في ذلك ما إذا كانت المخاطرة المقيمة مخاطرة هامة       •
 .أم ال

  
 عند تقييم معقولية مخصص الديون المشوك فيها، قد يكون اإلجـراء الفعـال            على سبيل المثال،    .  ٦٠أ

عندما تكون  . ة التحصيالت النقدية الالحقة إلى جانب إجراءات أخرى       بالنسبة للمدقق هو مراجع   
شكوك التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي مرتفعة، مثل تقدير محاسبي قائم على نمـوذج الملكيـة               

 سـتجابة  فقد يكون هذا الدمج بين إجـراءات اإل       ال يوجد بشأنه مدخالت جديرة بالمالحظة،     حيث  
  . الزماً من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة١٣للمخاطر المقيمة في الفقرة 

  
 إرشادات إضافية توضح الظروف التي قد يكون فيها كل إجـراء مـن              ٩٥أ-٦٢توفر الفقرات أ  .  ٦١أ

  . مناسباًستجابةإجراءات اإل
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  ))أ(١٣الفقرة : المرجع(األحداث التي تجري حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق 
قد يكون تحديد ما إذا كانت األحداث التي تجري حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق تـوفر أدلـة                  .  ٦٢أ

  -:يكون من المتوقع من هذه األحداث مناسبة عندما إستجابةتدقيق تتعلق بالتقدير المحاسبي 
 أن تحدث؛ و •

 .توفر أدلة تدقيق تتوافق أو تتعارض مع التقدير المحاسبي •
  

لتي تجري حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق أحياناً أدلة تدقيق كافية ومناسـبة             قد توفر األحداث ا   .  ٦٣أ
بطل استعماله فعلى سبيل المثال، قد يوفر بيع مخزون كامل من منتج . حول تقدير محاسبي معين

فـي بعـض     .بعد نهاية الفترة بوقت قصير أدلة تدقيق تتعلق بتقدير صافي قيمته القابلة للتحقيق            
 تنشا حاجة إلى تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية على التقدير المحاسـبي، شـرطية              الحاالت، قد ال  

  .الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول األحداث
  

فيما يتعلق ببعض التقديرات المحاسبية، من غير المحتمل أن توفر األحداث التي تجري حتـى                .  ٦٤أ
فعلى سـبيل المثـال، تتطـور       . ير المحاسبي تاريخ إصدار تقرير المدقق أدلة تدقيق تتعلق بالتقد       

وباإلضافة إلـى   . الظروف أو األحداث المتعلقة ببعض التقديرات المحاسبية في فترة ممتدة فقط          
ذلك، نتيجة لهدف القياس الخاص بالتقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة، قد ال تعكس المعلومـات              

 أو الظروف القائمـة فـي تـاريخ الميزانيـة           التي يتم الحصول عليها بعد نهاية الفترة األحداث       
 ١٣وتحدد الفقرة   . العمومية، وبالتالي فإنها قد ال ترتبط بقياس التقديرات المحاسبي بالقيمة العادلة          

  . أخرى لمخاطر األخطاء الجوهرية التي قد يتخذها المدققإستجابةإجراءات 
  

ير المحاسبي إلى قيام اإلدارة بعملية غير       في بعض الحاالت، قد تشير األحداث التي تناقض التقد        .  ٦٥أ
فعالة في إعداد التقديرات المحاسبية، أو إلى أن هناك تحيز من قبل اإلدارة في إعداد التقـديرات                 

  .المحاسبية
  

رغم أن المدقق قد يقرر عدم تنفيذ هذا األسلوب فيما يتعلق بتقديرات محاسبية محـددة، يتعـين                 .  ٦٦أ
كما يتعين على المدقق أداء إجراءات تدقيق        ٥٦٠.۱٤يار التدقيق الدولي     بمع لتزامعلى المدقق اإل  

 كافة األحداث التي تجري بين تـاريخ        أنمصممة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة على         
 قد تم البيانات المالية وتاريخ تقرير المدقق الذي يقتضي التعديل، أو اإلفصاح، في البيانات المالية

 وبما أن قياس العديد من التقـديرات        ۱٦.نعكس في البيانات المالية بالشكل المناسب      وت ۱٥تحديدها  
المحاسبية، عدا عن التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة، تعتمد عادة على نتيجـة الظـروف أو               

ذو   ٥٦٠المعامالت أو األحداث المستقبلية، فإن عمل المدقق بموجب معيار التـدقيق الـدولي              
  .خاصعالقة بشكل 

                                                 
  ".األحداث الالحقة  "٥٦٠لدولي معيار التدقيق ا ۱٤
  .٦، الفقرة ٥٦٠معيار التدقيق الدولي  ۱٥
  .٧، الفقرة ٥٦٠معيار التدقيق الدولي  ۱٦



  لمحاسبية، بما في ذلك التقديرات تدقيق التقديرات ا
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 

  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ٤٩٥  

دقي
الت

  قـ

  ات خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبار
عند وجود فترة طويلة بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ تقرير المدقق، قد تـشكل مراجعـة       .  ٦٧أ

 فعالة للتقديرات المحاسبية عـدا التقـديرات المحاسـبية          إستجابةالمدقق لألحداث في هذه الفترة      
ى وجه الخصوص في بعض المنـشآت الـصغيرة         وقد تكون هذه هي الحال عل     . بالقيمة العادلة 

ـ  ب تتسمالمدارة من قبل المالك، خاصة عندما ال تملك اإلدارة إجراءات رقابة             رسـمية  الصبغة  ال
  .على التقديرات المحاسبية

  
  ))ب(١٣الفقرة : المرجع( كيفية إعداد اإلدارة للتقدير المحاسبي إختبار

 مناسبة  إستجابةلتقدير المحاسبي والبيانات التي يستند إليها        كيفية إعداد اإلدارة ل    إختبارقد يكون   .  ٦٨أ
عندما يكون التقدير المحاسبي تقديراً محاسبية بالقيمة العادلة مطور حـسب نمـوذج يـستخدم                

  -:قد يكون مناسباً عندما، على سبيل المثالكما . مدخالت جديرة وأخرى غير جديرة بالمالحظة
 المعالجة الروتينية للبيانات من قبـل النظـام المحاسـبي           يكون التقدير المحاسبي مشتقاً من     •

 .للمنشأة

تقترح مراجعة المدقق لتقديرات محاسبية مماثلة معدة في البيانات المالية للفترة الـسابقة أن               •
 .العملية المتبعة في الفترة الحالية من قبل اإلدارة تميل إلى كونها فعالة

أن وعة كبيرة من البنود ذات الطبيعة المماثلة حيـث          يكون التقدير المحاسبي قائماً على مجم      •
 .كل منها على حدا ال يعتبر هاماً

  
  -:ر المحاسبي على سبيل المثال على كيفية إعداد اإلدارة للتقديإختبارقد ينطوي .  ٦٩أ

 الحد الذي تكون عنده البيانات التي يستند إليها التقدير المحاسبي دقيقة وكاملـة وذات               إختبار •
 هـذه البيانـات     إسـتخدام  وما إذا تم تحديد التقدير المحاسبي بالـشكل المناسـب ب           عالقة،

 . اإلدارةاتإفتراضو

 وموثوقية البيانات أو المعلومات الخارجية، بما في ذلـك تلـك            إرتباط مصدر ومدى    إعتبار •
التي تم الحصول عليها من خبراء خارجيين يعملون مع اإلدارة للمساعدة في إعـداد تقـدير    

 .ي معينمحاسب

إعادة حساب التقدير المحاسبي، ومراجعة المعلومات حول تقدير محاسبي معين مـن أجـل               •
 .الثبات الداخلي

 .النظر في مراجعة وعمليات المصادقة التي تقوم بها اإلدارة •
  
  ات خاصة بالمنشآت الصغيرة إعتبار

من المنشآت  كونها أقل تنظيماً    في المنشآت الصغيرة، تميل عملية إعداد التقديرات المحاسبية إلى          .  ٧٠أ
قد ال تملك المنشآت الصغيرة ذات مشاركة الفعالة من قبل اإلدارة توصـيفات شـاملة               . الكبيرة

حتى وإن لم تملـك     . لإلجراءات المحاسبية أو السجالت المحاسبية المعقدة أو السياسات المكتوبة        



  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

    ٤٩٦  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

ة على توفير أساس يمكن أن يختبر       المنشأة عملية رسمية، فإن هذا ال يعني أن اإلدارة غير قادر          
  .بناء عليه التقدير المحاسبي المدقق

  
  ))١)(ب(١٣الفقرة : المرجع(تقييم طريقة القياس 

ر المالية المعمول به طريقة للقياس، فإن تقييم ما إذا كانت عندما ال يحدد إطار عمل إعداد التقاري.  ٧١أ
  .مناسباً في الظروف هو مسألة حكم مهنيالطريقة المستخدمة، بما في ذلك أي نموذج مطبق، 

  
  -:قد يعتبرها المدقق مثالً ما إذاتتضمن المسائل التي لهذا الغرض، .  ٧٢أ

 .كان األساس المنطقي لإلدارة فيما يخص الطريقة المختارة معقوالً •

قامت اإلدارة بالتقييم بشكل كاف وبالتطبيق المناسب للمعايير، إن وجدت، التي يحددها إطار              •
 .لدعم الطريقة المختارةعمل إعداد التقارير المالية 

 الذي يتم تقديره ومتطلبات     لتزامكانت الطريقة مناسبة في الظروف نظراً لطبيعة األول أو اإل          •
 .إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به ذو العالقة بالتقديرات المحاسبية

 .والقطاع والبيئة التي تعمل فيها المنشأةكانت الطريقة مناسبة فيما يتعلق بمؤسسة العمل  •
  

قد تحدد اإلدارة الطرق المختلفة التي ينتج عنها مجموعة مـن التقـديرات             في بعض الحاالت،    .  ٧٣أ
 وفي هذه الحاالت، فإن الحصول على فهم حول كيفية تحقيق اإلدارة فـي              .المختلفة بشكل كبير  

  . تقييم مدى مالئمة الطريقة المختارةاألسباب وراء هذه الفروقات قد يساعد المدقق في
  
   النماذجإستخدامتقييم 

في بعض الحاالت، خاصة عند إعداد تقديرات محاسبية بالقيمة العادلـة، قـد تـستخدم اإلدارة                 . ٧٤أ
 وقد يعتمد ما إذا كان النموذج المستخدم مناسباً في الظـروف علـى عـدد مـن                  .نموذجاً معيناً 

 لتـزام لك القطاع الذي تعمل فيه، واألصل أو اإل       ١ وبيئتها، بما في     العوامل، مثل طبيعة المنشأة   
  .المحدد الذي يتم قياسه

  
ات التالية ذات عالقة على الظروف، بما في ذلك ما إذا كان عتبار يعتمد الحد الذي تكون عنده اإل      . ٧٥أ

وفي بعـض   . ية في قطاع معين، أو نموذجاً محمياً بحقوق ملك        ستخدامالنموذج متوفراً تجارياً لإل   
  . نموذج معينإختبارالحاالت، قد تستخدم المنشأة خبيراً لتطوير و

  
 النموذج، على إختبار على الظروف، تتضمن المسائل التي قد يعتبرها المدقق أيضاً في عتمادباإل.  ٧٦أ

  -:سبيل المثال، ما إذا



  لمحاسبية، بما في ذلك التقديرات تدقيق التقديرات ا
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 

  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ٤٩٧  

دقي
الت

  قـ

ما زال  ضمان أن   ه، إلى جانب إجراء مراجعات دورية ل      إستخدامتم التحقق من النموذج قبل       •
  -: تشتمل عملية التقييم للمنشأة على تقييم ما يليقد . مالئماً لالستعمال المراد

 .السالمة النظرية والتكامل الرياضي للنموذج، بما في ذلك مدى مالئمة معالم النموذج 

 .تساق وكمال مدخالت النموذج مع ممارسات السوقإ 

 .نتيجة النموذج مقارنة بالمعامالت الفعلية 

 . سياسات وإجراءات مناسبة للرقابة على التغييركان هنالك •

، خاصـة عنـدما تكـون       صـحته  إثبات النموذج بشكل دوري من أجل       إختبارتم فحص و   •
 .المدخالت غير موضوعية

ديرات المحاسـبية بالقيمـة   تم إجراء تعديالت على مخرجات النموذج، بما في ذلك حالة التق     •
 التي سيستخدمها المـشاركون فـي   اتفتراض التعديالت اإلالعادلة، وما إذا كانت تعكس هذه     

 .السوق في ظروف مماثلة

تم توثيق النموذج بالشكل المناسب، بما في ذلك التطبيقات المخصصة والمحددات والمعـالم              •
 .الرئيسية للنموذج، والمدخالت المطلوبة ونتائج أي تحليل إثبات تم إجراؤه

  
  ))٢)(ب(١٣الفقرة : المرجع(ارة  المستخدمة من قبل اإلداتفتراضاإل
 المستخدمة من قبل اإلدارة إلى المعلومات المتاحة فقط للمـدقق           اتفتراضيستند تقييم المدقق لإل    . ٧٧أ

ـ ويتم أداء إجراءات التدقيق التي تتعامل مع        . وقت إجراء عملية التدقيق     اإلدارة فـي    اتإفتراض
   . بحد ذاتهااتفتراض تقديم رأي حول اإلسياق تدقيق البيانات المالية للمنشأة، وليس لغرض

  
 المـستخدمة مـن قبـل       اتفتراضتتضمن المسائل التي قد يعتبرها المدقق في تقييم معقولية اإل         .  ٧٨أ

   -:اإلدارة، على سبيل المثال، ما يلي
 .معقولة المختلفة اتفتراض اإلبدتما إذا  •

 . داخلياً معتمدة على بعضها البعض ومتوافقةاتفتراضما إذا كانت اإل •

 أخرى، إمـا    اتإفتراض مع   رتباطها معاً أو باإل   إعتبار معقولة عند    اتفتراضما إذا بدت اإل    •
 .فيما يتعلق بذلك التقدير المحاسبي أو بالتقديرات المحاسبية األخرى

ـ  تعكـس    اتفتراضفي حالة التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة، ما إذا كانت اإل          •  اتإفتراض
 .مالحظة بالشكل المناسبالسوق الجديرة بال

  
 التي تستند إليها التقديرات المحاسبية النتيجة التي تتوقعهـا اإلدارة مـن             اتفتراضقد تعكس اإل  .  ٧٩أ

 وفي هذه الحاالت، قد يؤدي المدقق إجراءات التدقيق من أجل تقييم            .أهداف وإستراتيجيات محددة  



  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

    ٤٩٨  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

 متوافقة مع مـا     اتفتراضكانت هذه اإل   وذلك من خالل النظر فيما إذا        اتفتراضمعقولية هذه اإل  
  -:يلي
 . للمنشأةقتصادية العامة والظروف اإلقتصاديةالبيئة اإل •

 .خطط المنشأة •

 . التي تم تحديدها في فترات سابقة، في حال كانت مرتبطةاتفتراضاإل •

 عنـده هـذه     تعتبـر خوض تجربة، أو ظروف سابقة خاضتها المنشأة، إلى الحد الذي قـد              •
 . مؤشراً على ظروف أو أحداث مستقبليةريخيةالمعلومات التا

 . أحرى مستخدمة من قبل اإلدارة تتعلق بالبيانات الماليةاتإفتراض •
  

 المستخدمة على نية وقدرة اإلدارة على تنفيذ إجـراءات عمـل            اتفتراضقد تعتمد معقولية اإل     . ٨٠أ
 محـددة وقـد     اتإلتزامو   ذات العالقة بأصول أ    والمقاصدوعادة ما توثق اإلدارة الخطط      . معينة

 ورغم أن نطاق أدلة التـدقيق التـي سـيتم           .يقتضي إطار عمل إعداد التقارير المالية منها ذلك       
الحصول عليها حول نية وقدرة اإلدارة هو مسألة حكم مهني، قد تتضمن إجراءات المـدقق مـا                 

  -:يلي
 .مراجعة تاريخ اإلدارة المتعلق بتنفيذ مقاصده المذكورة •

ط المكتوبة وغيرها من الوثائق، بما في ذلك، حيث يكون ممكناً، الموازنـات             مراجعة الخط  •
 .المصادق عليها رسمياً أو التفويضات أو محاضر االجتماع

 . من اإلدارة حول دواعي اتخاذ إجراء عمل معينستفساراإل •

 .مراجعة األحداث التي تجري بعد تاريخ البيانات المالية وحتى تاريخ تقرير المدقق •

 للمنشأة، بما في    قتصاديةاإل على تنفيذ إجراء عمل معين في طل الظروف          ةم قدرة المنشأ  تقيي •
 .ذلك المدلوالت الضمنية على تعهداتها القائمة

  
ومع ذلك، قد ال تسمح أطر معينة إلعداد التقارير المالية بأخذ مقاصـد وخطـط اإلدارة بعـين                  

لك في التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة      وعادة ما يحدث ذ   .  عند إعداد تقدير محاسبي    عتباراإل
  . تلك المستخدمة من قبل المشاركين في السوقاتفتراضألن هدف قياسهم يقتضي أن تعكس اإل

  
 المستخدمة مـن قبـل      اتفتراضقد تتضمن المسائل التي قد يعتبرها المدقق في تقييم معقولية اإل          .  ٨١أ

 الموضـحة  اتفتراضلقيمة العادلة، إضافة إلى تلك اإلاإلدارة ذات الصلة بالتقديرات المحاسبية با  
  -:أعاله، حيث يكون ذلك ممكناً، ما يلي

حيث يكون األمر ذو عالقة، ما إذا، وإن حصل ذلك، دمجت اإلدارة مدخالت خاصة بالسوق  •
 .اتفتراضفي وضع اإل



  لمحاسبية، بما في ذلك التقديرات تدقيق التقديرات ا
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 

  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ٤٩٩  

دقي
الت

  قـ

ل  متوافقة مع ظروف السوق الجديرة بالمالحظة وخصائص األص        اتفتراضما إذا كانت اإل    •
 . الذي يتم قياسه بالقيمة العادلةلتزامأو اإل

 الخاصة بالمشاركين في السوق ذات عالقـة وموثوقـة،          اتفتراضما إذا كانت مصادر اإل     •
ـ  لتستخدمها عند وجود عدد من اإل      اتفتراضوكيف اختارت اإلدارة اإل     المختلفـة   اتفتراض

 . الخاصة بالمشاركين في السوق

 المستخدمة في، اتفتراضن حصل ذلك، نظرت اإلدارة في اإلحيث يكون مناسباً، ما إذا و، إ •
 . المقارنةاتلتزامأو المعلومات حول، المعامالت أو األصول أو اإل

  
باإلضافة إلى ذلك، قد تتألف التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة من مدخالت جديرة بالمالحظة             .  ٨٢أ

يرات المحاسبية بالقيمة العادلة إلى مدخالت      عندما تستند التقد  . ومدخالت غير جديرة بالمالحظة   
  -:غير جديرة بالمالحظة، تتضمن المسائل التي قد يعتبرها المدقق كيفية دعم اإلدارة لما يلي

 .تحديد خصائص المشاركين في السوق ذات العالقة بالتقدير المحاسبي •

ـ إلها الخاصة لتعكس وجهة نظرها حـول ا       اتإفتراضالتعديالت التي أجرتها على      •  اتفتراض
 .التي سيستخدمها المشاركون في السوق

 .ما إذا دمجت أفضل المعلومات المتوفرة في الظروف القائمة •

 المعـامالت أو األصـول أو       عتبـار ها بعـين اإل   اتإفتراضحيث يكون ممكناً، كيف أخذت       •
 . المقارنةاتلتزاماإل

  
ر أن يحتاج تقييم المدقق     في حال وجود مدخالت غير جديرة بالمالحظة، فمن المحتمل بشكل أكب          

 من أجـل الحـصول      ١٣ للمخاطر المقيمة في الفقرة      إستجابة إلى دمجه بإجراءات     اتفتراضلإل
وفي هذه الحاالت، قد يستلزم األمر من المـدقق أداء إجـراءات       . على أدلة تدقيق مناسبة وكافية    

 المحاسبي مـن قبـل      تدقيق أخرى مثل فحص الوثائق الداعمة للمراجعة والمصادقة على التقدير         
  .مستويات مناسبة في اإلدارة و، حيث يكون ممكناً، من قبل المكلفين بالرقابة

  
ـ  الداعمة لتقدير محاسبي معين، قد يحدد المدقق         اتفتراضعند تقييم معقولية اإل   .  ٨٣أ اً هامـاً   إفتراض

رتفعة من شكوك   وإذا حصل ذلك، قد يشير إلى أن التقدير المحاسبي يملك نسبة م           . واحداً أو أكثر  
 إضافية للمخاطر الهامـة  إستجابةوهناك إجراءات . التقدير، وبالتالي قد يؤدي إلى مخاطرة هامة     

  .١١٥أ-١٠٢موضحة في الفقرات أ
  
  ))ج(١٣الفقرة : المرجع( الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة إختبار

فية إعداد اإلدارة للتقـدير المحاسـبي        الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة على كي      إختبارقد يشكل   .   ٨٤أ
  -:دارة مصممة بشكل جيد ومنفذة، مثال ذلك مناسب عندما تكون عملية اإلإستجابةإجراء 
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توجد أنظمة الرقابة لمراجعة التقديرات المحاسبية والمصادقة عليها مـن قبـل المـستويات               •
 .ابةمكناً، من قبل المكلفين بالرقالمناسبة في اإلدارة و، حيث يكون م

 .التقدير المحاسبي مشتق من المعالجة الروتينية للبيانات من قبل النظام المحاسبي للمنشأة •
  

  -: الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة مطلوب عندماإختبارإن .   ٨٥أ
يتضمن تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى التأكيد توقعاً بأن أنظمة   ) أ(

 مل بشكل فعال؛ أوالرقابة على العملية تع

 ۱۹.ال توفر اإلجراءات الجوهرية لوحدها أدلة تدقيق مناسبة وكافية عند مستوى التأكيد  ) ب(
  
  ات خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبار

اإلجـراء  قد توجد أنظمة رقابة على عملية إعداد تقدير محاسبي في المنشآت الصغيرة، ولكـن               .  ٨٦أ
افة إلى ذلك، قد تحدد المنشآت الصغيرة أن أنواعاً         وباإلض. الشكلي الذي تعمل من خالله يختلف     

معينة من أنظمة الرقابة غير ضرورية بسبب مشاركة اإلدارة الفعالة ف عملية إعداد التقـارير               
الصغيرة جداً، قد ال توجد العديد من أنظمة الرقابـة التـي             ومع ذلك، في حالة المنشآت    . المالية

 المدقق للمخاطر المقيمـة     إستجابةمن المحتمل أن تكون      ولهذا السبب، . يمكن أن يحددها المدقق   
 سـتجابة  واحد أو أكثر من إجـراءات اإل       إستجابةجوهرية بطبيعتها، حيث يؤدي المدقق إجراء       

  . ١٣األخرى الواردة في الفقرة 
  

  ))د(١٣الفقرة : المرجع( مدى للمبالغ وضع تقدير نقطي أو
 إستجابةبالغ من أجل تقييم التقدير النقطي لإلدارة إجراء         قد يشكل وضع تقدير نقطي أو مدى للم       .  ٨٧أ

  -:مناسب عندما، على سبيل المثال
 .ال يكون تقدير محاسبي معين مشتقاً من المعالجة الروتينية للبيانات من قبل النظام المحاسبي •

لسابقة لتقديرات محاسبية مماثلة تم إعدادها في البيانات المالية للفترة ا         تشير مراجعة المدقق     •
 .إلى أنه من المحتمل أن تكون العملية التي تقوم بها اإلدارة للفترة الحالية فعالة

تكون أنظمة الرقابة للمنشأة في أو على عملية اإلدارة لتحديد التقـديرات المحاسـبية غيـر                 •
 .مصممة بشكل جيد أو غير منفذة بشكل مالئم

ريخ إصدار تقرير المدقق مع التقـدير       تتعارض األحداث أو المعامالت بين نهاية الفترة وتا        •
 .النقطي لإلدارة

                                                 
  .٨، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ۱۹
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ها في إعداد   إستخداميكون هناك مصادر بديلة لبيانات ذات عالقة متاحة للمدقق والتي يمكن             •
 .تقدير نقطي أو مدى للمبالغ

  
حتى وإن كانت أنظمة الرقابة في المنشأة مصممة بشكل جيد ومنفذة بشكل مالئم، فـإن وضـع                 .  ٨٨أ

أمـا فـي    .  فعال أو كفؤ للمخاطر المقيمـة      إستجابةطي أو مدى للمبالغ قد يشكل إجراء        تقدير نق 
الحاالت األخرى، قد ينظر المدقق في هذا األسلوب كجزء من تحديد ما إذا كانت هناك حاجـة                 

  .إلى إجراءات إضافية وإن كان الحال كذلك، طبيعة ونطاق هذه اإلجراءات
  

تبعه المدقق في وضع إما تقدير نقطي أو مدى للمبالغ باالسـتناد إلـى              قد يتباين األسلوب الذي ي    .  ٨٩أ
فعلى سبيل المثال، قد يضع المدقق مبدئياً تقديراً        . األمر الذي يعتبر أكثر فعالية في طل الظروف       

لتحديد مدى للمبالغ  اتفتراضنقطياً تمهيدياً، ومن ثم يقيم مدى استجابته للتغييرات الحاصلة في اإل
وبدالً من ذلك، قد يبدأ المدقق من خالل وضع مـدى  . ه تقييم التقدير النقطي لإلدارة خدامإستيتم ب 

  .للمبالغ ألغراض تحديد تقدير نقطي إن أمكن
  

إن قدرة المدقق على إعداد تقدير محاسبي، بالمقارنة مع مدى للمبالغ، تعتمد على عدة عوامـل،                .  ٩٠أ
ق البيانات المتاحة وشكوك التقدير التـي ينطـوي         بما في ذلك النموذج المستخدم، وطبيعة ونطا      

وباإلضافة إلى ذلك، قد يتأثر قرار وضع تقدير نقطي أو مدى للمبـالغ             . عليها التقدير المحاسبي  
ه إسـتخدام بإطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به، الذي قد يحدد التقدير النقطي الذي يتم               

قيمة متوقعة   إستخداممثل  (يلة، أو يحدد طريقة قياس محددة        البد اتفتراضبعد دراسة النتائج واإل   
  ).مخصومة مرجحة باالحتمال

  
  -:عدد من الطرق، مثال ذلك من خاللقد يضع المدقق تقديراً نقطياً أو مدى للمبالغ من خالل .  ٩١أ

 مطور   ملكية أو نموذج    في قطاع معين، أو نموذج     ستخدام نموذج، متوفر تجارياً لإل    إستخدام •
 .دقق مثالً قبل الممن

 والنتائج البديلة بشكل إضافي من خـالل مـثالً تقـديم            اتفتراض اإلدارة لإل  إعتبارتطوير   •
 .اتفتراضمجموعة مختلفة من اإل

توظيف أو إشراك شخص يتمتع بخبرة متخصصة في وضع أو تنفيذ النموذج، أو في توفير                •
 . ذات عالقةاتإفتراض

 األحداث المقارنة األخرى أو، حيث يكون ذلـك ذو          الرجوع إلى الظروف أو المعامالت أو      •
 .  المقارنةاتلتزامعالقة، الرجوع إلى األسواق للحصول على األصول أو اإل

  
  ))١)(د(١٣الفقرة : المرجع( أو طريقة اإلدارة اتإفتراضفهم 

 عن تلـك     أو طريقة تختلف   اتإفتراضعندما يعد المدقق تقديراً نقطياً أو مدى للمبالغ ويستخدم          .   ٩٢أ
مـن المـدقق الحـصول علـى فهـم كـاف            ) ١)(د(١٣التي تستخدمها اإلدارة، تقتضي الفقرة      
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ومن شأن هـذا    .  أو الطريقة المستخدمة من قبل اإلدارة في إعداد التقدير المحاسبي          اتفتراضلإل
الفهم أن يزود المدقق بمعلومات قد تكون ذات عالقة بوضع المدقق لتقدير نقطي أو مدى للمبالغ                

وباإلضافة إلى ذلك، يساعد هذا الفهم المدقق على فهم وتقييم أي فروقات هامـة عـن                . مناسب
 مختلفـة   اتإفتراضفعلى سبيل المثال، قد ينشأ فرق ألن المدقق استخدم          . التقدير النقطي لإلدارة  

 وقد يكشف   . المستخدمة من قبل اإلدارة    اتفتراضولكنها مكافئة في الصحة بالمقارنة مع تلك اإل       
 معينة، وهو بذلك خاضع لنـسبة       اتفتراض إل ستجابةهذا عن حقيقة أن التقدير المحاسبي بالغ اإل       

وبدالً من  . مرتفعة من شكوك التقدير، مما يشير إلى أن التقدير المحاسبي قد يشكل مخاطرة هامة             
  على الظروف، قد يـرى     عتمادباإل. ذلك، قد ينشأ فرق نتيجة لخطأ فادح مرتكب من قبل اإلدارة          

 مـع اإلدارة حـول أسـس         إجـراء نقـاش    ستنتاجاتالمدقق من المجدي لدى التوصل إلى اإل      
 المستخدمة وصحتها واالختالف، إن وجد، في األسلوب المتبع في إعـداد التقـدير              اتفتراضاإل

  .المحاسبي
  

  ))٢)(د(١٣الفقرة : المرجع(تضييق نطاق مدى المبالغ 
من أجل تقييم معقولية التقدير النقطـي        مدى للمبالغ    إستخدامم  عندما يستنتج المدقق أنه من المالئ     .  ٩٣أ

أن يشتمل المدى علـى كافـة       ) ٢)(د(١٣، تقتضي الفقرة    )مدى المبالغ الخاص بالمدقق   (لإلدارة  
إن مدى المبالغ ال يمكن أن يشتمل علـى كافـة           . بدالً من كافة النتائج الممكنة    " النتائج المعقولة "

 مفيداً، حيث أن هذا المدى قد يكون واسعاً جـداً لكـي يكـون فعـاالً                 النتائج الممكنة لكي يكون   
ندما يكون ضيق النطـاق      ع  وفعاالً اً مدى المبالغ الخاص بالمدقق مفيد     ويكون. ألغراض التدقيق 

 يمكّن المدقق من االستنتاج ما إذا كان هناك خطأ في التقدير المحاسبي أم البشكل كاف.  
  

 الذي يقل عـن    األداءى الذي تم تضييق نطاقه لكي يصبح مساوٍ أو أقل من            عموماً، يعتبر المد  .   ٩٤أ
 .مستوى األهمية النسبية للبيانات المالية مالئماً ألغراض تقييم معقولية التقدير النقطـي لـإلدارة             

ومع ذلك، وفي قطاعات معينة على وجه الخصوص، قد يكون من غير الممكن تضييق نطـاق                
إال .  بالتقدير المحاسبيعترافوال يحول هذا بالضرورة دون اإل. المبلغالمدى ليكون أقل من هذا 

وتوضح . أنه قد يشير إلى أن شكوك التقدير المرتبطة بالتقدير المحاسبي تؤدي إلى مخاطرة هامة
  . إضافية للمخاطر الهامةإستجابة إجراءات ١١٥أ-١٠٢الفقرات أ

  
كافة النتائج التي تقع ضمن المدى معقولة مـن         يمكن تضييق نطاق المدى إلى وضع تكون فيه         .  ٩٥أ

  -:خالل
طرفي المدى التي يحكم المدقق أنها مـن غيـر المحتمـل أن             التي تقع على     النتائج   إزالة  ) أ(

 تحدث؛ و

االستمرار في تضييق نطاق المدى، باالستناد إلى أدلة التدقيق المتوفرة، إلى أن يتوصـل                ) ب(
وفي بعض الحـاالت    . المدى هو نتائج معقولة   المدقق إلى أن كافة النتائج التي تقع ضمن         

المدى إلى أن تشير أدلة التدقيق إلـى        النادرة، قد يكون المدقق قادراً على تضييق النطاق         
 .تقدير نقطي
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  )١٤الفقرة : المرجع (ة مطلوبأو المعرفة المتخصصة ما إذا كانت المهارات إعتبار
ق التحقق من طبيعة وتوقيت ونطاق الموارد الالزمة عند تخطيط عملية التدقيق، يتعين على المدق.  ٩٦أ

الذين يتمتعـون    وقد يتضمن هذا، حسب الضرورة، مشاركة األشخاص         ٢٠.إلجراء عملية تدقيق  
 مـن   ٢٢٠وباإلضافة إلى ذلك، يقتضي معيار التدقيق الـدولي         . بمهارات أو معرفة متخصصة   

 وهم ليسوا كجـزء مـن       براء خارجيين شريك العملية أن يكون مقتنعاً بأن فريق العملية، وأي خ         
 ۲١.، يتمتعون جميعاً بالقدرات والكفاءة والوقت المناسبين إلجراء عمليـة التـدقيق           فريق العملية 

وأثناء سير عملية تدقيق التقديرات المحاسبية، قد يحدد المدقق، في ضوء خبرة المدقق وظروف              
قها فيما يتعلق بجانب واحد أو أكثـر        العملية، الحاجة إلى مهارات أو معرفة متخصصة ليتم تطبي        

  .من جوانب التقديرات المحاسبية
  

 المدقق لما إذا كان المهارات أو المعرفة المتخصصة         إعتبارتتضمن المسائل التي قد تؤثر على       .  ٩٧أ
  -:مطلوبة، على سبيل المثال ما يلي

مثل (اع معين    المنشأة ذي الصلة في نشاط عمل أو قط        عنصر أو   لتزامطبيعة األصل أو اإل    •
 ).الرواسب المعدنية، األصول الزراعية، األدوات المالية المعقدة

 .نسبة مرتفعة من شكوك التقدير •
وجود حسابات معقدة أو نماذج متخصصة عند تقدير القيم العادلة مثالً عند عدم وجود سوق                •

 .جديرة بالمالحظة
ول به ذي العالقـة بالتقـديرات       مدى تعقيد متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعم         •

المحاسبية، بما في ذلك ما إذا كانت هناك مجاالت من المعروف أنها خاضـعة لتفـسير أو                 
  . غير متوافقة أو متطورةمختلفةممارسة 

 . للمخاطر المقيمةستجابةاإلجراءات التي ينوي المدقق تنفذها عند اإل •
  

 حتى بوجود شكوك في التقدير، من غير المحتمـل أن           فيما يتعلق بأغلبية التقديرات المحاسبية،    .  ٩٨أ
فعلى سبيل المثال، من غير المحتمل أن تكون        . تكون المهارات أو المعرفة المتخصصة مطلوبة     

عند تقييم مخصص ديـون مـشكوك       المهارات أو المعرفة المتخصصة ضرورية بالنسبة لمدقق        
  .فيها

  
المعرفة المتخصصة المطلوبة عندما تكـون المـسألة        مع ذلك، قد ال يملك المدقق المهارات أو         .  ٩٩أ

. التدقيق وقد تحتاج إلى الحصول عليها من خبير تدقيق      و  المعنية تقع ضمن مجال عدا المحاسبة أ      
 الحاجة إلى توظيف    المتطلبات ويوفر إرشادات حول تحديد     ٢۲ ٦٢٠ يحدد معيار التدقيق الدولي   

                                                 
  ).ه(٨، الفقرة "التخطيط لتدقيق البيانات المالية "٣٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢٠
  ].١٤[، الفقرة "تدقيق البيانات الماليةلة الجودة رقاب "٢٢٠معيار التدقيق الدولي  ۲١
  ".ستخدام عمل خبير المدققإ  "٦٢٠معيار التدقيق الدولي  ٢۲
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  . المدقق عمل خبيرإستخدامند أو إشراك خبير المدقق ومسؤوليات المدقق ع
  

باإلضافة إلى ذلك، في بعض الحاالت، قد يتوصل المدقق إلى أنه من الضروري الحصول على               . ١٠٠أ
وقد يتم توظيـف    . مهارات أو معرفة متخصصة تتعلق بمجاالت محددة في المحاسبة أو التدقيق          

ن قبـل شـركة المـدقق أو        األفراد الذي يتمتعون بمثل هذه المهارات أو المعرفة المتخصصة م         
وعندما يؤدي هؤالء األفراد إجراءات تدقيق      . إشراكها من مؤسسة خارجية خارج شركة المدقق      

في العملية، فإنهم يشكلون جزءاً من فريق العملية، وبالتالي فهم خاضـعون لمتطلبـات معيـار                
  .٢٢٠التدقيق الدولي 

  
الخبير أو األفراد الذين يتمتعون بمهـارات أو         على فهم وخبرة المدقق في العمل مع         عتمادباإل. ١٠١أ

معرفة متخصصة، قد يعتبر المدقق من المناسب مناقشة مسائل مثل متطلبات إطار عمل إعـدادا        
لتحديد ما إذا كان عملهم ذو عالقـة بـأغراض          التقارير المالية المعمول به مع األفراد المعنيين        

  .التدقيق
  

  )١٥الفقرة : المرجع( خاطر الهامة للمستجابةإجراءات جوهرية أخرى لإل
عند تدقيق التقديرات المحاسبية التي تؤدي إلى مخاطر هامـة، ينـصب تركيـز اإلجـراءات                 .١٠٢أ

  -:الجوهرية األخرى للمدقق على تقييم ما يلي
كيفية تقييم اإلدارة لتأثير شكوك التقدير على التقدير المحاسبي، وتأثير مثل هذه الشكوك   ) أ(

  بالتقدير المحاسبي في البيانات المالية؛ وعتراف مدى مالئمة اإلالذي قد يقع على

 .مدى مالئمة اإلفصاحات ذات العالقة  ) ب(
  

  شكوك التقدير
  ))أ(١٥الفقرة : المرجع( اإلدارة لشكوك التقدير إعتبار

  عدد مـن الطـرق،     إستخدام أو النتائج البديلة للتقديرات المحاسبية ب      اتفتراضقد تقيم اإلدارة اإل   . ١٠٣أ
وإحدى الطرق الممكنة المستخدمة من قبل اإلدارة هي تنفيـذ تحليـل            .  على الظروف  عتمادباإل
تحديد كيف يتباين المبلغ النقدي لتقدير محاسبي معين باختالف         وقد ينطوي هذا على     . ستجابةلإل
لنتائج، التي توصف   السيناريوهات ل  إلى وضع عدد من      ستجابةاإلوقد يؤدي تحليل    . اتفتراضاإل
  ".المتفائلة"و" المتشائمة"ياناً كمدى للنتائج من قبل اإلدارة، مثل السيناريوهات أح
  

ـ  أن تقديراً محاسبياً غير مستجيب للتغييرات في         ستجابةقد يظهر تحليل اإل   . ١٠٤أ .  معينـة  اتإفتراض
حيث أصبح فيما    واحد أو أكثر     فتراضوبدالً من ذلك، قد يظهر أن التقدير المحاسبي مستجيب إل         

  .د محور عناية المدققبع
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هي ) ستجابةمثل تحليل اإل  (ليس المقصود اإلشارة إلى أن طريقة معينة لمعالجة شكوك التقدير            .١٠٥أ
 أو نتائج بديلـة يحتـاج إلـى         اتفتراض اإلدارة إل  إعتبارأكثر مالئمة من طريقة أخرى، أو أن        

ك، إن األمر المهم هو ما إذا       وبدالً من ذل  . إجرائه من خالل عملية مفصلة مدعومة بوثائق شاملة       
ريقة المحـددة   قامت اإلدارة بتقييم كيف قد تؤثر شكوك التقدير على التقدير المحاسبي، وليس الط            

ـ  وبالتالي، عندما ال تنظر اإلدارة فـي اإل        .التي يتم القيام بذلك من خاللها       أو النتـائج    اتفتراض
إلدارة حول، وطلب الدعم، كيفية قيامهـا       البديلة، فقد يستلزم األمر من المدقق إجراء نقاش مع ا         
 .بمعالجة تأثيرات شكوك التقدير على التقدير المحاسبي

 

وإلى جانب مراجعة المـدقق     . المنشآت الصغيرة وسائل بسيطة لتقييم شكوك التقدير      قد تستخدم   . ١٠٦أ
ـ  اإلدارة لإل  إعتبارقد يحصل على أدلة تدقيق أخرى من        فللوثائق المتاحة،    النتـائج   أو   اتفتراض

 عتبـار قد ال تملك اإلدارة الخبرة إل     وباإلضافة إلى ذلك،    .  من اإلدارة  ستفسارالبديلة من خالل اإل   
وفي هذه الحاالت، قد يشرح     . النتائج البديلة أو معالجة شكوك التقدير المتعلقة بالتقدير المحاسبي        
إال أن ذلك   . ثائق المتعلقة بذلك  المدقق لإلدارة العملية أو الطرق المختلفة المتاحة للقيام بها، والو         
 .قد ال يغير مسؤوليات اإلدارة المتمثلة في إعداد البيانات المالية

  
  ))ب(١٥الفقرة : المرجع( الهامة اتفتراضاإل

 مستخدم في إعداد تقدير محاسبي هاماً في حال وجود تفـاوت معقـول فـي                إفتراضقد يعتبر   . ١٠٧أ
 .التقدير المحاسبي سيؤثر بشكل جوهري على قياس فتراضاإل

 

 الهامة المشتقة من معرفة اإلدارة من خـالل العمليـات           اتفتراضقد يتم الحصول على دعم لإل     . ١٠٨أ
وحتـى فـي    . المستمرة التي تقوم بها اإلدارة فيما يخص التحليل اإلستراتيجي وإدارة المخاطر          

ن المدقق قادراً علـى     غياب عمليات محددة رسمياً، كما قد يكون حال المنشآت الصغيرة، قد يكو           
ات والمناقشات مع اإلدارة، إلى جانب إجـراءات تـدقيق          ستفسار من خالل اإل   اتفتراضتقييم اإل 

  .أخرى في سبيل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
 

 التي قامت اإلدارة بإعدادها موضحة فـي الفقـرات          اتفتراضات المدقق في تقييم اإل    إعتبارإن  . ١٠٩أ
 .٨٣أ-٧٧أ
  
  ))ج(١٥الفقرة : المرجع ( وقدرة اإلدارةنية

 التي قامت اإلدارة بإعـدادها ونيـة وقـدرة اإلدارة           اتفتراضات المدقق المتعلقة باإل   إعتبارإن  . ١١٠أ
 .٨٠ و أ١٣جميعها موضحة في الفقرتان أ

  



  تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
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    ٥٠٦  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

 )١٦الفقرة : المرجع (وضع مدى للمبالغ

تنعة بأنها قامت بمعالجة تأثيرات شكوك التقـدير        د إعداد البيانات المالية، قد تكون اإلدارة مق       نع. ١١١أ
وفي بعض الظـروف،    . على التقدير المحاسبي التي قد تؤدي إلى مخاطر هامة بالشكل المناسب          

وقد يكون الحال كذلك، عنـدما، حـسب تقـدير          . قد يرى المدقق أن جهود اإلدارة غير مالئمة       
 -:المدقق

بة من خالل تقييم المـدقق لكيفيـة معالجـة          ال يمكن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناس        •
 .اإلدارة لتأثيرات شكوك التقدير

التحري بشكل أكبر عن نسبة شكوك التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي،          من الضروري   يكون   •
مثال ذلك عندما يكون المدقق على دراية بالتفاوت الكبير في نتائج التقـديرات المحاسـبية               

 .المماثلة في ظروف مماثلة

ون من غير المحتمل الحصول على أدلة تدقيق أخرى، من خالل مراجعة األحداث التـي               يك •
 .تجري حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق مثالً

 .  قد توجد مؤشرات على وجود تحيز من قبل اإلدارة في إعداد التقديرات المحاسبية •
  

 .٩٥أ-٨٧ي الفقرات أات المدقق في تحديد مدى للمبالغ لهذا الغرض موضحة فإعتبارإن . ١١٢أ
  

   والقياسعترافمعايير اإل
 ))أ(١٧الفقرة : المرجع( بالتقديرات المحاسبية في البيانات المالية عترافاإل

عندما تعترف اإلدارة بتقدير محاسبي في البيانات المالية، ينصب تركيز تقييم المدقق على ما إذا    . ١١٣أ
 الخاصة بإطار عمل عترافبحيث يلبي معايير اإلكان قياس التقدير المحاسبي موثوقا بشكل كاف 

 .إعداد التقارير المالية المعمول به
 

 بها، ينصب تركيز تقييم المدقق على مـا  عتراففيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي لم يتم اإل      . ١١٤أ
. عـالً  الخاصة بإطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول بـه ف          عترافإذا تمت تلبية معايير اإل    
 بتقدير محاسبي، وتوصل المدقق إلى أن هذه المعالجة مناسبة، قد           عترافوحتى في حال عدم اإل    

كما قـد يقـرر     . تنشأ حاجة إلى اإلفصاح عن الظروف في المالحظات الخاصة بالبيانات المالية          
ـ   المدقق أن هناك حاجة إلى لفت انتباه القارئ إلى شكوك هامة من خالل إضافة                ى فقرة تأكيد عل

 المتطلبات ويوفر إرشادات حول     ۲٣ ٧٠٦ ويحدد معيار التدقيق الدولي      .المسألة في تقرير المدقق   
 .مثل هذه الفقرات

  

                                                 
  ".فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل  "٧٠٦معيار التدقيق الدولي  ۲٣
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  ))ب(١٧الفقرة : المرجع(أسس قياس التقديرات المحاسبية 

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة، تفترض بعض أطر عمل إعداد التقارير المالية             . ١١٥أ
إما ليقتـضي أو يـسمح بقياسـات        أن القيمة العادل قد يتم قياسها بشكل موثوق كمتطلب سابق           

وفي بعض الحاالت، قد يتم التغلب على هذه القرينة عندما ال يوجـد             . وإفصاحات القيمة العادلة  
وفي هذه الحاالت، ينصب تركيز تقييم المدقق على ما إذا          . مثالً طريقة أو أساس مناسب للقياس     

 القيمة العادلة المحددة بموجب إطار      إستخدام أساس اإلدارة في التغلب على القرينة المتعلقة ب        كان
 .عمل إعداد التقارير المالية المعمول به مناسباً أم ال

  
 )١٨الفقرة : المرجع (تقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد األخطاء

ول عليها، قد يتوصل المدقق إلى أن األدلة تشير إلـى           باالستناد إلى أدلة التدقيق التي تم الحص      . ١١٦أ
عندما تدعم أدلة التدقيق تقديراً نقطيـاً، فـإن         . تقدير محاسبي يختلف عن التقدير النقطي لإلدارة      

وعندما توصل المدقق إلى    . الفرق بين التقدير النقطي للمدقق والتقدير النقطي لإلدارة يشكل خطأ         
 بالمدقق يوفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة، لن يتم تقـدير نقطـي              مدى المبالغ الخاص   إستخدامأن  

ال يقـل   وفي هذه الحـاالت،     . لإلدارة يقع خارج نطاق مدى المبالغ الخاص بالمدقق بأدلة تدقيق         
 .الخطأ عن الفرق بين التقدير النقطي لإلدارة والنقطة األقرب لمدى المبالغ الخاص بالمدقق

   
قديراً محاسبياً، أو طريقة إعداده، عن الفترة السابقة باالستناد إلى تقييم غير            عندما تغير اإلدارة ت   . ١١٧أ

أدلة التدقيق إلى   د يتوصل المدقق باالستناد إلى      قموضوعي يشير إلى وجود تغيير في الظروف،        
وجود خطأ في التقدير المحاسبي نتيجة لتغيير عشوائي من قبل اإلدارة، أو قد يعتبره مؤشراً على 

 ).١٢٥أ-١٢٤أنظر الفقرتان أ(حتمل من قبل اإلدارة تحيز م
  

 إرشادات حول تمييز األخطاء ألغراض تقييم المدقق لتأثير         ۲٤ ٤٥٠يوفر معيار التدقيق الدولي     . ١١٨أ
وفيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية، فـإن الخطـأ،        . األخطاء غير المصححة على البيانات المالية     

 -:خطأ، قد ينشأ نتيجة لما يلي أو إحتيالسواء كان ناجماً عن 

 ).أخطاء حقيقية(حولها أخطاء ال يوجد شك  •

التي يعتبرها المـدقق غيـر      فروقات ناشئة من أحكام اإلدارة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية          •
أخطـاء  (معقولة، أو اختيار أو تطبيق السياسات المحاسبية التي يعتبرها المدقق غير مالئمة             

 .)ةقائمة على أحكام شخصي

  على شكل مجموعات، حيث ينطوي ذلك على التنبؤ باألخطاء أفضل تقدير للمدقق لألخطاء  •

                                                 
  ".عملية التدقيقتقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل   "٤٥٠معيار التدقيق الدولي  ۲٤
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    ٥٠٨  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

األخطاء (المحددة في عينات التدقيق في المجموعات كاملة التي يتم استخالص العينات منها             
 ).المتنبأ بها

  
ذه في بعض الحاالت التي تنطوي على تقديرات محاسبية، قد ينشأ خطأ نتيجة لدمج بين ه

  .الظروف، مما يجعل التحديد المنفصل أمراً صعباً أو مستحيالً
  

واإلفصاحات ذات العالقة المشمولة في مالحظات البيانات  إن تقييم معقولية التقديرات المحاسبية      . ١١٩أ
 كان يقتضيها إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به أو تم اإلفـصاح عنهـا                المالية، سواء 
ات المطبقة عند تدقيق تقـدير محاسـبي        عتباروي بشكل أساسي على نفس أنواع اإل      طوعاً، ينط 

 .معترف به في البيانات المالية
  

  اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية
 )١٩الفقرة : المرجع (اإلفصاح وفقاً إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به

 إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول بـه إفـصاحاً           يتضمن عرض البيانات المالية وفقاً    . ١٢٠أ
وقد يسمح أو يحدد إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول بـه            . مناسباً عن المسائل الجوهرية   

إفصاحات متعلقة بالتقديرات المحاسبية، وقد تفصح بعض المنشآت طوعاً عن معلومات إضافية            
 -:وقد تتضمن هذه اإلفصاحات على ما يلي. الماليةفي المالحظات المرفقة بالبيانات 

 . المستخدمةاتفتراضاإل •

 .طريقة التقدير المستخدمة، بما في ذلك أي نموذج معمول به •

 .أساس اختيار طريقة التقدير •

 .تأثير أي تغييرات تطرأ على طريقة التقدير تختلف عن الفترة السابقة •

 . الضمنية لشكوك التقديرمدلوالتالمصادر وال •
  

تعتبر هذه اإلفصاحات ذات عالقة بالنسبة للمستخدمين في فهم التقديرات المحاسبية المعترف بها             
وهناك حاجة إلى الحصول على أدلة تدقيق حـول مـا إذا            أو المفصح عنها في البيانات المالية،       

  .كانت اإلفصاحات معدة وفقاً لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به
 

قد يقتضي إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به إعداد إفـصاحات            في بعض الحاالت،    . ١٢١أ
فعلى سبيل المثال، تنص بعض أطر عمل إعداد التقارير المالية على ما            . محددة تتعلق بالشكوك  

 -:يلي

 الرئيسية ومصادر شكوك التقدير األخرى التـي تنطـوي علـى            اتفتراضاإلفصاح عن اإل   •
. اتلتزام هامة تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على المبالغ المسجلة لألصول واإل           مخاطرة

" المصادر الرئيسية لشكوك التقدير   " مصطلحات مثل    إستخداموقد يتم وصف هذه المتطلبات ب     
 ".التقديرات المحاسبية الحرجة"أو 
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 . المستخدمة في تحديد المدىاتفتراضمدى النتائج المحتملة واإلاإلفصاح عن  •

اإلفصاح عن معلومات تتعلق بأهمية التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة بالنـسبة للوضـع              •
 .المالي وأداء المنشأة

مخاطر وكيف تنشأ، وأهداف وسياسات وإجراءات المنشأة       إفصاحات نوعية مثل التعرض لل     •
بقة إلدارة المخاطرة والطرق المستخدمة في قياس المخاطرة وأي تغييرات عن الفترة الـسا            

 .تطرأ على هذه المفاهيم النوعية

إفصاحات نوعية مثل الحد الذي تتعرض عنده المنشأة للمخاطرة، باالستناد إلى المعلومـات              •
المقدمة داخلياً لموظفي اإلدارة الرئيسية في المنشأة، بما فـي ذلـك المخـاطرة االئتمانيـة                

 .ومخاطرة السيولة ومخاطرة السوق
  

: لمرجعا ( المتعلقة بالتقديرات المحاسبية التي تؤدي إلى مخاطر هامةاإلفصاحات عن شكوك التقدير
 )٢٠الفقرة 

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي تنطوي على مخاطر هامة، حتى وإن كان اإلفصاح وفقـاً               . ١٢٢أ
إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به، قد يتوصل المدقق إلى أن اإلفصاح عن شـكوك                

وإن تقييم المدقق لمدى مالئمة اإلفصاح      . ير غير مالئم في ضوء الظروف والحقائق المعنية       التقد
 مدى النتائج المحتملة للتقدير المحاسـبي       إرتباطن شكوك التقدير يزداد في األهمية كلما ازداد         ع

 ).٩٤أنظر المناقشات ذات العالقة في الفقرة أ(باألهمية النسبية 
 

د يعتبر المدقق من المناسب تشجيع اإلدارة على وصف الظروف المتعلقة           في بعض الحاالت، ق   . ١٢٣أ
 ٢٥ ٧٠٥ويوفر معيار التـدقيق الـدولي  . في بشكوك التقدير في المالحظات حول البيانات المالية    

 المدقق عندما يعتقد المـدقق أن إفـصاح اإلدارة عـن            لرأي إرشادات حول المدلوالت الضمنية   
 .لمالية هو أمر غير مالئم أو مضللشكوك التقدير في البيانات ا

  
  )٢١الفقرة : المرجع (تحيز محتمل من قبل اإلدارةوجود مؤشرات على 

 والتـي   قد يصبح المدقق على دراية باألحكام والقرارات التي تـصدرها اإلدارة          أثناء التدقيق،   . ١٢٤أ
المؤشرات على وقد تؤثر مثل هذه . تؤدي إلى وجود مؤشرات حول تحيز محتمل من قبل اإلدارة

 ذات العالقة ما    ستجابةاستنتاج المدقق فيما يخص ما إذا كان تقييم المدقق للمخاطر وإجراءات اإل           
.  المدلوالت الضمنية فيما يتعلق بسائر عملية التدقيق       إعتبارزاال مناسبين، وقد يحتاج المدقق إلى       

نات المالية ككـل خاليـة مـن        وباإلضافة إلى ذلك، قد تؤثر على تقييم المدقق ما إذا كانت البيا           
 ٧٠٠.۲٦األخطاء الجوهرية، كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي 

 

                                                 
  ."في تقرير المدقق المستقلالوارد تعديالت على الرأي  ال  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي   ٢٥
  ". تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية"   ٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢٦
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    ٥١٠  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي 

تتضمن األمثلة على مؤشرات وجود تحيز محتمل من قبـل اإلدارة فيمـا يتعلـق بالتقـديرات                 . ١٢٥أ
 -:المحاسبية ما يلي

م غير موضـوعي    التغييرات في تقدير محاسبي، أو طريقة إعداده، حيث قامت اإلدارة بتقيي           •
 .يتمثل في وجود تغيير في الظروف

 الخاصة بالمنشأة في التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة عندما تكـون           اتفتراض اإل إستخدام •
 . السوق الجديرة بالمالحظةاتإفتراضمتعارضة مع 

 .تنتج تقديراً نقطياً مفيداً ألهداف اإلدارة هامة اتإفتراضاختيار أو بناء  •

 .ير نقطي قد يشير إلى نمط تشاؤم أو تفاؤلاختيار تقد •
  

  )٢٢الفقرة : المرجع (اإلقرارات الخطية
 علـى طبيعـة   عتمـاد وباإل.  اإلقرارات الخطيـة   إستخدام۲۷ ٥٨٠ معيار التدقيق الدولي     يتناول. ١٢٦أ

واألهمية النسبية ونطاق شكوك التقدير، قد تشتمل اإلقرارات الخطية خول التقديرات المحاسـبية             
  -:ترف بها أو المفصح عنها في البيانات المالية على إقراراتالمع

ـ حول مدى مالئمة عمليات القياس، بما فـي ذلـك اإل          •  والنمـاذج ذات العالقـة،   اتفتراض
المستخدمة من قبل اإلدارة في تحديد التقديرات المحاسبية في سـياق إطـار عمـل إعـداد                

 .العملياتالتقارير المالية المعمول به، وبالتوافق مع تطبيق 

 تعكس بشكل مناسب نية وقدرة اإلدارة على تنفيذ إجراءات عمـل محـددة              اتفتراضبأن اإل  •
 .بالنيابة عن المنشأة ، حيث يكون ذلك ذو عالقة بالتقديرات المحاسبية واإلفصاحات

بأن اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية تامة ومناسبة بموجب إطـار عمـل إعـداد               •
 .ية المعمول بهالتقارير المال

بأنه ال يوجد أي حدث الحق يقتضي إجراء تعديل على التقديرات المحاسبية واإلفـصاحات               •
 .المشمولة في البيانات المالية

  
فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية غير المعترف بها أو المفصح عنها في البيانات الماليـة، قـد                . ١٢٧أ

  -:تشتمل اإلقرارات الخطية على إقرارات حول
 أو  عتـراف مدى مالئمة األسس المستخدمة من قبل اإلدارة في تحديد عدم تلبية معـايير اإل              •

 )١١٤أنظر الفقرة أ. (اإلفصاح بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به

 إسـتخدام مدى مالئمة األسس المستخدمة من قبل اإلدارة في التغلب على القرينة المتعلقـة ب              •
المنصوص عليها بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به الخاص القيمة العادلة   

                                                 
  ."اإلقرارات الخطية  "٥٨٠معيار التدقيق الدولي  ٢٧
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  ٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ٥١١  

دقي
الت

  قـ

بالمنشأة فيما يخص التقديرات المحاسبية التي لم يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة              
 ).١١٥أنظر الفقرة أ(

  
  )٢٣الفقرة : المرجع (التوثيق

دارة المحدد أثناء عملية التدقيق يساعد المدقق إن توثيق المؤشرات على تحيز محتمل من قبل اإل. ١٢٨أ
 ذات العالقـة مازالـت      ستجابةفي التوصل إلى ما إذا كان تقييم المدقق للمخاطر وإجراءات اإل          

أنظر الفقـرة   . مناسبة، وفي تقييم ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية            
. وجـود تحيـز محتمـل مـن قبـل اإلدارة           ى للحصول على أمثلة حول المؤشرات عل      ١٢٥أ
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   ٥١٢  )الملحق( ٥٤٠لتدقيق الدولي معيار ا

  الملحق
  )١الفقرة أ: المرجع(

  

  القيمة العادلة ضمن أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير الماليةصاحات إفقياسات و
  

إن الهدف من هذا الملحق هو توفير نقاش عام فقط حول القياسات واإلفصاحات بالقيمة العادلة ضمن 
  . المالية الواردة في الخلفية والسياقأطر عمل مختلفة إلعداد التقارير

  
تقتضي أو تسمح أطر العمل المختلفة إلعداد التقارير المالية بـإجراء مجموعـة متنوعـة مـن         .١

كما تتباين من حيث مستوى التوجيـه       . القياسات واإلفصاحات بالقيمة العادلة في البيانات المالية      
وتوفر بعض أطر   . فصاحات ذات العالقة   القياس أو اإل   اتإلتزامالذي توفره على أساس أصول و     

توجيهية، بينما توفر أطر أخرى إرشادات عامة، وال توفر         عمل إعداد التقارير المالية إرشادات      
لقيـاس واإلفـصاح    معينـة ل  وباإلضافة إلى ذلك، توجد ممارسات      . بعضها أية إرشادات نهائياً   

 . بالقطاع فيما يخص القيم العادلةمرتبطة
 
ات القيمة العادلة في أطر عمل إعداد التقارير المالية، أو فيما يتعلق بأصـول أو               قد تختلف تعريف   .٢

فعلى سـبيل المثـال، يعـرف معيـار         .  أو إفصاحات مختلفة ضمن إطار عمل معين       اتإلتزام
 تـسوية  المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل بـه، أو " القيمة العادلة على أنها   ٣٩۲۷المحاسبة الدولي   

وينطوي مفهـوم القيمـة     ". ف مطلعين وراغبين في معاملة على أساس تجاري        أطرا ، بين إلتزام
وبالتالي، قد تكون   . حالية، بدالً من تسوية في تاريخ سابق أو مستقبلي        معاملة  على  العادلة عموماً   

وباإلضافة .  المقدر الذي يمكن أن تحدث عنده المعاملة       السعرعملية قياس القيمة العادلة بحثاً عن       
القيمة الخاصـة   "قد تستخدم أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير المالية مصطلحات مثل           إلى ذلك،   

أو مصطلحات مماثلة، ولكنه قد يقع مع ذلك ضمن مفهوم القيمـة            " قيمة المنفعة "و  " بمنشأة معينة 
 .العادلة في هذا المعيار

  
لعادلة التي تحـدث مـع      قد تعالج أطر عمل إعداد التقارير المالية التغييرات في قياسات القيمة ا            .٣

فعلى سبيل المثال، قد يقتضي إطار عمل معين إلعـداد التقـارير            . مرور الوقت بطرق مختلفة   
 معينـة فـي حقـوق    اتإلتزامألصول أو  المالية أن تنعكس التغييرات في قياسات القيمة العادلة  

وفي بعـض   . رالملكية مباشرة، بينما قد تنعكس هذه التغييرات في الدخل بموجب إطار عمل آخ            
 المحاسبة بالقيمة العادلة أو كيفيـة تطبيقهـا بنيـة           إستخدامأطر العمل، يتأثر تحديد ما إذا سيتم        

 . محددإلتزاماإلدارة على تنفيذ إجراءات عمل معينة فيما يتعلق بأصل أو 
  
ـ               .٤ ي قد تقتضي أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير المالية قياسات وإفصاحات معينة للقيمة العادلة ف

 -:وإن أطر عمل إعداد التقارير المالية قد. البيانات المالية وتحدد أو تسمح بها بدرجات متفاوتة

                                                 
  ". والقياسعترافاإل: األدوات المالية "٣٩معيار المحاسبة الدولي  ۲۷
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  )الملحق( ٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ٥١٣  

دقي
الت

  قـ

تحدد متطلبات القياس والعرض واإلفصاح عن معلومات معينة مشمولة في البيانات الماليـة              •
أو معلومات مفصح عنها في المالحظات على البيانات الماليـة أو معروضـة كمعلومـات               

 ؛تكميلية
أو عنـد تلبيـة      القيم العادلة بناء على اختيار المنشأة        إستخدامتسمح بإجراء قياسات معينة ب     •

 معايير معينة فقط؛

 تقييم مستقل أو طرق محددة إستخدامتحدد طريقة معينة لتحديد القيمة العادلة، مثالً من خالل         •
  التدفقات النقدية المخصومة؛ستخدامإل

معايير االختيار قد تكون أو     (مة العادلة من عدة طرق بديلة       تسمح باختيار طريقة لتحديد القي     •
 ؛ أو)محددة بموجب إطار عمل إعداد التقارير الماليةال تكون 

ها كونهـا أدلـة   إسـتخدام ال توفر إرشادات حول قياسات أو إفصاحات القيمة العادلة عـدا    •
 .بالعرف أو الممارسة، كممارسة القطاع مثالً

  
ألصـول أو   ليـاس القيمـة العادلـة       د التقارير المالية أنه يمكن ق     تفترض بعض أطر عمل إعدا     .٥

يقتضي أو يسمح بقياسـات أو إفـصاحات القيمـة           كمتطلب سابق إما      بشكل موثوق  اتلتزامإلا
 معين  إلتزامقد يتم التغلب على هذه القرينة عندما ال يملك أصل أو            وفي بعض الحاالت،    . العادلة

القيمة العادلة له بشكل    تعتبر الطرق األخرى لتقدير     سعر سوق معروض في سوق نشطة وحيث        
وقد تحدد بعض أطر عمل إعداد التقارير المالية هرماً للقيمة          . معقول غير مناسبة أو غير مجدية     

 في التوصل إلى قيم عادلة تتراوح بـين تلـك           ستخدامالعادلة يميز بين المدخالت المخصصة لإل     
باالسـتناد إلـى األسـعار المعروضـة        " المالحظةمدخالت جديرة ب  "التي تنطوي بوضوح على     

التي تنطوي على أحكـام خاصـة       " المدخالت غير الجديرة بالمالحظة   "سواق النشطة وتلك    واأل
 . التي قد يستخدمها المشاركون في السوقاتفتراضبالمنشأة حول اإل

 
 التقييم، أو   على معلومات تقتضي بعض أطر عمل إعداد التقارير المالية تعديالت محددة ومعينة            .٦

 ةفعلى سبيل المثال، قـد تقتـضي محاسـب        .  معين إلتزاممتعلقة فقط بأصل أو      ات أخرى إعتبار
تكـاليف اإلقفـال    إجراء تعديالت على قيمة سوق مقيمة مثل تعـديالت          الممتلكات االستثمارية   

حـو  وعلـى ن  . بوضع موقع الملكية وغيرها من المسائل      والتعديالت المتعلقة    المخفضة المقدرة، 
إذا لم تكن سوق أصل معين سوقاً نشطة، قد تنشأ حاجة إلـى تعـديل قـوائم األسـعار                   مماثل،  

وعلى سبيل المثال، قد ال تعتبر أسـعار        . المنشورة لتتوصل إلى قياس أكثر مالئمة للقيمة العادلة       
السوق المعروضة مؤشراً على القيمة العادلة في حال وجود نشاط غير منتظم في السوق، أو أن                

للعـدد   صغيرة من الوحـدات بالنـسبة        التداول بأحجام السوق غير منظم بطريقة جيدة، أو يتم        
وقـد تنـشأ    . وبالتالي، قد تحتاج أسعار السوق هذه إلى تعديل       . التراكمي لوحدات التداول القائمة   

وباإلضافة إلـى   . حاجة إلى مصادر بديلة للمعلومات حول السوق من أجل إجراء هذه التعديالت           
عندما يتم تخصيص الضمان ألنواع معينة      (قد يحتاج ضمان مخصص      في بعض الحاالت،     ذلك،
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    ٥١٤  )الملحق (٥٤٠معيار التدقيق الدولي 
 

ه في تحديد القيمة العادلة أو التخفيض الممكن لقيمة أصل أو           إعتبارإلى  ) من االستثمار في الدين   
 . معينإلتزام

  
رينة بـأن   في معظم أطر عمل إعداد التقارير المالية، ينطوي مفهوم قياسات القيمة العادلة على ق              .٧

تقليص حجم عملياتها المنشأة هي عبارة عن منشأة مستمرة دون أي نية أو حاجة إلى تصفيتها أو  
ولذلك، في هذه الحالة، لن تكون القيمة العادلة . جوهرياً، أو تنفيذ معاملة بناء على شروط عكسية    

جبريـة أو بيـع     اضطرارية أو تـصفية     هي المبلغ الذب قد تستمله أو تدفعه المنشأة في معاملة           
 العامة أو الظـروف     قتصاديةومن ناحية أخرى، قد تتسبب الظروف اإل      . جبري بأسعار مخفضة  

 سيولة في السوق وتقتـضي أن يـتم التنبـؤ           توفر الخاصة بقطاعات معينة إلى عدم       قتصاديةاإل
ع ذلك،  وم.  بناء على األسعار الراكدة، األسعار التي من المحتمل أن تصبح راكدة           بالقيمة العادلة 

 عنـد  عتبـار وضعها االقتصادي أو التشغيلي الحالي بعين اإلقد تحتاج منشأة معينة إلى أن تأخذ  
ها في حال كان ذلك محدداً أو مسموحاً به بموجب إطـار            اتإلتزامتحديد القيم العادلة ألصولها أو      

فعلى .  القيام بذلك  عمل إعداد التقارير المالية الخاص بها، وقد يحدد أو ال يحدد هذا اإلطار كيفية             
سبيل المثال، قد يكون تخطيط اإلدارة للتصرف في أصل معين على أساس متسارع مـن أجـل                 

 .تحقيق أهداف عمل محددة مرتبطاً بتحديد القيمة العادلة لذلك األصل
  

  شيوع قياسات القيمة العادلة
 أكثر فأكثر في أطـر      ستخدامأصبحت القياسات واإلفصاحات القائمة على القيمة العادلة شائعة اإل         .٨

وقد تحدث القيم العدالة في، وتؤثر على تحديد، البيانات المالية فـي            . عمل إعداد التقارير المالية   
 -:عدد من الطرق، بما في ذلك القياس ما يلي بالقيمة العادلة

 القابلة للتداول بـسهولة مـن       اتلتزام محددة، مثل األوراق المالية أو اإل      اتإلتزامأصول أو    •
 . بأسعار السوق الحالية إما بشكل روتيني أو دوريتسوية واجب بموجب أداة مالية،أجل 

 والقياس وعرض أدوات مالية     عترافعند محاسبة اإل  مثال ذلك،   . محددة من المنشأة   عناصر •
 ميزات حقوق الملكية، مثل سند قابل للتحويل من قبل حامله إلى أسهم عادية              إستخدام ب معينة

 .من المصدر

فعلى سبيل المثال، يعتمـد التحديـد       .  محددة مستملكة في اندماج أعمال     اتإلتزام أصول أو  •
األولي للشهرة الناشئة من شراء منشأة في اندماج أعمال على قياس القيمة العادلة لألصـول               

 . الممنوحعتبار القابلة للتحديد المستملكة والقيمة العادلة لإلاتلتزامواإل

قـد تقتـضي    .  بالقيمة العادلة على أساس مرة واحدة فقط        محددة معدلة  اتإلتزامأصول أو    •
 قياس بالقيمة العادلة لقياس تعديل أجري على        إستخدامبعض أطر عمل إعداد التقارير المالية       

 إختبـار   إجراء أصل أو مجموعة من األصول كجزء من تحديد تخفيض قيمة األصل، مثل           
ستناد إلى القيمة العادلة لمنشأة تشغيلية      في اندماج أعمال باال   لتخفيض قيمة الشهرة المستملكة     

محددة أو وحدة إعداد تقارير، حيث يتم تخصيص قيمتها بعـد ذلـك لمجموعـة األصـول                 



  لمحاسبية، بما في ذلك التقديرات تدقيق التقديرات ا
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 

  )الملحق( ٥٤٠معيار التدقيق الدولي   ٥١٥  

دقي
الت

  قـ

شهرة ال الخاصة بالمنشأة أو الوحدة من أجل اشتقاق شهرة ضمنية لتتم مقارنتها ب            اتلتزامواإل
 .مسجلةال

اس فئة أو مجموعة من األصول      في بعض الظروف، يدعو قي    . اتلتزاممجاميع األصول واإل   •
 المختلفة في تلك الفئة أو اتلتزام إلى تجميع القيم العادلة لبعض األصول أو اإلاتلتزامأو اإل

فعلى سبيل المثال، بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية، قد يتم تحديد قياس             . المجموعة
ت القروض التي تتألف منهـا       على القيمة العادلة لبعض فئا     عتمادحافظة قروض متنوعة باإل   

 .الحافظة

المعلومات المفصح عنها في المالحظات على البيانات المالية أو المعروضـة كمعلومـات              •
 . بها في البيانات الماليةعترافتكميلية، دون اإل

  
            

  
  

   
  



    ٥١٦  ٥٥٠معيار التدقيق الدولي 

  ٥٥٠معيار التدقيق الدولي 
  األطراف ذات العالقة

  

  ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات(
  ) أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر  ١٥ التي تبدأ في 
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األطراف هرية المرتبطة بعالقات ومعامالت  لمخاطر األخطاء الجوةستجابإجراءات اإل
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٢٤-٢٠  

واإلفصاح  طراف ذات العالقة المحددة لألمعامالتالعالقات وال محاسبة  طريقةتقييم
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  ٣٠أ-٢٩أ
  



 األطراف ذات العالقة

 ٥٥٠عيار التدقيق الدولي م  ٥١٧  

دقي
الت

  قـ

 لمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت ةستجابإجراءات اإل
 ...............................................................األطراف ذات العالقة

  
  ٤٥أ-٣١أ

واإلفصاح  قةألطراف ذات العال المحددة لمعامالتالعالقات والتقييم طريقة محاسبة 
  ...............................................................................عنها

  
  ٤٧أ-٤٦أ

  ٤٩أ-٤٨أ  ..................................................................اإلقرارات الخطية
  ....................................................... مع المكلفين بالرقابةتصالاإل
  

  ٥٠أ

في سياق معيار التـدقيق الـدولي       " األطراف ذات العالقة   "٥٥٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي
 ". للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالعامةاألهداف  "٢٠٠



 األطراف ذات العالقة

    ٥١٨  ٥٥٠معيار التدقيق الدولي 

  لمقدمةا
  هذا المعيارنطاق 

 فـي   األطراف ذات العالقـة   يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق المتعلقة بعالقات ومعامالت          .١
كيفية تطبيق هذا المعيار ليشمل    نطاق  يتسع  على وجه الخصوص،    و. عملية تدقيق للبيانات المالية   

 فيمـا   ٣ ٢٤٠ ومعيار التدقيق الـدولي    ٢ ٣٣٠ ومعيار التدقيق الدولي   ١ ٣١٥معيار التدقيق الدولي  
 . العالقةالقات ومعامالت األطراف ذاتيتعلق بمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بع

 

  العالقةاألطراف ذاتطبيعة عالقات ومعامالت 
 مثـل هـذه     في و . العادية  العمل ممارساتباتباع  عامالت األطراف ذات العالقة      العديد من م   تنفذ .٢

 لجوهرية في البيانـات الماليـة     ألخطاء ا ا على مخاطرة    الظروف، قد ال تنطوي هذه المعامالت     
قد تؤدي طبيعـة    ومع ذلك،   .  من المعامالت المماثلة مع األطراف غير ذات العالقة        بشكل أكبر 

اً لألخطاء  إرتفاعالعالقة في بعض الظروف إلى مخاطر أكثر        ذات   األطرافعالقات ومعامالت   
 :فعلى سبيل المثال. الجوهرية في البيانات المالية من المعامالت مع األطراف غير ذات العالقة

 العالقة من خالل مجموعة شاملة ومعقدة من العالقات والهياكل،   تعمل األطراف ذات  قد   •
 . مماثل في تعقيد المعامالت الخاصة بهاإرتفاعمع 

 تلخيص المعامالت واألرصدة القائمـة      قد تكون نظم المعلومات غير فعالة في تحديد أو         •
 . العالقة لديهاذاتبين منشأة معينة واألطراف 

 العالقة بموجب شروط وبنود السوق العاديـة؛        األطراف ذات قد ال يتم إجراء معامالت       •
 .لعالقة دون مقابل اد يتم إجراء بعض معامالت األطراف ذاتفعلى سبيل المثال، ق

  

  مسؤوليات المدقق
تفرض العديد من أطـر إعـداد       راف ذات العالقة غير مستقلة عن بعضها البعض،         بما أن األط   .٣

  العالقـة  األطـراف ذات  خاصة لمحاسبة عالقات ومعامالت وأرصدة      التقارير المالية متطلبات    
 من أجل تمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم طبيعتها والتأثيرات الفعلية أو             واإلفصاح عنها 

 مثل هذه  المعمول بهوحيث يفرض إطار إعداد التقارير المالية .لبيانات الماليةالمحتملة لها على ا
 ةسـتجاب المتطلبات، يقع على عاتق المدقق مسؤولية أداء إجراءات تدقيق لتحديـد وتقيـيم واإل             

لمخاطر األخطاء الجوهرية الناشئة من إخفاق المنشأة في محاسـبة عالقـات أو معـامالت أو                
 .لعالقة واإلفصاح عنها بالشكل المناسب وفقاً لمتطلبات إطار العمل األطراف ذاتأرصدة ا
 

                                                 
 ". الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاالخطأتحديد وتقييم مخاطر  "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١

 ".ستجابة المدقق للمخاطر المقيمة إ "٣٣٠معيار التدقيق الدولي   ٢

 ". في عملية تدقيق للبيانات الماليةحتيالمسؤوليات المدقق المتعلقة باإل "٢٤٠لتدقيق الدولي معيار ا ٣



 األطراف ذات العالقة

 ٥٥٠عيار التدقيق الدولي م  ٥١٩  

دقي
الت

  قـ

حد أدنـى مـن المتطلبـات المتعلقـة         حتى وإن فرض إطار إعداد التقارير المالية المعمول به           .٤
 العالقة أو لم يفرض أية متطلبات، يحتاج المدقق رغم ذلك إلى الحصول علـى               باألطراف ذات 

لى  العالقة بالمنشأة يكفي ليكون قادراً على التوصل إ        ف ذات األطرافهم حول عالقات ومعامالت     
ـ : (التـما إذا كانت البيانات المالية، إلى الحد الذي تتأثر فيه بتلك العالقات والمعام             : مرجعـال

 )١الفقرة أ

 )٢الفقرة أ: المرجع(؛ أو )عند تطبيق أطر العرض العادل(تحقق العرض العادل   )أ (

 )٣الفقرة أ: المرجع). (متثال اإلأطرعند تطبيق (غير مضللة   )ب (
 
 بتقييم المدقق لوجـود     األطراف ذات العالقة  وباإلضافة إلى ذلك، يرتبط فهم عالقات ومعامالت         .٥

 ٢٤٠،٤ وفقاً لما يقتضيه معيار التدقيق الدولي        حتيال  عامل واحد أو أكثر من عوامل مخاطرة اإل       
 .ألطراف ذات العالقة يكون أكثر سهولة من خالل احتيال اإل ارتكاب عملية ألن 

 
نظراً إلى القيود الكامنة المفروضة على عملية تدقيق معينة، هناك مخاطرة ال يمكن تجنبها تتمثل                .٦

في أن بعض األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ال يمكن اكتشافها، حتى وإن كانـت عمليـة                 
 وفي سياق األطراف ذات     ٥.وليةالتدقيق مخططة ومؤداة بالشكل المناسب وفقاً لمعايير التدقيق الد        

 اكتـشاف   علـى العالقة، تكون التأثيرات المحتملة للقيود الكامنة المفروضة على قدرة المـدقق            
 :أكبر لألسباب التاليةاألخطاء الجوهرية 

 العالقـة،   األطـراف ذات  قد ال تكون اإلدارة على علم بوجود كافة عالقات ومعامالت            •
 به للمتطلبات المتعلقـة     اد التقارير المالية المعمول   خاصة في حال عدم تحديد إطار إعد      

 . العالقةباألطراف ذات

 فرصة أكبر للتآمر أو اإلخفاء أو التالعب مـن          األطراف ذات العالقة  قد تتيح عالقات     •
 .قبل اإلدارة

  
كما يقتضي معيار    بناء على ذلك، يعتبر تخطيط وأداء عملية التدقيق مع ممارسة التشكك المهني            .٧

 وجـود عالقـات     حتماليـة هاماً بشكل خاص في هذا السياق، نظـراً إل         ٦ ٢٠٠ الدولي   التدقيق
وإن المتطلبات الواردة فـي هـذا       .  العالقة غير مفصح عنها    باألطراف ذات ومعامالت خاصة   

المعيار مصممة لمساعدة المدقق في تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقـات       
 للمخـاطر   ةسـتجاب  العالقة، وفي تصميم إجراءات تدقيق من أجل اإل        األطراف ذات ومعامالت  

 .المقيمة
  

 تاريخ النفاذ
 ١٥ تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبـدأ فـي         ذا المعيار ساري المفعول في عمليات     يعتبر ه  .٨

  . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر 

                                                 
  .٢٤، الفقرة ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ٤
  .٥٢، الفقرة أ" للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالعامةاألهداف  "٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٥
  .١٥، الفقرة ٢٠٠التدقيق الدولي معيار  ٦



 األطراف ذات العالقة

   ٥٢٠  ٥٥٠معيار التدقيق الدولي 

 األهداف
 :تتلخص أهداف المدقق فيما يلي .٩

تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به للمتطلبـات المتعلقـة           بصرف النظر عن      ) أ(
 الحصول على فهم حول عالقـات       يتمثل هدف المدقق في    العالقة أم ال،     باألطراف ذات 

 : العالقة يكفي ليكون قادراً على ما يلياألطراف ذاتومعامالت 

عـامالت  ، إن وجدت، الناشئة من عالقات وم      حتيال  تمييز عوامل مخاطرة اإل    )١(
 العالقة المرتبطة بتحديد وتقييم مخـاطر األخطـاء الجوهريـة           األطراف ذات 
 ؛ وحتيال الناجمة عن اإل

مـا إذا كانـت     التوصل إلى     أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،      باالستناد إلى  )٢(
 :إلى الحد الذي تتأثر فيه بتلك العالقات والمعامالتالبيانات المالية، 

 ؛ أو)في حال تطبيق أطر العرض العادل(تحقق العرض العادل   . أ

 ؛ و)متثالفي حال تطبيق أطر اإل(غير مضللة   . ب

حيث يحدد إطار إعداد التقارير المالية المعمـول بـه المتطلبـات            باإلضافة إلى ذلك،      ) ب(
 الحصول على أدلة تدقيق كافية      يتمثل هدف المدقق في    العالقة،   باألطراف ذات المتعلقة  

 العالقة ومحاسبتها واإلفـصاح     األطراف ذات ومعامالت  ومناسبة حول تحديد عالقات     
 .عنها بالشكل المناسب في البيانات المالية وفقاً لذلك اإلطار

  
 التعريفات

 :ألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه .١٠

ط بـين بـائع      معاملة يتم إجراؤها بناء على بنود وشـرو        –على أساس تجاري    معاملة    ) أ(
راغب ومشترٍ راغب غير مرتبطين ببعضهما البعض ويعمالن بـشكل مـستقل عـن              

 .أفضل المصالح تحقيق إلىبعضهما البعض ويسعيان 

 )٧أ-٤الفقرة أ: المرجع: ( طرف يكون إما–عالقة الطرف ذو ال  ) ب(

 طرفاً ذا عالقة وفقاً لما هو محدد في إطار إعداد التقارير المالية المعمول به؛ أو )١(

 المتطلبـات    الحد األدنى مـن    حيث يحدد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به        )٢(
 : أو ال يحدد أية متطلبات العالقةباألطراف ذاتالمتعلقة 

 بشكل مباشر تمتع بسيطرة أو تأثير هام، سواء       خرى ت شخصاً أو منشأة أ     .أ 
المعـدة   أم غير مباشر من خالل وسيط واحد أو أكثر، علـى المنـشأة            

  المالية؛رللتقاري



 األطراف ذات العالقة

 ٥٥٠عيار التدقيق الدولي م  ٥٢١  

دقي
الت

  قـ

 المالية بسيطرة أو تأثير هـام       للتقاريرمنشأة أخرى تتمتع المنشأة المعدة        .ب 
 ـ           عليها؛ سواء د أو  ـ بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسـيط واح

 أكثر؛ أو
 مشتركة مع المنشأة المعدة للتقارير المالية       تقع تحت سيطرة  منشأة أخرى     .ج 

  :من خالل
 مسيطرة مشتركة؛ملكية  .١
 نين من أفراد عائلة مقربين؛ أومالكين مكو .٢
 .إدارة رئيسية مشتركة .٣

  
مع ذلك، ال تعتبر المنشآت التي تقع تحت سيطرة مشتركة من قبل الدولة          

مرتبطة ببعضها الـبعض    ) أي الحكومة الوطنية أو اإلقليمية أو المحلية      (
قامت بمشاركة المصادر إلى    ي معامالت هامة أو     شاركت ف إال في حال    

  .ها البعضحد هام مع بعض
  المتطلبات

 إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة
كجزء من إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة التي يقتضي معيار التـدقيق الـدولي                .١١

 خالل عملية التدقيق، ينبغي أن يؤدي       تأديتها من قبل المدقق    ٧ ٢٤٠ ومعيار التدقيق الدولي     ٣١٥
 من أجل الحصول    ١٧-١٢ واألنشطة ذات العالقة المحددة في الفقرات        المدقق إجراءات التدقيق  

 بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطـة بعالقـات ومعـامالت           ذات صلة على معلومات   
 )٨الفقرة أ: المرجع. ( العالقةاألطراف ذات

  
 األطراف ذات العالقة بالمنشأةفهم عالقات ومعامالت 

 ومعيـار التـدقيق     ٣١٥ملية الذي يقتضيه معيار التدقيق الدولي       فريق الع نقاش  ينبغي أن يشتمل     .١٢
 إحتيـال   خاص لقابلية تعرض البيانات المالية لخطأ جوهري ناجم عن    إعتبارعلى   ٨ ٢٤٠الدولي

-٩الفقرتان أ : المرجع. ( العالقة بالمنشأة  األطراف ذات أو خطأ قد ينتج عن عالقات ومعامالت        
 )١٠أ

 
 :دارة عن األمور التاليةينبغي أن يسأل المدقق اإل .١٣

: المرجع(الفترة السابقة؛    بالمنشأة، بما في ذلك التغيرات عن        هوية األطراف ذات العالقة     )أ (
 )١٤أ-١١الفقرات أ

 طبيعة العالقات بين المنشأة وهذه األطراف ذات العالقة؛ و  )ب (

ـ           )ج ( ال ما إذا أجرت المنشأة أية معامالت مع هذه األطراف ذات العالقة خالل الفترة، وفي ح
  .حصل ذلك، يستفسر المدقق عن نوع وغرض المعامالت

                                                 
 .١٦، الفقرة ٢٤٠؛ معيار التدقيق الدولي ٥، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٧

  .١٥، الفقرة ٢٤٠؛ معيار التدقيق الدولي ١٠، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٨



 األطراف ذات العالقة

   ٥٢٢  ٥٥٠معيار التدقيق الدولي 

ينبغي أن يستفسر المدقق من اإلدارة واألشخاص اآلخرين الذي يعملون فـي المنـشأة ويـؤدي                 .١٤
إجراءات تقييم المخاطر األخرى التي تعتبر مناسبة من أجل الحصول على فهم حـول أنظمـة                

 )٢٠أ-١٥الفقرات أ: لمرجعا: (الرقابة، إن وجدت، التي وضعتها اإلدارة من أجل

 العالقة ومحاسبتها واإلفصاح عنها وفقاً إلطار       األطراف ذات تحديد عالقات ومعامالت      ) أ(
 إعداد التقارير المالية المعمول به؛

و   عليها؛ والمصادقةتصريح إجراء معامالت وترتيبات هامة مع األطراف ذات العالقة            ) ب(
 )٢١الفقرة أ: المرجع(

 والمصادقة العمل العادية    دون إتباع ممارسات  رتيبات هامة   تصريح إجراء معامالت وت     ) ج(
  .عليها

  
 الوثائق وأ مراجعة السجالت  العالقة عندباألطراف ذاتالبقاء متيقظاً للمعلومات المتعلقة 

للترتيبـات أو   ينبغي أن يبقى المدقق متيقظاً أثناء عملية التدقيق عند فحص السجالت أو الوثائق               .١٥
 العالقة لم تحددها    لألطراف ذات تدل على وجود عالقات ومعامالت      ي قد   المعلومات األخرى الت  

 )٢٣أ-٢٢الفقرتان أ: المرجع. (أو تفصح عنها اإلدارة مسبقاً للمدقق
  

وينبغي أن يفحص المدقق على وجه الخصوص األمور التالية بحثاً عن مؤشرات علـى وجـود                
  :صح عنها اإلدارة مسبقاً للمدقق العالقة لم تحددها أو تفلألطراف ذاتعالقات ومعامالت 

 المصادقات البنكية والقانونية التي تم الحصول عليها كجزء من إجراءات المدقق؛  ) أ(

 محاضر اجتماعات المساهمين ومحاضر اجتماعات المكلفين بالرقابة؛ و  ) ب(

 .السجالت أو الوثائق األخرى التي يرى المدقق أنها ضرورية في ظروف  المنشأة  ) ج(
 
 العمل العادية عند أداء إجراءات      دون إتباع ممارسات  عامالت هامة تم إجراؤها     إذا حدد المدقق م    .١٦

 إجراءات التدقيق األخرى، ينبغي أن يسأل المدقق        عن طريق  أو   ١٥التدقيق التي تقتضيها الفقرة     
 )٢٥أ-٢٤الفقرتان أ: المرجع: (اإلدارة عن األمور التالية

 )٢٦الفقرة أ: المرجع(طبيعة تلك المعامالت؛ و   ) أ(

الفقـرة  : جعالمر. (ما إذا كانت األطراف ذات العالقة مشتركة في تلك المعامالت أم ال             ) ب(
 )٢٧أ

  
  العالقة مع فريق العمليةباألطراف ذاتمشاركة المعلومات المتعلقة 

ينبغي أن يشارك المدقق المعلومات ذات العالقة التي حصل عليها فيما يخـص األطـراف ذات                 .١٧
 )٢٨الفقرة أ: المرجع. (ريق العمليةالعالقة بالمنشأة مع أعضاء ف

  



 األطراف ذات العالقة

 ٥٥٠عيار التدقيق الدولي م  ٥٢٣  

دقي
الت

  قـ

  العالقةاألطراف ذاتتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت 
 في تحديد وتقييم مخاطر     والمتمثل ٣١٥لدى تحقيق المتطلب الذي يقتضيه معيار التدقيق الدولي          .١٨

األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات     ينبغي أن يحدد ويقيم المدقق مخاطر        ٩األخطاء الجوهرية، 
 . مخاطر هامـة   تشكل العالقة ويحدد ما إذا كانت أي من تلك المخاطر           األطراف ذات ومعامالت  

 العالقة الهامة المحـددة     األطراف ذات ولدى تحديد ذلك، ينبغي أن يتعامل المدقق مع معامالت          
 على أنها تؤدي إلى ظهور مخـاطر         للمنشأة  العمل العادية  دون إتباع ممارسات  التي تم إجراؤها    

 .هامة
 

لمتعلقة بوجود طرف ذي    بما في ذلك الظروف ا     (حتيال  في حال وجد المدقق عوامل مخاطرة اإل       .١٩
لدى أداء إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقـة المرتبطـة           ) مهيمنتأثير   لديهعالقة  

 عند تحديد وتقيـيم     عتبار بعين اإل  لومات العالقة، فينبغي أن يأخذ المدقق تلك المع       باألطراف ذات 
: المرجـع . (٢٤٠ وفقاً لمعيار التدقيق الدولي      حتيال  اإلمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن      

 )٣٠أ-٢٩ والفقرتان أ٦الفقرة أ
  

 األطـراف ذات   لمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعـامالت         ةستجابإجراءات اإل 
 العالقة

 المـدقق   ةإسـتجاب  فـي    المتمثـل  ٣٣٠ الذي يقتضيه معيار التدقيق الدولي       كجزء من المتطلب   .٢٠
 يقوم المدقق بتصميم وأداء إجراءات تدقيق إضافية من أجل الحصول علـى             ١٠للمخاطر المقيمة، 

أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول مخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة المرتبطة بعالقات ومعامالت            
ينبغي أن تشتمل إجراءات التدقيق هذه على تلـك اإلجـراءات التـي              و . العالقة األطراف ذات 

 )٣٤أ-٣١الفقرات أ: المرجع. (٢٤-٢١تقتضيها الفقرات 
  

 التي لم يتم تحديدها أو اإلفصاح       عالقة ذي   هاممعامالت األطراف ذات العالقة أو طرف       تحديد  
 عنها مسبقاً

 لألطـراف ذات  عالقات ومعامالت    المدقق ترتيبات أو معلومات تشير إلى وجود         وجدفي حال    .٢١
العالقة لم تحددها أو تفصح عنها اإلدارة مسبقاً للمدقق، فينبغي أن يحدد المدقق مـا إذا كانـت                  

 . تؤكد على وجود تلك العالقات أو المعامالتالسابقةالظروف 
 

لم تحددها  في حال وجد المدقق معامالت خاصة باألطراف ذات العالقة أو بطرف هام ذي عالقة .٢٢
 :مسبقاً للمدقق، فينبغي أن يقوم المدقق بما يلي أو تفصح عنها اإلدارة

الفقـرة  : المرجع(؛  أعضاء فريق العملية اآلخرين بالمعلومات ذات الصلة فوراً       إبالغ    ) أ(
 )٣٥أ

 المتعلقة باألطراف ذات  حيث يحدد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به المتطلبات            ) ب(
 :قق بما يليالعالقة، ينبغي أن يقوم المد

                                                 
 .٢٥، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ٩ 

  .٦-٥قرتان ، الف٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٠



 األطراف ذات العالقة

   ٥٢٤  ٥٥٠معيار التدقيق الدولي 

طـراف ذات   يطلب من اإلدارة تحديد كافة المعامالت التي تم إجراؤها مـع أ            )١(
  و ليجري المدقق تقييماً آخراً لها؛عالقة تم تحديدها مؤخراً

 عن السبب وراء فشل أنظمة رقابة المنشأة على عالقات ومعامالت           ستفساراإل )٢(
الت األطراف ذات   األطراف ذات العالقة في التمكين من تحديد عالقات ومعام        

 العالقة أو اإلفصاح عنها؛ 

 ة ومناسبة فيما يتعلق بمعامالت أطـراف ذات عالقـة تـم           أداء إجراءات تدقيق فعال     ) ج(
 )٣٦الفقرة أ: المرجع( أو معامالت طرف هام ذي عالقة؛ مؤخراًتحديدها 

 وجود معـامالت لألطـراف ذات       إحتماليةالمخاطرة التي تتمثل في     إعادة النظر في      ) د(
قة األخرى أو طرف هام ذي عالقة لم تحددها أو تفصح عنهـا اإلدارة مـسبقاً                العال

 للمدقق، وأداء إجراءات تدقيق إضافية حسبما تقتضي الضرورة؛ و

وبالتالي دليالً على وجود    (في حال تبين أن عدم اإلفصاح من قبل اإلدارة كان متعمداً            )    ه( 
ي أن يقيم المدقق المدلوالت المتعلقة      ، فينبغ )حتيال  مخاطرة خطأ جوهري ناجم عن اإل     

 )٣٧الفقرة أ: المرجع. (بعملية التدقيق
  

   العمل العاديةدون إتباع ممارساتها  العالقة التي تم إجراؤف الهام ذيمعامالت الطر

 العمـل   دون إتبـاع ممارسـات      العالقة التي تم إجراؤها    يفيما يتعلق بمعامالت الطرف الهام ذ      .٢٣
 :قوم المدقق بما يليالعادية، ينبغي أن ي

 :، إن وجدت، وتقييم ما إذاالسابقةيات تفاقتفحص العقود واإل  ) أ(

 إحتماليـة إلـى   يشير   بالمعاملة   ةالمتعلق) إليه فتقارأو اإل (ت المبادئ األساسية    كان )١(
يـة أو إلخفـاء سـوء       إحتيال  إجرائها من أجل االشتراك في إعداد تقارير مالية         

 )٣٩أ-٣٨ن أالفقرتا: المرجع (١١توزيع األصول؛

 كانت بنود المعامالت متوافقة مع توضيحات اإلدارة؛ و )٢(

تمت محاسبة المعامالت واإلفصاح عنها بالشكل المناسب وفقـاً إلطـار إعـداد              )٣(
 التقارير المالية المعمول به؛ و

 عليها بالـشكل    والمصادقةالحصول على أدلة تدقيق حول تصريح إجراء المعامالت           ) ب(
 )٤١أ-٤٠ن أالفقرتا: المرجع. (المناسب

  

                                                 
 ).ج(٣٢، الفقرة ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ١١



 األطراف ذات العالقة

 ٥٥٠عيار التدقيق الدولي م  ٥٢٥  

دقي
الت

  قـ

 بنود مكافئة لتلك اإلجراءات الـسائدة       بموجب العالقة   األطراف ذات التأكيدات على إجراء معامالت     
  في معاملة على أساس تجاري

 

اء معاملة لطـرف ذي عالقـة       تأكيداً في البيانات المالية يشير إلى إجر      في حال أوردت اإلدارة      .٢٤
، فينبغي أن يحصل المدقق على      ى أساس تجاري   بنود مكافئة لتلك السائدة في معاملة عل       بموجب

 )٤٥أ-٤٢الفقرات أ: المرجع. (أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ذلك التأكيد
  

 واإلفصاح عنهاألطراف ذات العالقة  المحددة لمعامالتالعالقات والبة  محاس طريقةتقييم
 ينبغي أن يقيم المـدقق  ٧٠٠،١٢لدى تكوين رأي حول البيانات المالية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي     .٢٥

 )٤٦الفقرة أ: المرجع (:األمور التالية

واإلفصاح عنها ألطراف ذات العالقة  المحددة لمعامالتالعالقات والما إذا تمت محاسبة   ) أ(
 )٤٧الفقرة أ: المرجع(بالشكل المناسب وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية؛ و 

 : العالقةاف ذاتاألطرما إذا كانت تأثيرات عالقات ومعامالت   ) ب(

في حال تطبيق أطر العـرض      (تحول دون تحقيق البيانات المالية للعرض العادل         )١(
 ؛ أو)العادل

 ).متثالفي حال تطبيق أطر اإل(تجعل البيانات المالية مضللة  )٢(
  

 اإلقرارات الخطية
قـة،   العال باألطراف ذات حيث يحدد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به المتطلبات المتعلقة            .٢٦

باً، مـن المكلفـين     ينبغي أن يحصل المدقق على إقرارات خطية من اإلدارة و، حيث يكون مناس            
 )٤٩أ-٤٨الفقرتان أ: المرجع (:بالرقابة فيما يخص

قيامهم باإلفصاح إلى المدقق عن هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة وكافـة عالقـات      ) أ(
 و التي يعلمون بها؛ األطراف ذات العالقةومعامالت 

قيامهم بمحاسبة تلك العالقات والمعامالت واإلفصاح عنهـا بالـشكل المناسـب وفقـاً                ) ب(
 .لمتطلبات إطار العمل

  
  مع المكلفين بالرقابةتصالاإل
بـشأن   ينبغي أن يتصل المدقق معهم ١٣ كافة المكلفين بالرقابة في إدارة المنشأة،في حال مشاركة  .٢٧

: المرجع. ( فيما يخص األطراف ذات العالقة بالمنشأة      المسائل الهامة الناشئة أثناء عملية التدقيق     
  )٥٠الفقرة أ

  
                                                 

 .١٥-١٠، الفقرات "البيانات الماليةحول  وإعداد التقاريرتكوين رأي  "٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ١٢

  .١٣، الفقرة "المكلفين بالرقابةأولئك تصال مع إلا "٢٦٠معيار التدقيق الدولي   ١٣



 األطراف ذات العالقة

   ٥٢٦  ٥٥٠معيار التدقيق الدولي 

 التوثيق
ينبغي أن يورد المدقق في وثائق التدقيق أسماء األطراف المحددة ذات العالقة وطبيعة عالقـات                .٢٨

 ١٤.األطراف ذات العالقة
***  

      التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  مسؤوليات المدقق

  العالقة باألطراف ذات  حداً أدنى من المتطلبات المتعلقة       تضعمالية التي   أطر إعداد التقارير ال   
  )٤الفقرة : المرجع(

  
 بـاألطراف ذات  إن إطار إعداد التقارير المالية الذي يضع حداً أدنى من المتطلبات المتعلقـة                . ١أ

ـ          العالقة هو اإلطار الذي يعرف معنى        اً الطرف ذو العالقة ولكن ذلك التعريـف يملـك نطاق
الواردة في هذا المعيار، وبالتالي قـد       ) ٢)(ب(١٠ في الفقرة    الواردمحدوداً أكثر من التعريف     

علـى   األطراف ذات العالقـة   يقتضي اإلفصاح عن عالقات ومعامالت      معين  ينطبق متطلب   
  .عالقات ومعامالت أقل بكثير

  
  ))أ(٤الفقرة : المرجع (أطر العرض العادل

 العالقة إلى فشل    األطراف ذات  قد تؤدي عالقات ومعامالت      ١٥لعادل،في سياق إطار العرض ا    .   ٢أ
يق العرض العادل في حال أن الواقع االقتصادي مثالً لم ينعكس بالشكل            البيانات المالية في تحق   

  فـي حـال    قد ال يتم تحقيق العرض العـادل      فعلى سبيل المثال،    . المناسب في البيانات المالية   
ينة من قبل المنشأة لمساهم مسيطر بسعر أعلى أو أقل من قيمـة             محاسبة عملية بيع ملكية مع    

السوق العادلة على أنها معاملة تنطوي على ربح أو خسارة في الوقت الذي قـد تـشكل فيـه                   
  .عملية دفع لربح سهم معيناستعادة لرأس المال أو مساهمة أو 

  
  ))ب(٤الفقرة : المرجع (متثالأطر اإل

األطراف ذات العالقة تـؤدي     ، يعتمد ما إذا كانت عالقات ومعامالت        متثالفي سياق إطار اإل      .٣أ
 على الظـروف    ٧٠٠مالية مضللة كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي          إلى وجود بيانات    

  عدم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات      حتى وإن كان  فعلى سبيل المثال،    . الخاصة للعملية 
 إلطار العمل والقانون أو النظام المعمول بـه، فقـد تكـون             العالقة في البيانات المالية ممتثالً    
 إيراداتها العائدة من     للغاية من  نسبة هامة حصول المنشأة على    البيانات المالية مضللة في حال      

ومع ذلك، من النادر    . عدم اإلفصاح عن تلك الحقيقة    معامالت مع األطراف ذات العالقة مع       لا

                                                 
 .٦ والفقرة أ١١-٨، الفقرات "ثائق التدقيقو "٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٤

 .متثالمعنى إطاري العرض العادل واإل) أ(١٣الفقرة تعرف ، ٢٠٠معيار التدقيق الدولي ١٥



 األطراف ذات العالقة

 ٥٥٠عيار التدقيق الدولي م  ٥٢٧  

دقي
الت

  قـ

 معين وتكون مضللة    إمتثال معدة ومعروضة وفقاً إلطار      ليةجداً أن ينظر المدقق في بيانات ما      
  .١٧أن إطار العمل مقبول ١٦ ٢١٠ في حال قرر المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي

  

  ))ب(١٠الفقرة : المرجع (تعريف الطرف ذو العالقة

رغم من  اللى  وع.  مفهومي السيطرة والتأثير الهام    تناقش العديد من أطر إعداد التقارير المالية      .   ٤أ
  : مصطلحات مختلفة، إال أنها توضح عموماً ما يليإستخدام مناقشتها لتلك المفاهيم بإحتمالية

 التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية لمنشأة معينة من أجـل          القدرة على السيطرة هي     ) أ(
 الحصول على منافع من أنشطتها؛ و

ى أساس األسـهم أو قـانون أو        ه من خالل ملكية عل    إكتسابالذي يمكن   (التأثير الهام     ) ب(
 القرارات المتعلقـة بالـسياسات الماليـة         صنع هو القدرة على المشاركة في    ) يةإتفاق
 .تشغيلية لمنشأة معينة، ولكنه ال يعد سيطرة على تلك السياساتوال

  
  :   قد يدل وجود العالقات التالية على وجود سيطرة أو تأثير هام. ٥أ

 .أو غير مباشرة أو الفوائد المالية األخرى في المنشأة مباشرة  لحقوق ملكيةحيازات  ) أ(

حيازات المنشأة لحقوق ملكية مباشرة أو غير مباشرة أو فوائد مالية أخرى في منشآت         ) ب(
 .أخرى

أي أعـضاء اإلدارة الـذين   (أن يكون جزءاً من المكلفين بالرقابة أو اإلدارة الرئيسية         ) ج(
 ).قبة أنشطة المنشأةيتمتعون بصالحية ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومرا

 ).ج( الفقرة الفرعية أي شخص مشار إليه من عائلة فرداً مقرباًأن يكون   ) د(

  ).ج(أن يحظى بعالقة عمل هامة مع أي شخص مشار إليه في الفقرة الفرعية )   ه( 
  

  مهيمناًاألطراف ذات العالقة التي تملك تأثيراً 

طرة أو تأثير هام، فـي      ى قدرتها على ممارسة سي    قد تعمل األطراف ذات العالقة، باالستناد إل          .٦أ
 ذلـك الـسلوك ذا      إعتبار ويعد   . إدارتها  على المنشأة أو   مهيمنمارسة تأثير    بم منصب يخولها 

، كما هـو موضـح      حتيال   عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل         صلة
  .٣٠أ-٢٩بشكل أكثر تفصيالً في الفقرتان أ

  

                                                 
  ).أ(٦، الفقرة " على شروط التكليف بالتدقيقالموافقة "٢١٠معيار التدقيق الدولي   ١٦
 .١٢، الفقرة أ٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ١٧



 األطراف ذات العالقة

   ٥٢٨  ٥٥٠معيار التدقيق الدولي 

   الغرض الخاص كأطراف ذات عالقةالمنشآت ذات
منشأة ألن المنشأة    طرفاً ذا عالقة بال    ١٨خاصقد تكون منشأة ذات غرض       في بعض الظروف،     . ٧أ

 من حقوق ملكية المنـشأة ذات        عليها فعلياً، حتى وإن كانت تملك عدداً قليالً        قد تكون مسيطر  
  .ض الخاص أو ال تملك أياً منهاالغر

  
   واألنشطة ذات العالقةإجراءات تقييم المخاطر

الفقرة : المرجع ( العالقة األطراف ذات مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت       
١١(  

  ات خاصة بمنشآت القطاع العامإعتبار
  

 عالقة بأمر أطراف ذاتقد تتأثر مسؤوليات مدقق القطاع العام فيما يتعلق بعالقات ومعامالت      .    ٨أ
ات مفروضة على منشآت القطاع العام وناشئة من القانون أو       إلتزامدقيق، أو ب  التكليف بعملية الت  

وبناء على ذلك، قد ال تقتصر مسؤوليات مدقق القطاع العـام علـى             . النظام أو سلطة أخرى   
بل قد   العالقة،   األطراف ذات معالجة مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت        

والنظـام   للقـانون    متثال نطاقاً أال وهي معالجة مخاطر عدم اإل       وسعتتضمن أيضاً مسؤولية أ   
ع متطلبات محددة فيمـا يخـص       التي تض والسلطة األخرى الذين يحكمون جهات القطاع العام        

 وباإلضافة إلى ذلك، قد يحتاج مـدقق القطـاع         . مع األطراف ذات العالقة     تجارية أعمالتنفيذ  
بعالقـات ومعـامالت     المالية في القطاع العام المتعلقة     متطلبات إعداد التقارير     أخذالعام إلى   

  .عتبار بعين اإل في القطاع الخاصالمطبقة  العالقة التي قد تختلف عن تلكاألطراف ذات
  

   العالقة بالمنشأةفهم عالقات ومعامالت األطراف ذات
  )١٢الفقرة : المرجع(نقاش بين فريق العملية إجراء 

  : تتم مناقشتها بين أعضاء فريق العملية ما يليتتضمن المسائل التي قد    .٩أ

 سـجل   إسـتخدام ب(طبيعة ونطاق عالقات ومعامالت المنشأة مع األطراف ذات العالقة           •
المدقق الخاص باألطراف ذات العالقة المحددة الذي يتم تحديثه بعد كل عمليـة تـدقيق               

 ).مثالً

 إحتماليـة يخـص   دقيق فيما   تركيز على أهمية ممارسة التشكك المهني خالل عملية الت        ال •
 . العالقةمرتبطة بعالقات ومعامالت األطراف ذاتحدوث أخطاء جوهرية 

 لألطراف ذات ظروف أو أوضاع المنشأة التي قد تدل على وجود عالقات أو معامالت              •
هيكـل  وجـود   على سبيل المثـال،     (العالقة لم تحددها اإلدارة أو تفصح عنها للمدقق         

                                                 
  . إرشاداً حول طبيعة المنشأة ذات الغرض الخاص٢٧أ-٢٦، توفر الفقرتان أ٣١٥قيق الدولي معيار التد ١٨



 األطراف ذات العالقة

 ٥٥٠عيار التدقيق الدولي م  ٥٢٩  

دقي
الت

  قـ

غيـر  خاص من أجل إجراء معامالت الغرض النشآت ذات مال إستخدامتنظيمي معقد أو    
 .)مالئمغير  نظام معلومات إستخدام مدرجة في الميزانية العمومية أو

 . العالقةلألطراف ذاتالسجالت أو الوثائق التي قد تدل على وجود عالقات أو معامالت  •

حاً مناسبين فيما يخص    بالتعريف محاسبة وإفصا  أهمية أن ترفق اإلدارة أو المكلفين بالرقابة         •
 إطار إعـداد التقـارير الماليـة    تحديدفي حال (  العالقة األطراف ذاتعالقات ومعامالت  

، والمخاطر ذات العالقة المتمثلة في      ) العالقة اف ذات طرمتعلقة باأل المتطلبات  للمول به   المع
 .إهمال اإلدارة ألنظمة الرقابة ذات العالقة

  
اً خاصاً لكيفية تورط األطـراف      إعتبار حتيال  يتضمن النقاش في سياق اإل    باإلضافة إلى ذلك، قد       .١٠أ

  :على سبيل المثال. حتيال ذات العالقة في عملية اإل
كيف يمكن استغالل اإلدارة المسيطر عليها من قبل منشآت ذات غرض خـاص لتـسهيل                •

 .إدارة األرباح

لدى عضو رئيسي فـي     ف  كيف قد يتم ترتيب المعامالت بين المنشأة وشريك تجاري معرو          •
 . بشكل غير صحيح تسهيل توزيع أصول المنشأةاإلدارة من أجل

  
  ))أ(١٣الفقرة : المرجع (هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة

 إطار إعداد التقارير المالية المعمول به المتطلبات المتعلقة بـاألطراف ذات العالقـة،              عندما يحدد  . ١١أ
ألن نظم معلومات   لإلدارة   إلى كونها متوفرة بسهولة      تلك األطراف ية  تميل المعلومات المتعلقة بهو   

لتمكـين  المنشأة ستحتاج إلى تسجيل ومعالجة وتلخيص عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة            
وتميل اإلدارة بالتـالي    . المنشأة من تحقيق متطلبات المحاسبة واإلفصاح التي يفرضها إطار العمل         

وفيمـا يتعلـق    . يرات عن الفتـرة الـسابقة     ة باألطراف ذات العالقة والتغ    املإلى امتالك قائمة ش   
ات أساساً لمقارنة المعلومات التي ترفقها اإلدارة بسجل المدقق         ستفساربالعمليات المتكررة، توفر اإل   

  . حول األطراف ذات العالقة المدونة في عمليات التدقيق السابقة
  

عندما ال يحدد إطـار إعـداد التقـارير الماليـة           المعلومات تلك   قد ال تملك المنشأة نظم      مع ذلك،   .  ١٢أ
من المحتمـل أال    وفي مثل هذه الظروف،      .المتعلقة باألطراف ذات العالقة   المعمول به المتطلبات    
ينطبق متطلـب   وعلى الرغم من ذلك،      . بوجود كافة األطراف ذات العالقة     تكون اإلدارة على علم   

األطراف التـي تحقـق      ألن اإلدارة قد تكون على علم ب       ١٣قرة  المحدد في الف  ات  ستفسارطرح اإل 
ات المدقق  إستفسارتميل  في مثل هذه الحالة،     .  الموضح في هذا المعيار     العالقة تعريف الطرف ذي  

إلى تكوين جزء من إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة         حول هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة     
 من أجل الحصول علـى معلومـات        ٣١٥فقاً لمعيار التدقيق الدولي     ذات العالقة التي يتم أداؤها و     

  :حول األمور التالية
 ملكية المنشأة والهياكل الرقابية لديها؛  •

 ؛ وتنفذها المنشأة والتي تخطط لتنفيذها التي ستثماراتأنواع اإل •

 .طريقة تنظيم المنشأة وكيفية تمويلها •
  



 األطراف ذات العالقة

   ٥٣٠  ٥٥٠معيار التدقيق الدولي 

حيث تميل اإلدارة بشكل أكبـر إلـى         المشتركة،   عالقات السيطرة  المتعلقة ب   الخاصة في الحالة 
ات إستفـسار معرفتها بتلك العالقات في حال أن لها أهمية اقتصادية بالنسبة للمنـشأة، تميـل               

المدقق إلى كونها أكثر فعالية في حال تركيزها على ما إذا كانت األطراف التي تجري معهـا                 
  .طراف ذات عالقة، هي عبارة عن ألمصادر إلى حد هامالمنشأة معامالت هامة أو تشارك ا

  
 أن يقـوم فريـق      ٦٠٠عملية تدقيق مجموعة معينة، يقتضي معيار التدقيق الدولي         في سياق    . ١٣أ

عملية المجموعة بتزويد كل مدقق عنصر بقائمة باألطراف ذات العالقة معدة من قبـل إدارة               
وعنـدما   ١٩.بوجودهـا  يعلم فريق عملية المجموعة     عالقة أطراف أخرى ذات  المجموعة وأي   

أساسـاً مفيـداً    هذه المعلومـات    تكون المنشأة عبارة عن عنصر ضمن مجموعة معينة، توفر          
  .ات المدقق الموجهة إلى اإلدارة حول هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأةستفسارإل

  
شأة من كما قد يحصل المدقق على بعض المعلومات المتعلقة بهوية األطراف ذات العالقة بالمن            .  ١٤أ

  .ات الموجهة إلى اإلدارة أثناء قبول أو استمرار العمليةستفسارخالل اإل
  

  )١٤الفقرة : المرجع (أنظمة رقابة المنشأة على عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة
األشخاص اآلخرين الذين يعملون في المنشأة هم أولئك الذين يميلون إلى امتالك معرفـة              إن  .    ١٥أ

 ومعامالت األطراف ذات العالقة بالمنشأة، وأنظمة الرقابة على تلك العالقات           حول عالقات 
  :وقد يتضمن أولئك األشخاص، إلى الحد الذي ال يشكلون فيه جزءاً من اإلدارة. والمعامالت

 ن بالرقابة؛المكلفو •

 أو معالجـة أو تـدوين       بطـرح  مـن خاللـه   الذين يشغلون منصباً يقومون     الموظفون   •
دون إتباع ممارسات العمل العاديـة فـي        ي تعتبر هامة والتي يتم تنفيذها       المعامالت الت 

 لمنشأة، وأولئك األشخاص الذين يشرفون أو يراقبون هؤالء الموظفين؛ا

 المدققون الداخليون؛ •

 المستشار القانوني الداخلي؛ و •

 . أو شخص يشغل منصباً مماثالًبالسلوك األخالقي لتزاممسؤول اإل •
  

قد  أن اإلدارة و، حيث يكون مناسباً، المكلفين بالرقابة إفتراضء عملية التدقيق على يتم إجرا   . ١٦أ
أقروا وفهموا بأنهم يتحملون مسؤولية إعداد البيانات المالية وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية             
 المعمول به، بما في ذلك حيث يكون مرتبطاً العرض العادل لها، ومسؤولية الرقابة الداخلية             

التي ترى اإلدارة و، حيث يكون مناسباً، المكلفين بالرقابة، أنها ضرورية للتمكين من إعداد              
 وبناء  ٢٠. أم خطأ  إحتيال  بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن           

                                                 
بما في ذلك عمل مدققي (للمجموعة  عمليات تدقيق البيانات المالية –خاصة ال عتباراتاإل "٦٠٠معيار التدقيق الدولي    ١٩

 ).ه(٤٠ الفقرة ،)"العنصر
 .٢، الفقرة أ٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ٢٠



 األطراف ذات العالقة

 ٥٥٠عيار التدقيق الدولي م  ٥٣١  

دقي
الت

  قـ

عندما يحدد اإلطار المتطلبات المتعلقة باألطراف ذات العالقة، يقتـضي إعـداد            على ذلك،   
ت المالية من اإلدارة، تحت إشراف المكلفين بالرقابة، تصميم وتنفيذ وتطبيـق أنظمـة            البيانا

مة على عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة بحيث يتم تحديدها ومحاسـبتها            رقابة مالئ 
ويقوم المكلفون بالرقابـة لـدى أدائهـم      .  بالشكل المناسب وفقاً لذلك اإلطار     واإلفصاح عنها 

. أنظمة الرقابة تلـك   ب المتعلقة بمراقبة كيفية اضطالع اإلدارة بمسؤولياتها       اإلشرافيلدورهم  
 العالقة قد يحـددها اإلطـار، قـد         باألطراف ذات وبصرف النظر عن أية متطلبات متعلقة       

يحصل المكلفون بالرقابة لدى أدائهم لدورهم اإلشرافي على معلومات من اإلدارة تمكنهم من             
  . والمبادئ األساسية لهااألطراف ذات العالقة بالمنشأةفهم طبيعة عالقات ومعامالت 

  
بيئـة  لمتمتثل في الحصول على فهم حـول   ا٣١٥لدى تحقيق متطلب معيار التدقيق الدولي      .    ١٧أ

 بالتقليل من مخـاطر     المتعلقة خصائص بيئة الرقابة     عتبارمدقق بعين اإل   قد يأخذ ال   ٢١،الرقابة
  : العالقة، مثلاألطراف ذات ومعامالت األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات

 بالشكل  تطبيقهاإلى موظفي المنشأة و   التي يتم إبالغها     السلوك األخالقي الداخلية،     قواعد •
 تحكم الظروف التي قد تجري فيها المنشأة أنواعاً محددة من معـامالت             والتي،  المناسب

 . العالقةاألطراف ذات

 عن مصالح اإلدارة    مفتوح في الوقت المحدد   الالسياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح      •
 . العالقةفين بالرقابة في معامالت األطراف ذاتوالمكل

تعيين المسؤوليات داخل المنشأة فيما يخص تحديد وتدوين وتلخيص واإلفـصاح عـن              •
 . العالقةاألطراف ذاتمعامالت 

بالرقابـة حـول    اإلفصاح في الوقت المحدد والنقاش الذي يدور بين اإلدارة والمكلفين            •
 العمـل   دون إتباع ممارسـات    العالقة الهامة التي يتم إجراءها       األطراف ذات معامالت  

 لتلـك  بتطبيـق المبـادئ األساسـية   قام المكلفون بالرقابـة  العادية، بما في ذلك ما إذا      
من خالل الحصول على استشارة من مستشارين مهنيـين         (المعامالت بالشكل المناسب    

 ).خارجيين مثالً

 على معامالت الطرف ذي العالقة التي تنطـوي علـى           للمصادقةإلرشادات الواضحة   ا •
مالحظ في المصالح، مثل موافقة لجنة فرعية تابعة للمكلفين بالرقابـة           تضارب فعلي أو    

 .ومكونة من أفراد مستقلين عن اإلدارة

 .المراجعات الدورية من قبل المدققين الداخليين، حيث يكون ذلك ممكناً •

لخاصة بـاألطراف   ء المترقب الذي تتخذه اإلدارة من أجل حل قضايا اإلفصاح ا          اإلجرا •
من المدقق أو مستشار قانوني خـارجي       الحصول على استشارة    ذات العالقة، من خالل     

 .مثالً

                                                 
  .١٤، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٢١
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 .وجود سياسات وإجراءات متعلقة بالكشف عن الفساد، حيث يكون ذلك ممكناً •
  
على عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة داخـل بعـض           قد تكون أنظمة الرقابة المطبقة          .١٨أ

  :المنشآت غير كافية أو غير قائمة لعدد من األسباب مثل
 التي توليها اإلدارة لتحديد عالقـات ومعـامالت األطـراف ذات العالقـة              القليلةاألهمية   •

 .واإلفصاح عنها

 . إلى اإلشراف المناسب من قبل المكلفين بالرقابةفتقاراإل •

ل المتعمد ألنظمة الرقابة تلك ألن اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات العالقـة قـد              التجاه •
معلومات حساسة، مثل وجود معامالت يشترك فيها أفراد        تكشف معلومات تعتبرها اإلدارة     

 .ائلة الذي يشغلون مناصب إداريةالع

التي يفرضها إطار   فهم غير كاف من قبل اإلدارة للمتطلبات المتعلقة باألطراف ذات العالقة             •
 .إعداد التقارير المالية المعمول به

 .غياب متطلبات اإلفصاح بموجب إطار إعداد التقارير المالية المعمول به •
  

عندما تكون أنظمة الرقابة هذه غير كافية أو غير قائمة، قد يكون المدقق غير قادر على الحصول                 
وفي حـال كـان     .  األطراف ذات العالقة   على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول عالقات ومعامالت       

 المدلوالت المتعلقة   ٧٠٥،٢٢، وفقاً لمعيار التدقيق الدولي      عتبارالحال كذلك، قد يأخذ المدقق بعين اإل      
  .بعملية التدقيق، بما في ذلك الرأي الوارد في تقرير المدقق

  
مة الرقابة التي قد يبـدو أنهـا        ية على إهمال اإلدارة ألنظ    حتيال  عادة ما ينطوي إعداد التقارير اإل      . ١٩أ

 وتكون مخاطرة إهمال اإلدارة ألنظمة الرقابة أكبر في حال كان لإلدارة عالقـات              ٢٣.تعمل بفعالية 
ألن هذه العالقـات قـد      تنطوي على سيطرة أو تأثير هام مع األطراف الذين تتعامل معهم المنشأة             

 المـصالح   تشكل فعلى سبيل المثال، قد      .إحتيال  ارة حوافز وفرصاً أكبر الرتكاب عملية       توفر لإلد 
توجيـه  ) أ(المالية لإلدارة لدى أطراف معينة ذات عالقة حوافز إلهمال أنظمة الرقابة من خـالل               

المنشأة بشكل يتعارض مع مصالحها مما يؤدي إلى إجراء معامالت لصالح هـذه األطـراف، أو                
 حتيـال  ألمثلـة علـى عمليـات اإل      وتتضمن ا . بأعمالهمالتآمر مع هذه األطراف أو التحكم       ) ب(

  :المحتملة ما يلي
المبـادئ  وضع بنود زائفة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة حيث تكون مصممة لتمثيل              •

 .غير صحيح لهذه المعامالت بشكل األساسية

 مبالغ أعلى أو    إستخدام ب  من أو إلى اإلدارة أو اآلخرين      يإحتيال   بشكل   تنظيم نقل األصول   •
 . السوقأقل من قيمة

  الت معقدة مع األطراف ذات العالقة، مثل المنشآت ذات الغرض الخاص، التي  معامإجراء •

                                                 
  ".في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ٢٢
  .٤ وأ٣١، الفقرتان ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ٢٣
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 .لتمثل الوضع المالي أو األداء المالي للمنشأة بشكل غير صحيحيتم تنظيمها 
  

  ات خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبار
  

 وقد ال تملك هذه المنـشآت       تميل أنشطة الرقابة في المنشآت الصغيرة إلى كونها أقل رسمية            .٢٠أ
مدير من  -وقد يقلل مالك  . عمليات موثقة للتعامل مع عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة        

نسبة حدوث هـذه    من   يرفع   قدبعض المخاطر الناشئة من معامالت األطراف ذات العالقة أو          
وفيما يتعلق بهـذه    .  في كافة الجوانب الرئيسية للمعامالت      الفعالة  من خالل المشاركة   المخاطر

المنشآت، قد يحصل المدقق على فهم حول عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقـة، وأيـة               
إجراءات أخرى،  من اإلدارة إلى جانب      ستفسارمن خالل اإل  ،  يقها عليها أنظمة رقابة قد يتم تطب    

فرة ذات  أنشطة اإلشراف والمراجعة التي تقوم بها اإلدارة وفحص الوثائق المتـو          مثل مراقبة   
  .العالقة

  

  ))ب(١٤الفقرة : المرجع( عليها والمصادقةتصريح إجراء معامالت وترتيبات هامة 
  

سواء كان  (ينطوي التصريح على منح إذن من قبل طرف أو أطراف يتمتعون بسلطة مناسبة                .٢١أ
 وفقـاً   لتجري المنشأة معامالت محـددة    ) اإلدارة أو المكلفين بالرقابة أو المساهمين في المنشأة       

 على قبـول    وتنطوي المصادقة . قائمة على حكم ذاتي أم ال     لمعايير محددة مسبقاً، سواء كانت      
 حققت المعايير التي منح التصريح بناء       بعد أن أولئك األطراف للمعامالت التي أجرتها المنشأة       

 علـى  والمصادقة   وتتضمن األمثلة على أنظمة الرقابة التي قد تضعها المنشأة لتصريح         . عليها
دون إتباع   معامالت وترتيبات هامة مع أطراف ذات عالقة أو معامالت وترتيبات هامة             إجراء

  : ما يلي العمل العاديةممارسات
أنظمة الرقابة المتعلقة بالمراقبة لتحديد تلك المعامالت والترتيبات التـي تحتـاج إلـى               •

 .ومصادقةتصريح 

دارة أو المكلفين بالرقابة    اإلمن قبل    على بنود وشروط المعامالت والترتيبات       المصادقة •
 .حيث يكون ممكناً، من قبل المساهمينأو،

  

  البقاء متيقظاً للمعلومات المتعلقة باألطراف ذات العالقة عند مراجعة السجالت والوثائق
  )١٥الفقرة : المرجع(السجالت أو الوثائق التي قد يفحصها المدقق 

  

تدقيق السجالت أو الوثائق التي قد تـوفر معلومـات حـول            قد يفحص المدقق أثناء عملية ال     .   ٢٢أ
  :عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة، ومثال ذلك

المـصادقات  باإلضافة إلـى    (مصادقات األطراف الخارجية التي يحصل عليها المدقق         •
 .)المصرفية والقانونية

 .إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالمنشأة •
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 . التنظيميةالهيئات بها المعلومات التي تزود المنشأة •

 .سجالت المساهمين لتحديد المساهمين الرئيسيين في المنشأة •

 . من اإلدارة والمكلفين بالرقابة التي يتم الحصول عليهابيانات التعارض في المصالح •

 . المنشأة وتلك المتعلقة بخطط معاشات التقاعدإستثماراتالسجالت المتعلقة ب •

 .مع اإلدارة الرئيسية أو المكلفين بالرقابةالمبرمة يات تفاقالعقود واإل •

 . العمل العادية للمنشأةدون إتباع ممارساتيات الهامة التي يتم إبرامها تفاقالعقود واإل •

 .فواتير ومراسالت محددة من المستشارين المهنيين لدى المنشأة •

 . المنشأةتطبقهاسياسات التأمين على الحياة التي  •

 .فاوض عليها مرة أخرى من  قبل المنشأة خالل الفترةالعقود الهامة التي تم الت •

 .تقارير المدققين الداخليين •

مثـل النـشرات    (ألوراق المالية   تنظيمية ل المنشأة لدى هيئة    الوثائق المرتبطة بإيداعات     •
 )التوضيحية

  
الترتيبات التي قد تدل على وجود عالقات أو معامالت لألطراف ذات العالقة لم يتم تحديـدها                

  .إلفصاح عنها مسبقاًأو ا
  

اً رسمياً أو غير رسمي بين المنشأة وطرف آخـر واحـد أو أكثـر               إتفاقيتضمن ترتيب معين    .  ٢٣أ
  :ألغراض مثل

 .مناسبةإنشاء عالقة عمل من خالل وسائط أو هياكل  •

 .إجراء أنواع معينة من المعامالت بموجب بنود وشروط محددة •

 .معينة أو دعم ماليتوفير خدمات  •
  

 األمثلة على الترتيبات التي قد تدل على وجود عالقات أو معـامالت لألطـراف ذات                تتضمن
 :العالقة لم تحددها أو تفصح عنها اإلدارة مسبقاً للمدقق ما يلي

 . مع أطراف أخرى قانونياًالمشاركة في شراكات غير منظمة •

 مارساتبعيدة عن م  يات لتوفير خدمات ألطراف معينة بموجب بنود وشروط         إتفاقإبرام   •
 .العمل العادية للمنشأة

 .والعالقات مع الكفيلالضمانات  •
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  )١٦الفقرة : المرجع( العمل العادية منفذة دون إتباع ممارساتتحديد معامالت هامة 
  

تنفيـذها دون إتبـاع     إن الحصول على معلومات إضافية حول المعامالت الهامة التـي يـتم              . ٢٤أ
، حتيال  طرة اإل ان المدقق من تقييم ما إذا كانت عوامل مخ         العمل العادية للمنشأة تمكّ    ممارسات

 يحدد إطار إعداد    نه أيضاً من تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية عندما       مكّإن وجدت، متوفرة وت   
  .األطراف ذات العالقةالتقارير المالية المعمول به المتطلبات المتعلقة ب

  

 العمل العاديـة مـا      دون إتباع ممارسات  جراؤها  قد تتضمن األمثلة على المعامالت التي يتم إ       .  ٢٥أ
  :يلي
 . مثل عمليات إعادة هيكلة الشركات أو االستمالكاتمعامالت حقوق الملكية المعقدة، •

 قوانين ضعيفة فيما يتعلـق      تملكخارج تقع في مناطق     الإجراء معامالت مع منشآت في       •
 .بالشركات

شأة لطرف آخـر فـي حـال عـدم          إيجار المباني أو تقديم خدمات إدارية من قبل المن         •
 .الحصول على أي مقابل

 .ذات خصومات أو عوائد ضخمة بشكل غير مألوفمعامالت بيع  •

 .إجراء معامالت مع ترتيبات مدورة مثل إجراء عمليات بيع مع التعهد بإعادة الشراء •

 . مدتهاإنتهاءالمعامالت التي يتم إجراؤها بموجب عقود يتم تغيير بنودها قبل  •
  

  ))أ(١٦الفقرة : المرجع( العمل العادية المنفذة دون إتباع ممارساتعة المعامالت الهامة فهم طبي
  

 العمـل العاديـة     المنفذة دون إتباع ممارسات    عن طبيعة المعامالت الهامة      ستفسارينطوي اإل   .٢٦أ
 للمعامالت والبنود والشروط التي تـم       حول المبادئ األساسية  للمنشأة على الحصول على فهم      

  .راء تلك المعامالت بموجبهاإج
  

  ))ب(١٦الفقرة : المرجع( األطراف ذات العالقة  تورطإحتمالية عن ستفساراإل
  

 العمل العادية ليس من     منفذة دون إتباع ممارسات   قد يشترك طرف ذو عالقة في معاملة هامة         .  ٢٧أ
ـ     فقط، بل  هاكونه طرفاً في  ل ير مباشرة على المعاملة   خالل التأث  أثير بـشكل غيـر     من خالل الت

وقد يدل مثل هذا التأثير على وجود عامـل مخـاطرة           . مباشر عن طريق وسيط معين أيضاً     
  .حتيالاإل

  

  )١٧الفقرة : المرجع (مشاركة المعلومات المتعلقة باألطراف ذات العالقة مع فريق العملية
م مـشاركتها بـين   تتضمن المعلومات ذات الصلة المتعلقة باألطراف ذات العالقة التي قد تـت      .  ٢٨أ

  :ما يليأعضاء فريق العملية 
 .هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة •

 .طبيعة عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة •
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 إعتبـار العالقات أو المعامالت الهامة أو المعقدة لألطراف ذات العالقة التي قد تقتضي              •
لمكلفون بالرقابـة مـن     تدقيق خاص، وخاصة المعامالت التي تشارك فيها اإلدارة أو ا         

 .الناحية المالية
  

   قات ومعامالت األطراف ذات العالقةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعال
  )١٩الفقرة : المرجع (مهيمنتأثير بطرف ذي عالقة لديه  المرتبطة حتيال عوامل مخاطرة اإل

  

ة صغيرة من األشخاص دون وجـود        شخص واحد أو مجموع    خاللتعتبر هيمنة اإلدارة من       .٢٩أ
وتتضمن المؤشرات على وجود  ٢٤.حتيال أنظمة رقابة تعويضية عامالً من عوامل مخاطرة اإل     

  : يمارسه طرف ذو عالقة ما يليمهيمنتأثير 
 الطرف ذو العالقة على قرارات عمـل هامـة اتخـذتها اإلدارة أو المكلفـين             إعترض •

 .بالرقابة

 . العالقة للحصول على الموافقة النهائيةالطرف ذيلة المعامالت الهامة إلى إحا •

العمـل  عروض  إلدارة والمكلفين بالرقابة حول      بين ا  عدم التشاور  تشارو قليل أو     هناك •
 .المقترحة التي يطرحها الطرف ذو العالقة

المعامالت التي يشترك فيها الطرف ذو العالقـة        والمصادقة على   نادراً ما تتم مراجعة      •
 .بشكل مستقل)  عائلة الطرف ذو العالقةأو عضو مقرب من(

  

 أيضاً في بعض الحاالت في حال لعب الطرف ذو العالقة دوراً قيادياً             المهيمن التأثير   وقد ينشأ 
  .في تأسيس المنشأة واستمر في لعب ذلك الدور في إدارة المنشأة

  

 على  مهيمنأثير  عند توفر عوامل المخاطر األخرى، قد يدل وجود طرف ذي عالقة يتمتع بت            .  ٣٠أ
  :فعلى سبيل المثال. حتيال مخاطر هامة لألخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل

 اإلدارة العليـا أو المستـشارين       فـي قد يشير معدل الدوران المرتفع بشكل غير عادي          •
 ية تخدم أغـراض الطـرف ذي      إحتيال   أو   تطبيق ممارسات غير أخالقية   المهنيين إلى   

 .العالقة

مة دون وجود مبرر واضـح لـذلك إلـى أن           سطاء في معامالت ها    و إستخدامقد يشير    •
يملك مصلحة معينة في تلك المعامالت من خالل التحكم بهـؤالء            العالقة قد    الطرف ذا 

 .يةإحتيال الوسطاء ألغراض 

أو االنهمـاك فـي     دلة على المشاركة المفرطة من قبل الطرف ذي العالقة          قد تشير األ   •
 إعـداد تقـارير     إحتماليـة و تحديد التقديرات الهامة إلـى       اختيار السياسات المحاسبية أ   

 .يةإحتيال

                                                 
  .١، الملحق ٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ٢٤
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لمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت األطـراف ذات          ةستجابإجراءات اإل 
  )٢٠الفقرة : المرجع (العالقة

  

 ةستجاب اإل  تعتمد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق اإلضافية التي قد يختارها المدقق من أجل              .٣١أ
لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة المرتبطة بعالقات ومعامالت األطـراف ذات العالقـة علـى              

  ٢٥.طبيعة تلك المخاطر وظروف المنشأة
  

تتضمن األمثلة على إجراءات التدقيق الجوهرية التي قد يؤديها المدقق عندما يقيم مخاطرة هامـة               .  ٣٢أ
 واإلفـصاح عنهـا     العالقة الخاصـة  طراف ذات   معامالت األ  تتمثل في عدم قيام اإلدارة بمحاسبة     

 أم  إحتيـال   سواء كانت ناجمة عن     ( وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به         بالشكل المناسب 
  :ما يلي) خطأ
 جوانب محددة للمعامالت التي يتم إجراؤها مع وسطاء كالبنوك أو            ومناقشة  على تأكيدال •

الء أو الوكالء حيث يكون ذلك ممكناً وغير محظوراً بموجـب           شركات المحاماة أو الكف   
 .القانون أو النظام أو قواعد السلوك األخالقي

التأكيد على األغراض أو البنود أو المبالغ المحددة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة              •
لتـأثير  قد يكون إجراء التدقيق هذا أقل فعالية عندما يرى المدقق أن المنشأة تميل إلى ا              (

 ).تهم للمدققإستجابعلى األطراف ذات العالقة فيما يخص 

حيث يكون ممكناً، قراءة البيانات المالية أو المعلومات المالية األخرى ذات العالقة، إن              •
أجل الحصول على أدلة حول محاسبة كانت متوفرة، المتعلقة باألطراف ذات العالقة من    

 .ية لألطراف ذات العالقةالمعامالت الواردة في السجالت المحاسب
  

 نتيجـة   إحتيـال    ناجمة عـن     الجوهريةخطاء  هامة تتعلق باأل  في حال قام المدقق بتقييم مخاطرة        . ٣٣أ
، قد يقوم المدقق، باإلضافة إلى المتطلبات العامة التي         مهيمنلوجود طرف ذي عالقة يتمتع بتأثير       

 من أجل الحصول علـى      كالتالية الذكر يق  ، بأداء إجراءات تدق   ٢٤٠يقتضيها معيار التدقيق الدولي     
فهم حول عالقات العمل التي قد أنشأها الطرف ذو العالقة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المنشأة                 

  :وتحديد الحاجة إلى أداء إجراءات تدقيق جوهرية مناسبة أخرى
 .وإجراء نقاش معهم من اإلدارة والمكلفين بالرقابة ستفساراإل •

 .ف ذي العالقة من الطرستفساراإل •

 .فحص العقود الهامة المبرمة مع الطرف ذي العالقة •

 أو قواعـد خارجيـة محـددة        نترنـت إجراء بحوث أساسية مناسبة من خالل شبكة اإل        •
 .لمعلومات األعمال مثالً

                                                 
ويحدد معيار  .  حول اعتبار طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق اإلضافية         إرشاداً إضافياً  ٣٣٠يوفر معيار التدقيق الدولي        ٢٥

 المتطلبات ويوفر إرشاداً حول إجراءات االستجابة المناسبة لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة الناجمـة              ٢٤٠التدقيق الدولي   
  .حتيالعن اإل
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 . بهاحتفاظمراجعة تقارير الكشف عن الفساد التي يقدمها الموظفون حيث يتم اإل •
 

راءات تقييم المخاطر التي يؤديها المدقق، قد يرى المدقق مـن المناسـب              على نتائج إج   عتمادباإل . ٣٤أ
 أنظمة الرقابة على عالقـات ومعـامالت األطـراف ذات           إختبارالحصول على أدلة تدقيق دون      

ومع ذلك، قد يكون من غير الممكن في بعض الظروف الحصول على أدلـة              . العالقة في المنشأة  
فيما يخـص مخـاطر األخطـاء       اءات التدقيق الجوهرية فقط     تدقيق كافية ومناسبة من خالل إجر     

عنـدما تكـون    فعلى سبيل المثال،    . الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة      
يتم طرح أو تدوين أو معالجة      المعامالت داخل المجموعة التي تتم بين المنشأة وعناصرها كثيرة و         

 نظام متكامل، قـد  ضمنعلقة بهذه المعامالت بشكل الكتروني     أو إعداد قدر هام من المعلومات المت      
يقرر المدقق بأنه من غير الممكن تصميم إجراءات تدقيق جوهرية فعالة قد تقلل بحد ذاتهـا مـن                  

وفي هذه الحالـة،    . هذه المعامالت إلى مستوى متدنٍ مقبول     مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة ب    
 الذي يقتضي الحصول على أدلـة تـدقيق كافيـة           ٣٣٠لدولي  لدى تحقيق متطلب معيار التدقيق ا     

 أنظمـة  إختبـار  يتعين على المدقق   ٢٦الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة ذات العالقة،     حول  ومناسبة  
  .رقابة المنشأة على كمال ودقة تدوين عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة

  

 عالقة التـي لـم يـتم تحديـدها أو           ذيف هام   تحديد معامالت األطراف ذات العالقة أو طر      
  اإلفصاح عنها مسبقاً

: المرجـع (إلى فريق العملية     مؤخراًعن المعلومات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المحددة        اإلبالغ  
  ))أ(٢٢الفقرة 

  
إلى أعضاء فريـق العمليـة   وري عن أي أطراف ذات عالقة تم تحديدها مؤخراً      إن اإلبالغ الف  . ٣٥أ

تنتاجات التي  عدهم في تحديد ما إذا كانت هذه المعلومات تؤثر على النتائج أو االس            اآلخرين يسا 
 إجراءات تقييم المخاطر التي تم أداؤها مسبقاً، بما في ذلك مـا إذا              يتم التوصل إليها بناء على    

  .كانت مخاطر األخطاء الجوهرية تحتاج إلى إعادة تقييم
  

أو طـرف هـام ذي      ألطراف ذات العالقة المحددة مؤخراً      ااإلجراءات الجوهرية المتعلقة بمعامالت     
  ))ج(٢٢الفقرة : المرجع(عالقة 
  

تتضمن األمثلة على إجراءات التدقيق الجوهرية التي قد يؤديها المدقق فيما يتعلق بمعامالت              . ٣٦ أ
  : أو طرف هام ذي عالقة ما يليمؤخراًاألطراف ذات العالقة المحددة 

يعة عالقات المنشأة مع األطـراف ذات العالقـة المحـددة           ات تتعلق بطب  إستفسارطرح   •
حيث يكون مناسباً وغير محظور بموجب القـانون أو النظـام أو            (حديثاً، بما في ذلك     

ل خـارج المنـشأة والتـي        عن األطراف التي تعم    ستفساراإل) قواعد السلوك األخالقي  
مستشار القـانوني أو     معرفة هامة حول المنشأة وأعمالها، مثل ال       يفترض بأنهم يملكون  

الوكالء الرئيسيين أو الممثليين الرئيسيين أو المستشارين أو الكفالء أو شـركاء العمـل              
 .المقربين اآلخرين

                                                 
  ).ب(٨، الفقرة ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ٢٦
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الت

  قـ

إجراء تحليل للسجالت المحاسبية الخاصة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المحددة            •
بمـساعدة   تـدقيق     أسـاليب  إسـتخدام وقد يتم تسهيل إجراء مثل هذا التحليـل ب        . حديثاً

 .الحاسوب

، وتقييم ما إذا    مؤخراًالتأكيد على بنود وشروط معامالت األطراف ذات العالقة المحددة           •
تمت محاسبة المعامالت واإلفصاح عنها بالشكل المناسب وفقاً إلطار إعـداد التقـارير             

 .المالية المعمول به
  

  ))ه(٢٢الفقرة : المرجع(عدم اإلفصاح المتعمد من قبل اإلدارة 
  

 فيما يخص مـسؤوليات     ٢٤٠ في معيار التدقيق الدولي      ات الواردة  المتطلبات واإلرشاد  تكون . ٣٧أ
 ذات صلة عندما يظهر أن اإلدارة لم ية تدقيق للبيانات المالية في عملحتيال المدقق المتعلقة باإل

كما . ةبشكل متعمد عن معامالت األطراف ذات العالقة أو طرف هام ذي عالق           للمدقق  تفصح  
 ةإستجاب ما إذا كان من الضروري إعادة تقييم موثوقية إجراءات           عتبارقد يأخذ المدقق بعين اإل    

  .ات المدقق واإلقرارات التي قدمتها اإلدارة للمدققستفساراإلدارة إل
  

   العمل العاديةممارسات  المنفذة دون إتباعلطرف الهام ذو العالقةالمحددة لمعامالت ال
  

  )٢٣الفقرة : المرجع(هام ذي العالقة األساسية لمعامالت طرف المبادئ تقييم 
  

 دون إتبـاع ممارسـات     تنفيذها لمعاملة طرف هام ذي عالقة يتم        المبادئ األساسية  لدى تقييم  . ٣٨أ
  : األمور التاليةعتبارالعمل العادية للمنشأة، قد يأخذ المدقق بعين اإل

 :ما إذا كانت المعاملة •
o    مل مثالً على عدة أطـراف ذات عالقـة داخـل مجموعـة             قد تشت (معقدة للغاية

 ).موحدة

o                تحتوي على بنود غير عادية للتبادل التجاري، مثل أسعار أو أسـعار فائـدة أو
 .عاديةضمانات أو شروط تسديد غير 

o تفتقر إلى سبب منطقي واضح إلجرائها. 

o ًتتضمن أطرافاً ذات عالقة غير محددة مسبقا. 

o معالجة بطريقة غير مألوفة. 

ما إذا قامت اإلدارة بمناقشة طبيعة تلك المعاملة مع المكلفين بالرقابة ومـا إذا قامـت                 •
 .بمحاسبتها

بدالً من إيالء   ما إذا كانت اإلدارة تضع تركيزاً أكبر على طريقة تعامل محاسبية معينة              •
 .لمعاملةلاألساسية  االقتصادية للجوانبالعناية الالزمة 
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رة غير متوافقة بشكل جوهري مع بنود معاملـة الطـرف ذي             اإلدا توضيحاتفي حال كانت    
 النظـر فـي موثوقيـة تلـك         ٢٧ ٥٠٠العالقة، يتعين على المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي       
  .التفسيرات واإلقرارات المتعلقة بالمسائل الهامة األخرى

  

لطـرف ذي العالقـة،      لتلك المعاملة من منظور ا     المبادئ األساسية   المدقق فهم  يحاولكما قد    . ٣٩أ
 بـشكل    والسبب وراء تنفيذها   ى فهم الواقع االقتصادي للمعاملة    حيث قد يساعد ذلك المدقق عل     

 مع  ة غير متوافق  من منظور الطرف ذي العالقة التي تبدو      وقد تشكل المبادئ األساسية     . أفضل
  .حتيالأعماله عامالً من عوامل مخاطرة اإلطبيعة 

  

  ))ب(٢٣الفقرة : المرجع( عليها والمصادقةذي العالقة تصريح معامالت الطرف الهام 
  

 من قبل اإلدارة أو المكلفين بالرقابة أو، حيث يكون ممكناً، المساهمين            والمصادقةإن التصريح    . ٤٠أ
 العمل العادية قد يـوفر      منفذة دون إتباع ممارسات   فيما يخص معامالت طرف هام ذي عالقة        

 حسب األصول من قبل المـستويات المناسـبة داخـل           مالت تلك المعا  إعتبارحول  أدلة تدقيق   
وإن وجود معـامالت    . بنودها وشروطها بالشكل المناسب في البيانات المالية      وانعكاس  المنشأة  

، في غياب التفسيرات المنطقيـة      ذات طبيعة مماثلة لم تخضع للتصريح والمصادقة المذكورين       
قابة، قد يدل على وجود مخاطر أخطاء جوهرية        المبنية على نقاش مع اإلدارة أو المكلفين بالر       

وفي هذه الظروف، قد يحتاج المـدقق إلـى أن يكـون متيقظـاً              . إحتيال  ناجمة عن خطأ أو     
غيـر   لوحدهما   والمصادقةومع ذلك، قد يكون التصريح      . لمعامالت أخرى ذات طبيعة مماثلة    

 غير متوفرة   حتيال  ة عن اإل  لتوصل إلى ما إذا كانت مخاطر األخطاء الجوهرية الناجم        كافيين ل 
 قد يكونان غير فعالين في حال وجـود تـآمر بـين             والمصادقة التصريح   ويعود ذلك إلى أن   

  .لطرف ذي عالقة حال كانت المنشأة خاضعة لتأثير مهمين األطراف ذات العالقة أو في
  

  ات خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبار
  

ويات مختلفـة مـن الـسلطة       توفرها مـست  ابة التي   قد ال تملك منشأة صغيرة نفس أنظمة الرق        . ٤١أ
وبناء على ذلك، عند تدقيق منشأة صغيرة، قد يعتمد  . في منشأة كبيرةقد تتوفر  التي والمصادقة

 على أدلة التدقيق المتعلقة بصحة معامالت طرف        والمصادقةالمدقق بدرجة أقل على التصريح      
وبدالً من ذلك، قد يقرر المـدقق أداء        . ادية العمل الع  منفذة دون إتباع ممارسات   هام ذي عالقة    

 التأكيـد علـى جوانـب محـددة         وإجراءات تدقيق إضافية مثل فحص الوثائق ذات الصلة أ        
  . في المعامالت المدير-مشاركة المالكمدى للمعامالت مع األطراف ذات العالقة، أو مراقبة 

  

                                                 
 .١١، الفقرة "أدلة التدقيق "٥٠٠ الدولي معيار التدقيق ٢٧
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بنود مكافئة لتلك البنود السائدة في معاملة       التأكيدات على إجراء معامالت األطراف ذات العالقة وفقاً ل        
  )٢٤الفقرة : المرجع (على أساس تجاري

  

كيفية مقارنة سعر معاملة لطرف  توفر أدلة التدقيق بسهولة فيما يخص إحتماليةعلى الرغم من   .٤٢أ
ذي عالقة بسعر معاملة مماثلة يتم إجراؤها على أساس تجاري، فهناك عموماً صعوبات عملية              

  كافة الجوانب األخرى للمعاملـة      على أن من قدرة المدقق على الحصول على أدلة تدقيق         تحد 
فعلى سبيل المثال، رغم أن المدقق      . مكافئة لتلك الجوانب المتعلقة بمعاملة على أساس تجاري       

قد يكون قادراً على التأكيد على إجراء معاملة لطرف ذي عالقة بسعر السوق، إال أنه قد يكون       
مثـل الـشروط    ( التأكيد على ما إذا كانت البنود والشروط األخرى للمعاملة           لممكنمن غير ا  

 عليهـا   تفاقمكافئة لتلك التي قد يتم اإل     ) االئتمانية أو المصروفات الطارئة أو الرسوم المحددة      
وبالتالي، قد تنشأ مخاطرة تتمثل في أن تأكيـد اإلدارة علـى            . عموماً بين األطراف المستقلة   

دة في معاملة على أساس     لة لطرف ذي عالقة بموجب بنود مكافئة لتلك البنود السائ         إجراء معام 
  .شكل خطأ جوهرياًتجاري قد ي

  

صحة التأكيد على إجراء معاملة لطـرف ذي        يقتضي إعداد البيانات المالية من اإلدارة إثبات         . ٤٣أ
وقد يتضمن دعم   . اريعالقة بموجب بنود مكافئة لتلك البنود السائدة في معاملة على أساس تج           

  :اإلدارة لذلك التأكيد ما يلي
مقارنة بنود معاملة الطرف ذي العالقة بتلك البنود الواردة في معاملة مطابقة أو مماثلة               •

 .مع طرف واحد أو أكثر غير ذي عالقة

إشراك خبير خارجي في تحديد قيمة السوق والتأكيد على بنود وشروط السوق المتعلقة              •
 .بالمعاملة

نة بنود المعاملة ببنود سوق معروفة فيما يخص معامالت مماثلة يتم إجراؤها فـي              مقار •
 .سوق مفتوحة

  

  : تقييم دعم اإلدارة لهذا التأكيد على واحد أو أكثر من األمور التاليةيشتملقد .      ٤٤أ
 .النظر في مدى مالئمة العملية التي تقوم بها اإلدارة لدعم التأكيد •

 البيانـات   إختبـار ونات الداخلية والخارجية التي تدعم التأكيـد،        التحقق من مصدر البيا    •
 .هاإرتباطلتحديد مدى دقتها وكمالها و

 .ات هامة يستند إليها التأكيدإفتراضتقييم مدى معقولية أية  •
  

تقتضي بعض أطر إعداد التقارير المالية اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة التي ال          . ٤٥أ
وفـي هـذه    . موجب بنود مكافئة لتلك السائدة في المعامالت على أساس تجاري         يتم إجراؤها ب  

الظروف، في حال عدم إفصاح اإلدارة عن معاملة لطرف ذي عالقة في البيانات المالية، قـد                
لتلك السائدة في معاملة على     يعتبر ذلك تأكيداً ضمنياً على إجراء المعاملة بموجب بنود مكافئة           

  .أساس تجاري
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  ألطراف ذات العالقة واإلفصاح عنها المحددة لمعامالتالعالقات والريقة محاسبة تقييم ط
  )٢٥الفقرة : المرجع (ات األهمية النسبية في تقييم األخطاءإعتبار

  

 من المدقق النظر في كل من حجم وطبيعة خطـأ معـين،          ٤٥٠يقتضي معيار التدقيق الدولي      . ٤٦أ
 تعتمد أهميـة     ال وقد ٢٨.إذا كان الخطأ جوهرياً أم ال     والظروف الخاصة لحدوثه، عند تقييم ما       

على المبلغ المسجل للمعاملة فقط بل على عوامـل         المعاملة بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية      
  .محددة أخرى ذات صلة، مثل طبيعة عالقة الطرف ذي العالقة

  

  ))أ(٢٥الفقرة : المرجع (تقييم اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات العالقة
  

يعني تقييم اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات العالقة في سياق متطلبـات اإلفـصاح التـي                 .٤٧أ
 ما إذا تم تلخيص وعـرض الحقـائق         إعتباريقتضيها إطار إعداد التقارير المالية المعمول به        

بحيث والظروف الخاصة بعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة بالمنشأة بالشكل المناسب           
وقد تكون اإلفصاحات المتعلقة بمعامالت األطراف ذات العالقـة         . كون اإلفصاحات مفهومة  ت

  :غير مفهومة في حال
حة أو معبـر    المالية غير واض   وتأثيرات المعاملة على البيانات      كانت المبادئ األساسية    ) أ(

  بشكل خاطئ؛ أوعنها

لعناصـر المهمـة     البنود أو الشروط الرئيـسية أو ا       عدم اإلفصاح بالشكل المناسب عن      ) ب(
 .األخرى للمعامالت الالزمة لفهمها

  

  )٢٦الفقرة : المرجع (اإلقرارات الخطية
  

تتضمن الظروف التي قد يكون من المناسب فيها الحصول على إقرارات خطية من المكلفـين                . ٤٨أ
  :بالرقابة ما يلي

تؤثر بـشكل جـوهري     ) أ(عندما يصادقون على معامالت محددة ألطراف ذات عالقة          •
 .تشترك فيها اإلدارة) ب(على البيانات المالية، أو 

 للمدقق فيما يخـص تفاصـيل معـامالت معينـة            بإقرارات شفهية محددة   يدلونعندما   •
 .ألطراف ذات عالقة

األطـراف ذات العالقـة أو      كون لهم مصالح مالية أو مـصالح أخـرى لـدى            عندما ت  •
 .معامالتهم

 

ارات خطية تتعلق بتأكيدات محددة قد أصدرتها اإلدارة،        كما قد يقرر المدقق الحصول على إقر      .  ٤٩أ
يات جانبيـة غيـر     إتفاققرار بأن معامالت األطراف ذات العالقة المحددة ال تنطوي على           اإلك

  .مفصح عنها
                                                 

 في معيـار    ١٦توفر الفقرة أ  ). أ(١١، الفقرة   " عملية التدقيق  خالل المحددة   البيانات الخاطئة تقييم   "٤٥٠معيار التدقيق الدولي       ٢٨
 . إرشاداً حول الظروف التي قد تؤثر على تقييم خطأ معين٤٥٠التدقيق الدولي 



 األطراف ذات العالقة

 ٥٥٠عيار التدقيق الدولي م  ٥٤٣  

دقي
الت

  قـ

  )٢٧الفقرة : المرجع ( مع المكلفين بالرقابةتصالاإل
  

 فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة      ٢٩إن اإلبالغ عن المسائل الهامة الناشئة أثناء عملية التدقيق         .٥٠أ
 وضع فهم مشترك مع المكلفين بالرقابة حول طبيعة وطريقة حـل            علىبالمنشأة يساعد المدقق    

  :وفيما يلي أمثلة على المسائل الهامة المتعلقة باألطراف ذات العالقة. هذه المسائل
ـ  )  كان متعمداً أم غير متعمد     سواء( عدم اإلفصاح    • ى المـدقق حـول   من قبل اإلدارة إل

 إنتبـاه معامالت األطراف ذات العالقة أو طرف هام ذي عالقة، األمر الذي قد يلفـت               
عالقات ومعامالت طرف هام ذي عالقة لم يكونوا على علم بهـا            المكلفين بالرقابة إلى    

 .مسبقاً

طرف هام ذي عالقة لم يتم تصريحها أو المـصادقة عليهـا بالـشكل              لتحديد معامالت    •
 . مشتبه بهاإحتيال مر الذي قد يؤدي إلى وجود عملية المناسب، األ

بطريقة محاسبة واإلفصاح عن معامالت طرف هام        مع اإلدارة فيما يتعلق      تفاقعدم اإل  •
 .ذي عالقة وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به

دة مـن   للقانون أو األنظمة المعمول بها التي تحظر أو تقيد أنواعـاً محـد             متثالعدم اإل  •
 .معامالت األطراف ذات العالقة

 .الصعوبات في تحديد الطرف الذي يسيطر فعلياً على المنشأة •
  

 

                                                 
  .، إرشاداً إضافياً حول طبيعة المسائل الهامة الناشئة أثناء عملية التدقيق٨، الفقرة أ٢٣٠دولي يوفر معيار التدقيق ال  ٢٩



    ٥٤٤  ٥٦٠ر التدقيق الدولي معيا

  ٥٦٠معيار التدقيق الدولي 
  األحداث الالحقة

  

  ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات(
  ) أو بعد ذلك التاريخديسمبر ١٥التي تبدأ في 

  

  المحتويات
  الفقرة  

    المقدمة
  ١  .....................................................................هذا المعيارنطاق 

  ٢  ......................................................................األحداث الالحقة
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  ٤  ..............................................................................األهداف
  ٥  ............................................................................التعريفات
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قبل تاريخ إصدار لكن مدقق ولمدقق بعد تاريخ إصدار تقرير الا يعلم بهاالحقائق التي 
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١٣-١٠  

  ١٧-١٤ ................................الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد إصدار البيانات المالية
  

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  

  

  ١أ  .....................................................................هذا المعياراق نط
  ٥أ-٢أ .............................................................................التعريفات

  ١٠أ-٦أ .......األحداث الحاصلة بين تاريخ إصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق
قبل تاريخ إصدار لكن الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق و
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  ١٦أ-١١أ

  ١٨أ-١٧أ ................................الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد إصدار البيانات المالية
  

  

  



  األحداث الالحقة
 

 ٥٦٠معيار التدقيق الدولي    ٥٤٥  

دقي
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 ٢٠٠في سياق معيـار التـدقيق الـدولي         "حداث الالحقةاأل "٥٦٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي
 ". للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالعامةاألهداف "



  األحداث الالحقة
 

    ٥٤٦  ٥٦٠معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
  هذا المعيارنطاق 

يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق المتعلقة باألحداث الالحقة التي تحصل في عمليـة تـدقيق                .١
 )١الفقرة أ: المرجع. (للبيانات المالية

  
 األحداث الالحقة

وتشير العديد من أطر إعداد     . ل بعد تاريخ إصدارها   قد تتأثر البيانات المالية بأحداث معينة تحص       .٢
 وتحدد هذه األطر عادة نـوعين مـن         ١.التقارير المالية إلى هذه األحداث على وجه الخصوص       

 :األحداث هما

  في تاريخ إصدار البيانات المالية؛ والتي نشأتاألحداث التي توفر أدلة حول الحاالت   ) أ(

 .لتي نشأت بعد تاريخ إصدار البيانات الماليةاألحداث التي توفر أدلة حول الحاالت ا  ) ب(
  

بأن المدقق قد أخذ بعين      أن تاريخ إصدار تقرير المدقق يعلم القارئ          معيار التدقيق الدولي   ويبين
  ٢. تأثير األحداث والمعامالت التي يعلم بها والتي حصلت حتى ذلك التاريخعتباراإل

  

 تاريخ النفاذ

 ١٥ عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التـي تبـدأ فـي             إن هذا المعيار ساري المفعول في      .٣
 . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر

  

 األهداف

 :تتمثل أهداف المدقق فيما يلي .٤

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ما إذا كانت األحداث الحاصلة بين تاريخ                ) أ(
لبيانات المالية  ي تتطلب تعديل ا   التوإصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق        

أو اإلفصاح عنها تنعكس بالشكل المناسب في تلك البيانات المالية وفقاً إلطـار إعـداد               
 التقارير المالية المعمول به؛ و

 بعد تاريخ إصـدار      على علم بها    المدقق يصبح بالشكل المناسب للحقائق التي      ستجابةاإل  ) ب(
 .للتقريرلتاريخ، لكانت قد أدت إلى تعديله ك اي ذلعلم بها المدقق فلو التقرير والتي 

  
                                                 

 مـع كـل مـن        طريقة التعامل  "إعداد التقارير المالية   فترة   األحداث بعد  "١٠ المحاسبة الدولي    يتناول معيار على سبيل المثال،      ١
بنهاية فتـرة   "المشار إليها    ( في البيانات المالية والتي تحصل بين تاريخ إصدار البيانات المالية           اإليجابية اإليجابية وغير  األحداث
  .والتاريخ الذي تتم فيه المصادقة على إصدار البيانات المالية) ذلك المعيارفي " اإلبالغ

 .٣٨، الفقرة أ"تقارير حول البيانات الماليةالوإعداد  تكوين رأي "٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢



 األحداث الالحقة

 ٥٦٠معيار التدقيق الدولي    ٥٤٧   

دقي
الت

  قـ

  التعريفات
 :غراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات المبينة أدناه المعاني التاليةأل .٥

 . في البيانات الماليةتمت تغطيتهاتاريخ نهاية آخر فترة  –تاريخ إصدار البيانات المالية   ) أ(

ي تم فيه إعداد كافة البيانـات التـي          التاريخ الذ  –تاريخ المصادقة على البيانات المالية        ) ب(
 البيانات المالية، بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة، وتأكيـد األشـخاص             تتألف منها 

: المرجع. (ه البيانات تحمل مسؤولية هذ    بسلطة معترف بها على    المعنيين الذي يتمتعون  
 )٢الفقرة أ

ه المدقق على التقرير المتعلق بالبيانات       التاريخ الذي يضع   –تاريخ إصدار تقرير المدقق       ) ج(
 )٣الفقرة أ: المرجع. (٧٠٠المالية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

 والبيانـات  تقريـر المـدقق  توفير فيه يتم التاريخ الذي  –تاريخ إصدار البيانات المالية      ) د(
 )٥أ-٤ أالفقرتان: المرجع. (المالية المدققة لألطراف الخارجية

 األحداث التي تحصل بين تاريخ إصدار البيانات الماليـة وتـاريخ            –الحقة  األحداث ال   )  ه(
 بعد تـاريخ إصـدار تقريـر        يصبح المدقق على علم بها    تقرير المدقق، والحقائق التي     

  .المدقق
  

  المتطلبات
 األحداث الحاصلة بين تاريخ إصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق

بأن كافة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة جراءات تدقيق مصممة ينبغي أن يؤدي المدقق إ .٦
األحداث الحاصلة بين تاريخ إصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق والتي تتطلـب              

توقـع مـن المـدقق أداء       ومع ذلك، ال ي   . اإلفصاح عنها قد تم تحديدها    لبيانات المالية أو    تعديل ا 
المسائل التي وفرت إجـراءات التـدقيق المطبقـة مـسبقاً           ب فيما يتعلق فية  جراءات تدقيق إضا  إ

 )٦الفقرة أ: المرجع. (استنتاجات مرضية حولها
 

ن تـاريخ   مالممتدة بحيث تغطي الفترة ٦ينبغي أن يؤدي المدقق اإلجراءات التي تقتضيها الفقرة   .٧
 وينبغي أن ينظر    . فترة ممكنة  رير المدقق، أو أقرب   حتى تاريخ إصدار تق   إصدار البيانات المالية    

المدقق في تقييم المخاطر لدى تحديد طبيعة ونطاق إجراءات التدقيق هذه، والتي تتضمن األمور              
 )٨أ-٧الفقرتان أ: المرجع: (لتاليةا

 .الحصول على فهم حول أية إجراءات وضعتها اإلدارة لضمان تحديد األحداث الالحقة  ) أ(



  األحداث الالحقة
 

    ٥٤٨  ٥٦٠معيار التدقيق الدولي 

، المكلفين بالرقابة حول ما إذا حصلت أية أحـداث          سؤال اإلدارة و، حيث يكون مناسباً       ) ب(
 )٩الفقرة أ: المرجع. (الحقة قد تؤثر على البيانات المالية

، إن وجدت، المنعقدة بين مالك المنشأة واإلدارة والمكلفـين          جتماعاتقراءة محاضر اإل    ) ج(
قـشتها   عن المسائل التي تمت منا     ستفساربالرقابة بعد تاريخ إصدار البيانات المالية واإل      

 .محاضر خاصة بها بعد ال تتوفر إجتماعاتفي أية 

  .قراءة أحدث بيانات مالية مرحلية الحقة خاصة بالمنشأة، إن وجدت   )د( 
  
في حال حدد المدقق أحداثاً تتطلب تعديل البيانات المالية أو اإلفصاح عنها في البيانات الماليـة                 .٨

يـنعكس كـل    فينبغي أن يحدد المدقق ما إذا        ،  ٧ و ٦ الفقرتان   إلجراءات المؤداة بموجب  نتيجة ل 
 .حدث بالشكل المناسب في هذه البيانات المالية وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به

  
 اإلقرارات الخطية

المكلفين بالرقابة تزويده بـإقرار     من  ينبغي أن يطلب المدقق من اإلدارة و، حيث يكون مناسباً،            .٩
حول تعديل أو اإلفصاح عن كافة األحداث الحاصلة بعد          ٥٨٠٣قيق الدولي خطي وفقاً لمعيار التد   

تاريخ إصدار البيانات المالية والتي يقتضي إطار إعداد التقارير المالية المعمول به تعـديلها أو               
 .اإلفصاح عنها

  
قبـل تـاريخ إصـدار      لكـن    تاريخ إصدار تقرير المدقق و     الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد     

  ت الماليةالبيانا
 أية إجراءات تدقيق تتعلق بالبيانات الماليـة بعـد          بأن يؤدي ال يقع على عاتق المدقق أي التزام         .١٠

قبل  بعد تاريخ إصدار التقرير و      ومع ذلك، في حال علم المدقق بحقيقة ما،        .التقريرتاريخ إصدار   
 كانت قد أدت إلى تعديله    ير ل تاريخ إصدار البيانات المالية، لو أنه علم بها في تاريخ إصدار التقر           

 )١١الفقرة أ: المرجع: (للتقرير، فينبغي أن يقوم المدقق بما يلي

 .المكلفين بالرقابةمع مناقشة المسألة مع اإلدارة و، حيث يكون مناسباً،   ) أ(

 تحديد ما إذا تحتاج البيانات المالية إلى تعديل، وإذا كان الحال كذلك،  ) ب(

 .في البيانات الماليةارة تناول المسألة  الطريقة التي تنوي اإلدعن ستفساراإل  ) ج(
 

 :في حال قيام اإلدارة بتعديل البيانات المالية، ينبغي أن يقوم المدقق بما يلي .١١

                                                 
  ".اإلقرارات الخطية "٥٨٠معيار التدقيق الدولي  ٣



 األحداث الالحقة

 ٥٦٠معيار التدقيق الدولي    ٥٤٩   

دقي
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 .ظروف على التعديلال إجراءات التدقيق الالزمة في ظل تطبيق  ) أ(

 :١٢ما لم تنطبق الظروف الواردة في الفقرة   ) ب(

 ٦دقيق المشار إليها في الفقرتـان        إجراءات الت  تطبيقفترة  ينبغي أن يمدد المدقق      )١(
 حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق الجديد؛ و ٧و

وينبغـي عـدم    .  حول البيانات المالية المعدلة    اً جديد اً تقرير ينبغي أن يقدم المدقق    )٢(
 على البيانات الماليـة     تاريخ المصادقة ل سابق المدقق الجديد    تقريروضع تاريخ ل  

 .المعدلة
 

 حصر تعديل البيانات    عداد التقارير المالية اإلدارة من    أو النظام أو إطار إ     القانون   يمنععندما ال    .١٢
               منـع  المالية بالتأثيرات على األحداث الالحقة أو األحداث التي تؤدي إلى التعـديل وعنـدما ال ي

فيسمح للمدقق  ذلك التعديل،   ب من حصر مصادقتهم  األشخاص المسؤولون عن المصادقة على ذلك       
ـ ) ١)(ب(١١يها الفقـرة    دقيق المتعلقة باألحداث الالحقة التـي تقتـض       بحصر إجراءات الت   ذلك ب

 :وفي هذه الحاالت، ينبغي أن يقوم المدقق إما. التعديل

 بذلك التعديل بحيث يدل علـى أن        اًبتعديل تقرير المدقق ليشمل تاريخاً إضافياً محصور        ) أ(
البيانـات الماليـة    بتعـديل    باألحداث الالحقة محصورة  فقط       المتعلقةإجراءات المدقق   

 )١٢الفقرة أ: المرجع( بالبيانات المالية؛ أو المرفق في اإليضاح ذي العالقة الموضح

 أو فقـرات    ٤ل يشتمل على بيان في فقرة تأكيد على مسألة ما          تقرير جديد أو معد    بتقديم  ) ب(
المسائل األخرى يشير إلى أن إجراءات المدقق المتعلقة باألحداث الالحقة محصورة فقط           

 .نات المالية كما هو موضح في اإليضاح ذي العالقة المرفق بالبيانات الماليةعديل البيابت
  
قد ال يتعين على اإلدارة بموجب القانون أو النظام أو إطار إعداد التقـارير              في بعض المناطق،     .١٣

. جديـد و   تقرير معـدل أ    تقديمالمالية إصدار بيانات مالية معدلة، وبالتالي، ال يحتاج المدقق إلى           
لبيانات المالية في الظروف التي يعتقد المدقق بأنها تحتاج         ومع ذلك، في حال عدم تعديل اإلدارة ل       

 )١٤أ-١٣الفقرتان أ: المرجع: (سيحصل ما يليإلى تعديل، 

غي أن يعدل المـدقق الـرأي كمـا         ويد المنشأة بعد بتقرير المدقق، ينب     في حال عدم تز     ) أ(
  تقرير المدقق؛ أو ومن ثم يقدم٥ ٧٠٥يقتضي معيار التدقيق الدولي 

في حال  ينبغي أن يشعر المدقق اإلدارة و،       د المنشأة مسبقاً بتقرير المدقق،      في حال تزوي    ) ب(
المكلفـين بالرقابـة، بعـدم      أن يشعر   كافة المكلفين بالرقابة في إدارة المنشأة،       مشاركة  

وفـي حـال    . الزمةإصدار البيانات المالية لألطراف الخارجية قبل إجراء التعديالت ال        

                                                 
 ".فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل "٧٠٦أنظر معيار التدقيق الدولي  ٤
 ".قق المستقلفي تقرير المدالوارد التعديالت على الرأي  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ٥
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جراء التعديالت الالزمة، فينبغي أن يتخـذ المـدقق اإلجـراء           رها بعد ذلك دون إ    إصدا
 )١٦أ-١٥الفقرتان أ: المرجع. ( على تقرير المدققعتماداإل منع محاوالًالمناسب 

  
 الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد إصدار البيانات المالية

 أيـة إجـراءات     أداءأي التزام فيما يخص      بيانات المالية  إصدار ال   بعد ال يقع على عاتق المدقق     .١٤
ومع ذلك، في حال علم المدقق بحقيقة ما بعد إصدار البيانات المالية،            .  تتعلق بهذه البيانات   تدقيق

لتقرير، فينبغي أن يقوم ه للو أنه علم بها في تاريخ إصدار تقرير المدقق، لكانت قد أدت إلى تعديل
 :المدقق بما يلي

 المكلفين بالرقابة؛مع ة المسألة مع اإلدارة و، حيث يكون مناسباً، مناقش  ) أ(

 ؛ وتحديد ما إذا تحتاج البيانات المالية إلى تعديل؛ و إذا كان الحال كذلك  ) ب(

 . حول الطريقة التي تنوي اإلدارة تناول المسألة في البيانات الماليةستفساراإل  ) ج(
 

 )١٧الفقرة أ: المرجع: (أن يقوم المدقق بما يليلبيانات المالية، ينبغي تعديل اإلدارة لفي حال  .١٥

 . إجراءات التدقيق الالزمة في ظل الظروف على التعديلتطبيق  ) أ(

مراجعة الخطوات التي اتخذتها اإلدارة لضمان إعالم أي شخص استلم البيانات الماليـة               ) ب(
 . وتقرير المدقق المتعلق بها بالحالة القائمةمسبقاًالصادرة 

 :١٢الواردة في الفقرة ما لم تنطبق الظروف   ) ج(

 ٧ و ٦يق المشار إليها في الفقرتان      فترة تنفيذ إجراءات التدق   ينبغي أن يمدد المدقق      )١(
تاريخ ل غير سابق ، ووضع تاريخ للتقرير الجديد      حتى تاريخ تقرير المدقق الجديد    

 المصادقة على البيانات المالية المعدلة؛ و

 .دلةتوفير تقرير جديد حول البيانات المالية المع )٢(

 بتقـديم ، يقوم المدقق بتعديل التقريـر أو        ١٢عندما تنطبق الظروف الواردة في الفقرة         ) د(
  .١٢تقرير جديد وفقاً لما تقتضيه الفقرة 

 

تأكيد على  ينبغي أن يضع المدقق في التقرير الجديد أو المعدل فقرة تأكيد على مسألة ما أو فقرة                  .١٦
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البيانات المالية يناقش بـشكل أكثـر       ضاح مرفق ب  إيوجود  تشير إلى   األخرى  ) المسائل(المسألة  
 . السبب وراء تعديل البيانات المالية الصادرة سابقاً والتقرير السابق الذي أصدره المدققتوسعاً

 
 من أجل ضمان إعالم أي شخص استلم البيانـات          الالزمةفي حال عدم اتخاذ اإلدارة للخطوات        .١٧

عدم تعديل البيانات المالية في الظروف التي يعتقد المدقق         والقائمة  المالية الصادرة سابقاً بالحالة     
في حال مـشاركة كافـة المكلفـين        بأنها تحتاج إلى تعديل، فينبغي أن يشعر المدقق اإلدارة و،           

 المستقبلي على   عتمادالمكلفين بالرقابة، بأنه سيحاول منع اإل     أن يشعر    ٦دارة المنشأة،  في إ  بالرقابة
دم اتخاذ اإلدارة أو المكلفين بالرقابة لهذه الخطوات الالزمة رغم ذلك           وفي حال ع  . تقرير المدقق 

.  على تقريـر المـدقق     عتماداإلشعار، فينبغي أن يتخذ المدقق اإلجراء المناسب لمحاولة منع اإل         
 ).١٨الفقرة أ: المرجع(

***  
      التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

  )١الفقرة : المرجع(  هذانطاق

ا يتم تضمين البيانات المالية المدققة في وثائق أخرى صادرة في وقـت الحـق إلصـدار                 عندم   . ١أ
البيانات المالية، فقد يقع على عاتق المدقق مسؤوليات إضافية تتعلق باألحداث الالحقة التي قـد               

ل المتطلبات القانونية أو التنظيمية التي تنطوي علـى عـرض           يحتاج المدقق إلى النظر فيها، مث     
فعلـى سـبيل    .  العام في المناطق التي يتم فيها عرض األوراق المالية         كتتابق المالية لإل  األورا

.  النهائيـة  كتتاباإلقد يتعين على المدقق أداء إجراءات تدقيق إضافية حتى تاريخ وثيقة            المثال،  
 والتي يـتم أداؤهـا      ٧ و ٦تلك اإلجراءات المشار إليها في الفقرتان       وقد تتضمن هذه اإلجراءات     

 من أجل تقييم كتتاب، وقراءة وثيقة اإل النهائية أو تاريخ قريب منه     كتتاباإلحتى تاريخ نفاذ وثيقة     
 بها عمـل  يرتبطمتوافقة مع المعلومات المالية التي انت المعلومات األخرى الواردة فيها      ما إذا ك  
  ٧.المدقق

  
  تعريفاتال

  ))ب(٥الفقرة : المرجع (تاريخ المصادقة على البيانات المالية

) مثل اإلدارة أو المكلفين بالرقابة    (، يحدد القانون أو النظام األفراد أو الجهات         في بعض المناطق  .   ٢أ
المسؤولين عن التوصل إلى أن كافة البيانات التي تتألف منها البيانات المالية، بمـا فـي ذلـك                  

ـ .حات ذات العالقة، قد تم إعدادها، كما يحدد عملية المصادقة الالزمة اإليضا  فـي منـاطق   ا أم
فال ينص القانون أو النظام على عملية المصادقة وتتبع المنشأة إجراءاتها الخاصة فـي               أخرى،

. ا هيكلي اإلدارة والرقابة لديه    عتبارآخذة بعين اإل  إعداد بياناتها المالية وصياغتها بالشكل النهائي       
                                                 

  .١٣، الفقرة "المكلفين بالرقابةأولئك  مع تصالاإل "٢٦٠معيار التدقيق الدولي   ٦
 .٢، الفقرة " للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالعامةاألهداف  "٢٠٠أنظر معيار التدقيق الدولي   ٧
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وفي بعض المناطق، تعتبر المصادقة النهائية على البيانات المالية من قبـل المـساهمين أمـراً                
أنه تـم الحـصول     المدقق ب  يستنتج لكيالزمة   تلك المصادقة وفي هذه المناطق، ال تعد      . مطلوباً
خ وإن تـاري  . رأي المـدقق   أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول البيانات المالية ليـستند إليهـا             على

المصادقة على البيانات المالية ألغراض لمعايير التدقيق الدولية هو أقرب تـاريخ يحـدد فيـه                
األشخاص الذين يتمتعون بسلطة معترف بها بأن كافة البيانات التي تتألف منها البيانات الماليـة،              

هـم   تحمل قد أكـدوا   أولئك األشخاص    وبأنبما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة، قد تم إعدادها          
  .مسؤولية تلك البيانات المالية

  
  ))ج(٥الفقرة : المرجع (تاريخ تقرير المدقق

حصل فيه المدقق على أدلة تـدقيق       سابق للتاريخ الذي     وضع تاريخ على تقرير المدقق       ال يمكن .   ٣أ
تي  رأيه حول البيانات المالية بما في ذلك األدلة على أن كافة البيانات ال    يبني عليها كافية ومناسبة   

تتألف منها البيانات المالية، بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة، قد تم إعدادها وأن األشـخاص    
وبنـاء   ٨.الذين يتمتعون بسلطة معترف بها قد أكدوا على تحملهم مسؤولية تلك البيانات الماليـة             

لية وفقاً لمـا    لى البيانات الما  على ذلك، ال يمكن أن يسبق تاريخ تقرير المدقق تاريخ المصادقة ع           
إصـدار   بين تاريخ  تنشأبسبب قضايا إداريةوقد تنقضي فترة زمنية ). ب(٥ في الفقرة    محددهو  

  .والتاريخ الذي تم فيه تقديم تقرير المدقق للمنشأة) ج(٥تقرير المدقق المحدد في الفقرة 
  

  ))د(٥الفقرة : المرجع (تاريخ إصدار البيانات المالية
وفي بعض الظروف، قد    . ر البيانات المالية عموماً على البيئة التنظيمية للمنشأة       يعتمد تاريخ إصدا    . ٤أ

. يكون تاريخ إصدار البيانات المالية هو التاريخ الذي يتم فيه إيداعها لدى سلطة تنظيمية معينـة               
وحيث أنه ال يمكن إصدار البيانات المالية المدققة دون تقرير المدقق، فال يجب أن يكون تـاريخ                 

، بل   فقط  أو قبل ذلك التاريخ     تقرير المدقق   إصدار هو نفس تاريخ  ار البيانات المالية المدقق     إصد
  . أو بعد ذلك التاريخ تاريخ تقديم تقرير المدقق للمنشأةنفسأيضاً أن يكون يجب 

   
  ات خاصة بمنشآت القطاع العامإعتبار

ت المالية هو تاريخ عرض البيانات المالية       قد يكون تاريخ إصدار البيانا    فيما يتعلق بالقطاع العام،     .   ٥أ
 اإلعـالن عنهـا  أمام السلطة التشريعية أو التاريخ الذي يـتم       المدققة وتقرير المدقق المتعلق بها      

  .للعامة
  

                                                 
 في عملية إعداد تقـارير حـول        نقطةي بعض الحاالت، يحدد القانون أو النظام أيضاً         ف. ٤١، الفقرة   ٧٠٠معيار التدقيق الدولي      ٨

 .البيانات المالية من المتوقع أن تنتهي عندها عملية التدقيق
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: المرجـع  (األحداث التي تحصل بين تاريخ إصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار تقريـر المـدقق             
  )٩-٦الفقرات 

علـى   ٦ التي تقتضيها الفقرة     قد تشتمل إجراءات التدقيق   لى تقييم المدقق للمخاطر،      ع عتمادباإل.    ٦أ
تنطوي على مراجعة أو اختبـار      ل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حيث        إجراءات الزمة للحصو  

السجالت المحاسبية أو المعامالت التي تحصل بين تاريخ إصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار             
 إلى اإلجراءات التي قـد      ٧ و ٦وتضاف إجراءات التدقيق التي تقتضيها الفقرتان       . تقرير المدقق 

الحصول على أدلة تدقيق فيما     ك(يؤديها المدقق ألغراض أخرى قد توفر أدلة حول أحداث الحقة           
اً من تاريخ إصدار البيانات المالية، مثل إجـراءات اإلقفـال أو            إعتباريتعلق بأرصدة الحسابات    

  ).تحصيالت الحقة لحسابات الذمم المدينةمتعلقة باإلجراءات ال
  
 على إجراءات تدقيق معينة في هذا السياق حيث يتعين على المدقق القيام بها وفقاً               ٧تنص الفقرة   .   ٧أ

األحداث الالحقة التي يقوم بها المـدقق علـى         ب  المتعلقة ومع ذلك، قد تعتمد إجراءات    . ٦للفقرة  
الحد الذي تم فيه إعداد السجالت المحاسبية       تعتمد بشكل خاص على     المعلومات المتوفرة، كما قد     

وعندما تكون السجالت المحاسبية غير محدثة، وبالتالي لم يتم         . منذ تاريخ إصدار البيانات المالية    
محاضـر  ، أو عندما ال يتم إعداد )سواء ألغراض داخلية أم خارجية  (إعداد بيانات مالية مرحلية     

فحـص   المكلفين بالرقابة، فقد تتخذ إجراءات التدقيق ذات العالقـة شـكل              اإلدارة أو  إجتماعات
 أمثلة على بعـض     ٨وتوفر الفقرة أ  . الدفاتر والسجالت المتوفرة، بما في ذلك كشوفات الحسابات       

  .اتستفسار في سياق هذه اإلعتبارالمسائل اإلضافية التي قد يأخذها المدقق بعين اإل
  
، قد يرى المدقق من الالزم والمناسب القيام ٧التدقيق التي تقتضيها الفقرة باإلضافة إلى إجراءات .   ٨أ

  :باألمور التالية

  والتقارير اإلدارية ذات العالقة األخـرى      ة النقدي اتقراءة أحدث الموازنات وتنبؤات التدفق     •
  تاريخ إصدار البيانات المالية؛الخاصة بالمنشأة لفترات تلي

  فهية أو الخطيـة الـسابقة الموجهـة         الـش  اتستفـسار ، أو توسيع نطـاق اإل     ستفساراإل •
 لمستشار القانوني للمنشأة فيما يتعلق بالمقاضاة والمطالبات؛ أوإلى ا

 اإلقرارات الخطية التي تغطي أحداثاً الحقة معينة ضرورية لدعم تعتبرالنظر في ما إذا قد  •
 .أدلة تدقيق أخرى وبالتالي الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

  
  ))ب(٧الفقرة : المرجع (ستفساراإل
 أية أحداث الحقـة قـد        حصول عنمناسباً، المكلفين بالرقابة     اإلدارة و، حيث يكون      سؤاللدى     . ٩أ

 قد يستفسر المدقق حول الوضع الحالي للبنود التي تمـت محاسـبتها             تؤثر على البيانات المالية،   
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  :ت محددة حول المسائل التاليةإستفسارطرح وقد يعلى أساس أنها بيانات أولية أو غير قاطعة 
 .ما إذا تم التوقيع على تعهدات أو اقتراضات أو ضمانات جديدة •

 . عمليات بيع أو استمالك لألصول أو التخطيط لهاتنفيذما إذا تم  •

 إصدار أدوات دين، مثل إصـدار أسـهم أو           تم في رأس المال أو   ما إذا حصلت زيادات      •
 .م اتفاقية دمج أو تصفية أو التخطيط لها، أو إبراسندات دين جديدة

 . بسبب حريق أو فيضانما إذا تلفتما إذا تم توزيع أية أصول من قبل الحكومة أو  •

 .الحاالت الطارئةما إذا طرأت أية مستجدات فيما يتعلق ب •

 .يعتزم إجراؤهاما إذا تم إجراء أية تعديالت محاسبية غير عادية أو  •

مدى مالئمة حول تثير التساؤل بحيث و من المحتمل أن تحصل ما إذا حصلت أية أحداث أ •
فعلى سـبيل   قد تكون الحالة،    المستخدمة في البيانات المالية، حسبما      السياسات المحاسبية   

فرضـية المنـشأة    مدى صحة   في حال أدت مثل هذه األحداث إلى التساؤل حول          المثال،  
 .المستمرة

لواردة في البيانـات    اتقديرات أو المخصصات    أية أحداث مرتبطة بقياس ال    ما إذا حصلت     •
 .المالية

 .األصولحصلت أية أحداث مرتبطة بقابلية استرداد ما إذا  •
  

  ))ج(٧ الفقرة: عالمرج (جتماعاتمحاضر اإلقراءة 
  ات خاصة بمنشآت القطاع العامإعتبار

عاوى السلطة التـشريعية    بد السجالت الرسمية المتعلقة     فيما يتعلق بالقطاع العام، قد يقرأ المدقق      .  ١٠أ
 سجالت رسمية خاصة إعداد التي لم يتم الدعاوى ويستفسر عن المسائل المتناولة في ذات العالقة

  .بها بعد
  

قبل تـاريخ إصـدار البيانـات       لكن  الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق و          
  المالية

  )١٠قرة الف: المرجع (مسؤولية اإلدارة اتجاه المدقق
 شروط التكليف بالتدقيق موافقـة اإلدارة       تتضمن،  ٢١٠كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي      .  ١١أ

البيانات المالية، والتي قد تصبح اإلدارة على علم        على إعالم المدقق بالحقائق التي قد تؤثر على         
  ٩. البيانات الماليةبها خالل الفترة الممتدة من تاريخ إصدار تقرير المدقق وحتى تاريخ إصدار

  
                                                 

 .٢٣، الفقرة أ" على شروط التكليف بالتدقيق الموافقة "٢١٠معيار التدقيق الدولي  ٩



 األحداث الالحقة

 ٥٦٠معيار التدقيق الدولي    ٥٥٥   

دقي
الت

  قـ

  ))أ(١٢الفقرة : المرجع (وضع تاريخ مزدوج

رير ليـشمل تاريخـاً     ، بتعديل التق  )أ(١٢عندما يقوم المدقق، في الظروف الموضحة في الفقرة         .  ١٢أ
لها  الالحق   التعديليبقى تاريخ التقرير حول البيانات المالية قبل         بذلك التعديل،    إضافياً محصوراً 
 دون تغيير ألن ذلك التاريخ يعلم القارئ بوقت استكمال عمل التدقيق المتعلق بهذه من قبل اإلدارة
خدمين  ومع ذلك، يتم وضع تاريخ إضافي في تقرير المدقق من أجل إعالم المست             .البيانات المالية 

بأن إجراءات المدقق الالحقة لذلك التاريخ كانت محصورة بذلك التعديل الالحق علـى البيانـات        
  :وفيما يلي توضيح لذلك التاريخ اإلضافي. المالية

  

اً إعتبـار ويبدأ ، ن، باستثناء ما ورد في اإليضاح      )تاريخ إصدار تقرير المدقق   (
موضـح فـي    التعـديل   التاريخ استكمال إجراءات التدقيق المحـصورة ب      (من  

  ).ناإليضاح 
  

  )١٣الفقرة : المرجع (ال تعديل على البيانات المالية من قبل اإلدارة

في بعض المناطق، قد ال يتعين على اإلدارة بموجب القانون أو النظام أو إطار إعداد التقـارير                   .١٣أ
وعادة ما تكون الحالة كذلك عندما يكون إصـدار البيانـات           . المالية إصدار بيانات مالية معدلة    

  .توشيكاً، شريطة أن يتم تضمين إفصاحات مناسبة في تلك البياناالمالية للفترة التالية 
  

  ات خاصة بمنشآت القطاع العامإعتبار

 عندما ال تعـدل اإلدارة      ١٣ اإلجراءات المتخذة وفقاً للفقرة      تشتملفيما يتعلق بالقطاع العام، قد      .  ١٤أ
 على اإلبالغ بشكل منفصل إلى السلطة التشريعية، أو الجهة ذات العالقة األخرى             البيانات المالية 

  .والت على الحدث الالحق في البيانات المالية وتقرير المدقق المدلعن، في هرم تسلسل اإلبالغ
  

   ))ب(١٣الفقرة : المرجع ( على تقرير المدققعتماد اإل منعلمحاولةإجراءات المدقق 

اإلدارة بعـدم إصـدار     ر  بإشعاقد يحتاج المدقق إلى أداء التزامات قانونية إضافية حتى وإن قام              .١٥أ
  .إلدارة على هذا الطلبالبيانات المالية وقد وافقت ا

  
البيانات المالية رغم إشعار المدقق لها بعدم إصدارها لألطراف الخارجية،           عندما تصدر اإلدارة  .  ١٦أ

البيانات المالية تعتمـد علـى      حول   على تقرير المدقق     عتمادإجراءات عمل المدقق لمنع اإل    فإن  
 يرى المدقق من المناسـب الحـصول        وبناء على ذلك، قد   . الحقوق وااللتزامات القانونية للمدقق   

  .على استشارة قانونية
  



  األحداث الالحقة
 

    ٥٥٦  ٥٦٠معيار التدقيق الدولي 

  الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد إصدار البيانات المالية
  

  )١٥الفقرة : المرجع (ال تعديل على البيانات المالية من قبل اإلدارة

  ات خاصة بمنشآت القطاع العامإعتبار

 بيانات ماليـة معدلـة بموجـب        العام إصدار  منشآت القطاع    يحظر على في بعض المناطق، قد       .١٧أ
 اإلبالغ إلى الجهة    في إجراءات عمل المدقق     تتمثلوفي مثل هذه الظروف، قد      . القانون أو النظام  
  .التشريعية المناسبة

  
  )١٧الفقرة : المرجع ( على تقرير المدققعتمادمنع اإل محاوالً الذي يتخذه المدقق جراءاإل

 حيث يكون مناسباً، المكلفين بالرقابة قد أخفقـوا فـي اتخـاذ             ،ن اإلدارة و  بأ عندما يعتقد المدقق  . ١٨أ
 على تقرير المدقق حول البيانات المالية الذي تم إصداره مـسبقاً  عتمادالخطوات الالزمة لمنع اإل 

 علـى   عتمـاد  لمنـع اإل   السابق من قبل المدقق بأنه سيتخذ إجراءاً      من قبل المنشأة رغم اإلشعار      
 على ذلـك،    وبناء. على الحقوق وااللتزامات القانونية للمدقق    تعتمد  إجراءات العمل    فإن،  التقرير
    .ستشارة قانونيةى المدقق من المناسب الحصول على إقد ير

  
 

        
  
  
  
  

     



 

 ٥٧٠معيار التدقيق الدولي  ٥٥٧ 

دقي
الت

  قـ

  ٥٧٠الدولي التدقيق معيار 
  

  المنشاة المستمرة
  

   لتدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ سارية المفعول(
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر  ١٥اً من إعتبار

  

  المحتويات
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 المنشأة المستمرة
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 المنشأة المستمرة
 

 ٥٧٠معيار التدقيق الدولي  ٥٥٩ 

دقي
الت

  قـ

  المقدمة
  المعيارنطاق 

 اإلدارة إستخدامفي تدقيق البيانات المالية المتعلقة بمسؤوليات المدقق اول هذا المعيار يتن .١
  . المنشأة المستمرة في إعداد البيانات الماليةفتراض إل

  

  المنشأة المستمرةإفتراض 
 إلى المدىنظر إلى المنشأة على أنها مستمرة في األعمال المنشأة المستمرة، يإفتراض بموجب  .٢

 ويتم إعداد البيانات المالية لألغراض العامة على أساس المنشأة المستمرة، ما لم .المنظور
 .تنوي اإلدارة تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات أو لم يكن لديها بديل واقعي غير القيام بذلك

 إلطار إعداد التقارير وفقاًويمكن أن يتم أو ال يتم إعداد البيانات المالية لألغراض الخاصة 
، أن يكون أساس المنشأة المستمرة غير ذا مثالً(مالية  الذي يتعلق به أساس المنشأة المستمرة ال

عالقة ببعض البيانات المالية التي تم إعدادها على أساس الضريبة في بعض نطاقات 
 المنشأة المستمرة، يتم تسجيل إفتراض  إستخداموعندما يكون من المالئم ). ختصاصاإل

ات على أساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقيق أصولها والوفاء ملتزااألصول واإل
  )١الفقرة أ: المرجع. (اتها في سياق األعمال الطبيعيإلتزامب

  

  كمنشأة مستمرةستمرار على اإلةمسؤولية تقييم قدرة المنشأ
 متطلب صريح لإلدارة لعمل تقييم محدد لقدرةتحتوي بعض أطر إعداد التقارير المالية على  .٣

تها رأس كمنشأة مستمرة، وعلى معايير تتعلق بالمسائل التي سيتم دستمرارالمنشأة على اإل
فعلى سبيل المثال، يقتضي معيار . واإلفصاحات التي سيتم عملها فيما يخص المنشأة المستمرة

يمكن . ١ كمنشأة مستمرةستمرار من اإلدارة عمل تقييم لقدرة المنشأة على اإل١ الدوليالمحاسبة
ضا تحديد المتطلبات التفصيلية المتعلقة بمسؤولية اإلدارة عن تقييم قدرة المنشأة على أي
 .  كمنشأة مستمرة وإفصاحات البيانات المالية ذات العالقة في القانون أو النظامستمراراإل

 

قد ال يوجد في أطر إعداد التقارير المالية األخرى متطلب صريح يقتضي من اإلدارة عمل  .٤
 المنشأة إفتراض لكن، وبما أن .  كمنشأة مستمرةستمرارد لقدرة المنشأة على اإلتقييم محد

، فإن إعداد ٢ في إعداد البيانات المالية كما هو وارد في الفقرة المستمرة يعتبر مبدأ أساسياً
 كمنشأة مستمرة ستمرارالبيانات المالية يقتضي من اإلدارة عمل تقييم لقدرة المنشأة على اإل

 . لم يشمل إطار إعداد التقارير المالية على متطلب صريح للقيام بذلكحتى لو 
  

                                                 
  . ٢٦ -٢٥، الفقرات ٢٠٠٩ يناير ١كما في " عرض البيانات المالية "١بة الدولي معيار المحاس  ١



 المنشأة المستمرة

  ٥٦٠ ٥٧٠معيار التدقيق الدولي 

 كمنشأة مستمرة عمل ستمراريشمل قيام اإلدارة بعمل تقييم محدد لقدرة المنشأة على اإل .٥
تقديرات، في مرحلة معينة من الوقت، حول النتائج المستقبلية المشكوك فيها المتأصلة لألحداث 

 : مل التالية ذات عالقة بالتقديروتعتبر العوا. أو الظروف

تزداد درجة الشك المرافقة لناتج حدث أو ظرف بشكل جوهري كلما كان وقت حدوث  •
ولهذا السبب، تحدد معظم أطر إعداد . بعد في المستقبلأالحدث أو الظرف أو الناتج 

ها أخذ التقارير المالية التي تقتضي تقييم إدارة صريح الفترة التي يتعين على اإلدارة في
 . كافة المعلومات المتوفرة بالحسبان

حجم ومدى تعقيد المنشأة وطبيعة وظروف أعمالها ودرجة التي يؤثر فيها تأثرها  •
 . بالعوامل الخارجية على التقدير المتعلق بناتج األحداث أو الظروف

ن ويمكن أ. أي تقدير حول المستقبل يستند إلى المعلومات المتوفرة في وقت عمل التقدير •
نتائج غير منسجمة مع التقديرات التي كانت معقولة في وقت تؤدي األحداث الالحقة إلى 

 . عملها
  

 مسؤوليات المدقق
تتلخص مسؤولية المدقق في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول مدى مالئمة  .٦

 ما إذا كان هناك إستنتاجالمنشاة المستمرة في إعداد البيانات المالية وفتراض  اإلدارة إلإستخدام
وتوجد هذه المسؤولية حتى .  كمنشأة مستمرةستمرارشك جوهري حول قدرة المنشأة على اإل

يشمل إطار إعداد التقارير المالية على متطلب صريح لقيام اإلدارة بعمل تقييم محدد لو لم 
  . كمنشأة مستمرةستمرارلقدرة المنشأة على اإل

 

، فإن اآلثار المحتملة للضوابط المتأصلة ٢٠٠٢قيق الدولي لكن، وكما هو وارد في معيار التد .٧
على قدرة المدقق على كشف البيانات الخاطئة الجوهرية تكون اكبر بالنسبة لألحداث أو 

وال . الظروف المستقبلية التي يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة عن كونها منشأة مستمرة
 عدم إعتباروعليه، ال يمكن . روف المستقبليةيستطيع المدقق بأن يتنبأ بهذه األحداث أو الظ

 ضمانة حول قدرة المنشأة أنهوجود إشارة إلى شكوك المنشأة المستمرة في تقرير المدقق على 
 . كمنشأة مستمرةستمرارعلى اإل

  

 تاريخ النفاذ
 بر ديسم ١٥يدخل هذا المعيار حيز النفاذ لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في  .٨

 . أو بعد ذلك٢٠٠٩
  

                                                 
  ". األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"، ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢



  المنشأة المستمرة
 

 ٥٧٠معيار التدقيق الدولي   ٥٦١  

دقي
الت

  قـ

 األهداف
 :هي  المدققإن أهداف .٩

 اإلدارة إستخدامالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بمدى مالئمة   )أ (
 ؛ المنشأة المستمرة في إعداد البيانات الماليةفتراض إل

 إمكانية وجود شكوك جوهرية، بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتاج  )ب (
 المنشأة على  على قدرةتلقي بتكهنات سلبيةتتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن 

  كمنشأة مستمرة؛ وستمراراإل

 .تحديد دالالت تقرير المدقق  )ج (
  

  المتطلبات
  إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة

نبغي أن ، ي٣١٥٣ لمعيار التدقيق الدولي وفقاًعند القيام بإجراءات تقييم المخاطر المطلوبة  .١٠
 المنشأة  على قدرةتلقي بتكهنات سلبيةيدرس المدقق إمكانية وجود أحداث أو ظروف يمكن أن 

وبالقيام بذلك، يجدد المدقق ما إذا قامت اإلدارة الفعل بعمل .  كمنشأة مستمرةستمرارعلى اإل
 )٥أ-٢الفقرة أ: المرجع( كمنشأة مستمرة، و ستمرارتقييم أولي لقدرة المنشأة على اإل

ويحدد ما إذا حددت إذا تم القيام بهذا التقييم، ينبغي أن يناقش المدقق التقييم مع اإلدارة   )أ (
  على قدرةتلقي بتكهنات سلبية يمكنها، منفردة أو مجتمعة، أن  أو ظروفاًاإلدارة أحداثاً

 كمنشأة مستمرة، وإن كان األمر كذلك، خطط اإلدارة لمعالجتها؛ ستمرارالمنشأة على اإل
 أو 

 ستخدامذا لم يتم القيام بهذا التقييم، فينبغي أن يناقش المدقق مع اإلدارة أساس اإلإ  )ب (
 المنشأة المستمرة ويستفسر من اإلدارة ما إذا كان هناك أحداث أو فتراض المقصود إل

 المنشأة على  على قدرةتلقي بتكهنات سلبيةظروف يمكنها، منفردة أو مجتمعة، أن 
 . كمنشأة مستمرةستمراراإل

 

يجب أن يظل المدقق متنبها خالل التدقيق ألدلة التدقيق بشأن األحداث أو الظروف التي يمكن  .١١
الفقرة : المرجع. ( كمنشأة مستمرةستمرار المنشأة على اإل على قدرةتلقي بتكهنات سلبيةأن 
 )٦أ

  
 تقدير تقييم اإلدارة

: المرجع. ( كمنشأة مستمرةارستمرينبغي أن يقدر المدقق تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإل .١٢
 )١٢أ-١١؛ أ٩أ-٧الفقرات أ

 
                                                 

  . ٥، الفقرة " المنشأة وبيئتهاتحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم"، ٣١٥معيار التدقيق الدولي ٣
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 كمنشأة مستمرة، فعلى المدقق أن يغطي ستمرارلقدرة المنشأة على اإلتقدير تقييم اإلدارة عند  .١٣
 إلطار إعداد التقارير وفقاًنفس الفترة التي استخدمتها اإلدارة لعمل تقييمها كما هو مطلوب 

وإذا كان تقييم اإلدارة لقدرة . ن أو النظام إن كان يحدد فترة أطول للقانووفقاًالمالية المطبق أو 
 من تاريخ ثني عشر شهراًإقل من أ كمنشأة مستمرة يغطي فترة ستمرارالمنشأة على اإل

فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة . ٥٦٠٤البيانات المالية كما هو محدد في معيار الدقيق الدولي
-١٠ أالفقرات: المرجع. (من ذلك التاريخ عشرة شهرا على األقل تمديد فترة تقييمها إلى اثني

 )١٢أ
 

 ما إذا لكن تقييم اإلدارة يشمل كافة عتبارعند تقدير تقييم اإلدارة، يأخذ المدقق بعين اإل .١٤
 . المعلومات ذات العالقة التي يدرك المدقق أنها نتيجة للتدقيق

  
  تقييم اإلدارة بعدالفترة ما 

 فترة التقييم بعد أو الظروف ما باألحداثالمدقق من اإلدارة حول معرفتها ينبغي أن يستفسر  .١٥
.  كمنشأة مستمرةستمرار المنشأة على اإلتكهنات سلبية على قدرةباإلدارة الذي يمكن أن تلقي 

 ) ١٤أ-١٣الفقرات أ: المرجع(
  

 إجراءات التدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو الظروف 
 ستمرار المنشأة على اإل على قدرةتلقي بتكهنات سلبيةأو ظروف يمكن أن أحداث تحديد إذا تم  .١٦

 ومالئمة لتحديد إمكانية كمنشأة مستمرة، فينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية
خذ عوامل التخفيف أوجود شك جوهري من خالل القيام بإجراءات تدقيق إضافية، بما فيها 

 )١٥الفقرة أ: المرجع: (جراءاتوتشمل هذه اإل. عتباربعين اإل

 كمنشأة مستمرة، الطلب من ستمرارعند عدم قيام اإلدارة بعد بتقييم قدرة المنشأة على اإل  )أ (
 .اإلدارة عمل تقييمها

 كان سواءتقييم خطط المنشأة للتصرفات المستقبلية فيما يتعلق بتقييمها للمنشاة المستمرة،   )ب (
الوضع وما إذا كانت هذه الخطط كجدية في من المرجح أن يحسن ناتج هذه الخطط من 

 .الظروفمختلف 

 دراسة في  هاماًعند إعداد المنشأة تكهن تدفقات نقدية ويعتبر تحليل التكهنات عامالً  )ج (
: الناتج المستقبلي لألحداث أو الظروف في تقييم خطط اإلدارة للتصرفات المستقبلية

 ) ١٨أ-١٧الفقرات أ: المرجع(

 ات األساسية المتولدة إلعداد التكهنات؛ وتقييم موثوقية البيان )١(

                                                 
  ).أ(٥الفقرة " األحداث الالحقة"، ٥٦٠معيار التدقيق الدولي   ٤
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 ٥٧٠معيار التدقيق الدولي   ٥٦٣  

دقي
الت

  قـ

 . ات التي تتضمن التكهناتفتراض تحديد ما إذا كان هناك دعم كافي إل )٢(

 . ما إذا توفرت أي معلومات أو حقائق إضافية منذ تاريخ قيام اإلدارة بالتقييمدراسة  )د (

 يتعلق بخططهم طلب إقرارات خطية من اإلدارة، وإذا أمكن، من المكلفين بالرقابة، فيما  ) هـ(
 .للتصرفات المستقبلية ومدى جدوى هذه الخطط

  
  ات التدقيق وإعداد التقارير بها إستنتاج

بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، ينبغي أن يستنتج المدقق، حسب تقديره، إمكانية  .١٧
تكهنات تلقي بوجود شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف يمكنها، منفردة أو مجتمعة، أن 

وتوجد الشكوك الجوهرية عندما .  كمنشأة مستمرةستمرار المنشأة على اإل على قدرةسلبية
 حدوثها بمكان، حسب تقدير المدقق، بحيث يصبح إحتماليةيكون حجم أثرها المحتمل و

 )١٩الفقرة أ: المرجع: (أجل من  ضرورياًاإلفصاح المالئم عن طبيعة ودالالت الشكوك أمراً

 ر عرض بيانات مالية عادل، العرض العادل للبيانات المالية؛ أو في حالة إطا  )أ (

 . ، أن ال تكون البيانات المالية مضللةلتزامفي حالة إطار اإل  )ب (
  

  المنشاة المستمرة بشكل مالئم مع وجود شكوك جوهريةإفتراض  إستخدام
 مع وجود روففي مختلف الظالمنشاة بالمستمرة مالئم إفتراض  إستخدام استنتج المدقق أن إذا .١٨

 : شكوك جوهرية، ينبغي أن يحدد المدقق ما إذا كانت البيانات المالية

 تلقي بتكهنات سلبيةتصف بشكل كافي األحداث أو الظروف الرئيسية التي يمكنها أن   )أ (
 كمنشأة مستمرة وخطة اإلدارة للتعامل مع هذه ستمرار المنشأة على اإلعلى قدرة

  ؛ واألحداث أو الظروف

 جوهرية تتعلق باألحداث أو الظروف الرئيسية التي يمكنها أن ناك شكوكاًتفصح أن ه  )ب (
 كمنشأة مستمرة؛ ولذلك، يمكن أن ستمرار المنشأة على اإل على قدرةتلقي بتكهنات سلبية

. اتها في سياق األعمال الطبيعيإلتزامتكون غير قادرة على تحقيق أصولها والوفاء ب
 )٢٠الفقرة أ: المرجع(

 

يم إفصاحات كافية في البيانات المالية، ينبغي على المدقق أن يعبر عن رأي غير في حال تقد .١٩
  : أجل من تقرير المدقق المسألة في التأكيدمعدل ويضم فقرة 

تلقي بتكهنات إبراز وجود شكوك جوهرية تتعلق باألحداث أو الظروف التي يمكنها أن   )أ (
 ة؛ و كمنشأة مستمرستمرار المنشأة على اإل على قدرةسلبية



 المنشأة المستمرة

  ٥٦٤ ٥٧٠معيار التدقيق الدولي 

 إلى المالحظة في البيانات المالية التي تفصح عن المسائل الواردة في الفقرة نتباهلفت اإل  )ب (
 )٢٢أ-٢١الفقرات أ: المرجع) (٤٠٦٥نظر معيار التدقيق الدوليأ. (١٨

 

إذا لم يتم عمل إفصاح كافي في البيانات المالية، فينبغي على المدقق التعبير عن رأي مؤهل أو  .٢٠
ويذكر المدقق في التقرير . ٧٠٥٦ لمعيار التدقيق الدوليوفقاًما هو مالئم،  مخالف، حسبرأس

 ستمرار المنشأة على اإل على قدرةتلقي بتكهنات سلبيةأن هناك شكوكا جوهرية يمكنها أن 
 )٢٤أ-٢٣الفقرات أ: المرجع. (كمنشأة مستمرة

  
  ة المستمرة بشكل غير مالئمالمنشأإفتراض  إستخدام

  

 إستخدامبيانات المالية على أساس المنشأة المستمرة ولكن، بتقدير المدقق، كان إذا تم إعداد ال .٢١
المنشأة المستمرة في البيانات المالية غير مالئم، فعلى المدقق التعبير عن فتراض اإلدارة إل

 ) ٢٦أ-٢٥الفقرات أ: المرجع. (رأي مخالف
  

  اإلدارة بعمل تقييمها أو توسيعهعدم رغبة 
  

ة غير راغبة في عمل أو توسيع تقييمها عند طلب المدقق لذلك، فعلى المدقق إذا كانت اإلدار .٢٢
 )٢٧الفقرة أ: المرجع. ( الدالالت في تقرير المدققعتبارأن يأخذ بعين اإل

  
  المكلفين بالرقابةأولئك  مع اإلتصال

 

 فيجب على المدقق أن يبلغ عن ،٧ما لم يكن المكلفون بالرقابة مشاركين في إدارة المنشأة .٢٣
 على تلقي بتكهنات سلبيةالمكلفين بالرقابة عن األحداث أو الظروف الرئيسية التي يمكنها أن 

 : مع المكلفين بالرقابة ما يليتصالويشمل اإل.  كمنشأة مستمرةستمرارقدرة المنشأة على اإل

 ما إذا كانت الظروف أو األحداث تشكل شكوكا جوهرية؛   )أ (

المستمرة مالئما في إعداد البيانات المالية المنشأة إفتراض  إستخدامما إذا كان   )ب (
 وعرضها؛ و

 . كفاية اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية  )ج (
  

  التأخير الجوهري في المصادقة على البيانات المالية
 

إذا كان هناك تأخير جوهري في المصادقة على البيانات المالية من قبل اإلدارة أو أولئك  .٢٤
وإذا .  عن أسباب التأخيرستفسار تاريخ البيانات المالية، فعلى المدقق اإلالمكلفين بالرقابة بعد

اعتقد المدقق أن التأخير يمكن أن يرتبط باألحداث أو الظروف المتعلقة بتقييم المنشأة 
                                                 

  ". فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل"، ٧٠٦معيار التدقيق الدولي   ٥
  ". قلالمست المدقق تقرير فيالوارد  الرأي على  التعديالت"، ٧٠٥معيار التدقيق الدولي   ٦
  ". اإلتصال مع أولئك المكلفين بالرقابة"، ٢٦٠معيار التدقيق الدولي   ٧
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 ٥٧٠معيار التدقيق الدولي   ٥٦٥  

دقي
الت

  قـ

المستمرة، فعلى المدقق القيام بإجراءات التدقيق اإلضافية الضرورية، كما هي واردة في الفقرة 
شك جوهري، كما هو وارد في  المدقق المتعلق بوجود إستنتاج تأثير ةدراس، إلى جانب ١٦

 . ١٧الفقرة 
***  

  

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
  )٢الفقرة : المرجع( المنشأة المستمرةإفتراض 

  إعتبارات محددة بمنشآت القطاع العام
  

 فعلى سبيل المثال، .امالمنشأة المستمرة بمنشآت القطاع العإفتراض  اإلدارة بإستخداميتعلق  .١أ
 كمنشأة ستمرارقضية قدرة القطاع العام على اإل ١تناول معيار المحاسبة الدولية للقطاع العام ي

ويمكن أن تنشأ مخاطر المنشاة المستمرة، لكنها ليست مقتصرة على، الحاالت التي . ٨مستمرة
عم الحكومة أو سحبه، تعمل فيها منشآت القطاع العام على أساس غير ربحي، أو عند تقليل د

تلقي بتكهنات ويمكن أن تشمل األحداث أو الظروف التي يمكنها أن . أو في حالة الخصخصة
 كمنشأة مستمرة في القطاع العام الحاالت التي تفتقر ستمرار على قدرة المنشأة على اإلسلبية

 قرارات سياسة اذإتخ وجودها المستمر أو عندما أجلفيها منشآت القطاع العام إلى التمويل من 
  . تؤثر على الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام

  
  إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة

 المستمرة  المنشأةإفتراض األحداث أو الظروف التي يمكنها أن تلقي بتكهنات سلبية حول 
  )١٠الفقرة : المرجع(
ردة أو مجتمعة، أن تلقي بتكهنات سلبية على فيما يلي أمثلة على أحداث أو ظروف يمكنها، منف .٢أ

 إلى دائماًوهذه القائمة ليست شاملة وال يشير وجود بند أو أكثر .  المنشاة المستمرةإفتراض 
  . وجود شكوك جوهرية

  
  المالية

 . الحاليلتزام أو مركز اإللتزامصافي اإل •

االت واقعية بالتجديد  ثابتة المدة التي تقترب من تاريخ االستحقاق دون احتمقتراضاتاإل •
 قصيرة األجل لتمويل األصول طويلة قتراضات الزائد على اإلعتمادأو التسديد؛ أو اإل

 . األجل

التدفقات النقدية التشغيلية السلبية التي يشار إليها في البيانات المالية التاريخية أو  •
 .المستقبلية

                                                 
  . ٤١-٣٨، الفقرات ٢٠٠٩ يناير ١كما في " عرض البيانات المالية"، ١معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  ٨
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 .النسبة المالية الرئيسية السلبية •

لجوهرية أو التدهور الحاد في قيمة األصول المستخدمة لتوليد التدفقات الخسائر التشغيلية ا •
 .النقدية

 . أرباح األسهمإستمرارتقطع أو عدم  •

 .عدم القدرة على سداد الدائنين في المواعيد المستحقة •

 . القروضإتفاقيات لبنود متثالعدم القدرة على اإل •

 . التسليم مع الموردينالتحول من المعامالت النقدية إلى معامالت النقد عند •

 ستثماراتعدم القدرة على الحصول على تمويل لتطوير المنتجات الجديدة األساسية أو اإل •
 . األساسية األخرى

  
 التشغيلية

 .نية اإلدارة تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات •

 .خسارة اإلدارة الرئيسية دون بديل عنها •

 . أو رخصة أو موردين رئيسيينإمتيازخسارة سوق رئيسي أو عمالء رئيسيين أو حق  •

 .صعوبات العمل •

 .نقص الموردين المهمين •

 .جداًظهور منافس ناجح  •
  

 أخرى 

 .ل أو المتطلبات القانونية األخرى المارأسمع متطلبات  لتزامعدم اإل •

ضد المنشأة والتي، إذا نجحت، ستؤدي تعليق اإلجراءات القانونية أو التنظيمية األخرى  •
 . المرجح أن ال تكون المنشأة فدارة على الوفاء بهاإلى مطالب من

 .  على المنشأةالتغيرات في القانون أو النظام أو سياسة الحكومة المتوقع أن تؤثر سلباً •

 .الكوارث غير المؤمنة أو المؤمنة بأقل مما تستحق عند حدوثها •
  

فعلى سبيل . رىيمكن التخفيف عادة من أهمية هذه الظروف أو األحداث عن طريق عوامل أخ
المثال، يمكن موازنة تأثير عدم قدرة المنشأة على سداد ديونها المعتادة عن طريق خطة 

 باألصولاإلدارة في المحافظة على تدفقات نقدية كافية من خالل وسائل بديلة مثل التصرف 
يمكن وعلى نحو مماثل، .  مال إضافيرأسأو إعادة جدولة دفعات السداد أو الحصول على 

  . تخفيف من اثر فقدان المورد الرئيسي من خالل توفر مصدر توريد بديل ومالئمال
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 ٥٧٠معيار التدقيق الدولي   ٥٦٧  

دقي
الت

  قـ

 المدقق في تحديد ما إذا كان المرجح أن ١٠تساعد إجراءات تقييم المخاطر التي تقتضيها الفقرة .٣أ
المنشأة المستمرة قضية هامة وما هو أثره على التخطيط فتراض  اإلدارة إلإستخداميكون 
 المزيد من النقاشات مع اإلدارة في الوقت المناسب، بما هذه اإلجراءات أيضاًوتتيح . للتدقيق

  .فيها مناقشات خطط اإلدارة وحل أية قضايا تم تحديدها بالنسبة للمنشاة المستمرة
  

  حجماًات خاصة بالمنشآت األصغر إعتبار
  

تكون   أنويمكن .يمكن أن يؤثر حجم أي منشأة على قدرتها على تحمل الظروف السلبية .٤أ
 غير أنها ستغالل أكثر قدرة على التجاوب بشكل سريع مع فرص اإلحجماًالمنشآت األصغر 

  . فد تفتقر إلى االحتياطات للمحافظة على العمليات
  
مخاطر توقف البنوك  حجماًتشمل الظروف ذات العالقة الخاصة بالمنشآت األصغر  .٥أ

رة المحتملة للموردين الرئيسيين أو والمقرضين اآلخرين عن دعم المنشأة باإلضافة إلى الخسا
 إمتيازالعمالء الرئيسيين أو الموظفين الرئيسيين أو الحق في العمل بموجب ترخيص أو حق 

 .تفاق قانوني آخرإأو 
  

  )١١الفقرة : المرجع( البقاء متنبهين خالل عملية التدقيق ألدلة تدقيق حول األحداث أو الظروف
 من المدقق مراجعة تقييم المخاطر الذي قام به وتعديل ٣١٥ معيار التدقيق الدولي يقتضي .٦أ

إجراءات التدقيق اإلضافية المخطط لها عند الحصول على أدلة تدقيق إضافية خالل سير 
حتى لو تم تحديد أحداث أو ظروف . ٩التي تؤثر على تقييم المدقق للمخاطرعملية التدقيق 

 كمنشأة مستمرة بعد عمل ستمرارى اإليمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة عل
، فقد يحتاج تقييم ١٦تقييمات المدقق للمخاطر، إضافة إلى القيام باإلجراءات الواردة في الفقرة 

وقد يؤثر وجود مثل هذه األحداث . المدقق لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية إلى المراجعة
إلضافية في الرد على المخاطر أو الظروف على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المدقق ا

  .  المتطلبات ويوفر إرشادات حول هذه القضية٣٣٠١٠ويحدد معيار التدقيق الدولي. المقيمة
  

  تقدير تقييم اإلدارة 
  )١٢الفقرة : المرجع (تقييم اإلدارة والتحليل المساند وتقييم المدقق

ات إعتباررة جزء رئيسيا من  كمنشأة مستمستمراريعتبر تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإل .٧أ
  .  المنشأة المستمرةفتراض  اإلدارة إلستخدامالمدقق إل

  
لكن وفي بعض الظروف، . ال يعتبر تصحيح النقص في تحليل اإلدارة من مسؤوليات المدقق .٨أ

 ما إذا ستنتاجقد ال يمنع االفتقار إلى تحليل مفصل من قبل اإلدارة لدعم تقييمها المدقق من اإل

                                                 
  .٣١، الفقرة ٣١٥معيار التدقيق الدولي    ٩
  ".مدقق للمخاطر المقيمةستجابة الإ "، ٣٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٠
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فعلى سبيل . الظروفمختلف  في مالئماًالمنشأة المستمرة فتراض  اإلدارة إلامإستخدكان 
صول جاهزة للموارد المالية،  ووسيلة ولعمليات المربحةمن االمثال، عندما يكون هناك تاريخ 

يمكن عمل تقدير المدقق وفي هذه الحالة، .  دون تحليل مفصلاتقييماتهفإن اإلدارة تقوم بعمل 
دون عمل إجراءات تقييم مفصلة إذا كان إجراءات التدقيق األخرى ييم اإلدارة لمدى مالئمة تق

 المنشاة فتراض  اإلدارة إلإستخدام ما إذا كان ستنتاجكافية لتمكنه من اإلالتي قام بها المدقق 
  . المستمرة في إعداد البيانات المالية مالئمة في مختلف الظروف

  
 كمنشأة ستمرارقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلفي ظروف أخرى، يمكن أن يشمل تقدير ت .٩أ

، تقييم العملية التي اتبعتها اإلدارة في عملية تقييمها ١٢ للفقرة وفقاًمستمرة، كما هو مطلوب 
ات التي استندت إليها وخططها للتصرفات المستقبلية وما إذا كانت خطط اإلدارة فتراض واإل

  . مجدية في مختلف الظروف
  

  )١٣الفقرة : المرجع ( اإلدارةفترة تقييم
  

اإلدارة الفترة التي يتعين تقييما صريحا من التي تقتضي طر إعداد التقارير المالية أمعظم تحدد  .١٠أ
  . ١١ كافة المعلومات المتوفرةعتبارعلى اإلدارة خاللها أن تأخذ بعين اإل

  
  )١٣-١٢الفقرات : المرجع (حجماًات الخاصة بالمنشآت األصغر عتباراإل

  

  مفصالً قد أعدت تقييماًحجماً العديد من الحاالت، يمكن أن ال تكون إدارة المنشآت األصغر في .١١أ
المعرفة العميقة  كمنشأة مستمرة ولكن بدال من ذلك تعمد على ستمرارلقدرة المنشأة على اإل

دقق ومع ذلك، ووفقا لمتطلبات هذا المعيار، يحتاج الم.  المستقبلية المتوقعةوالتطلعات باألعمال
وبالنسبة للمنشآت .  كمنشاة مستمرةستمرارإلى تقدير تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإل

، فقد يكون من المالئم مناقشة التمويل المتوسط وطويل األجل للمنشأة مع حجماًاألصغر 
 توثيقية كافية وان تكون منسجمة مع فهم المدقق بأدلةدعم مزاعم اإلدارة اإلدارة، شريطة 

 بالنسبة للمدقق بأن يطلب من المنشأة ١٣لذلك، يمكن تلبية المتطلب الوارد في الفقرة . أةللمنش
 عنها والتحقق منها، مثل ستفسار، من خالل مناقشة الوثائق المساندة واإلمثالًتوسيع تقييمها، 

  . ثباتهاإ لذلك خالفاًبلي، التي تم تقييمها بالنسبة لجدواها أو الطلبات المستلمة للتوريد المستق
  
 مهما بالنسبة لقدرة المنشآت على األغلبر يالمد-لمالكالذي يقدمه ايعتبر الدعم المستمر  .١٢أ

 حجماًوحيث يتم تمويل المنشأة األصغر .  كمنشآت مستمرةستمرار على اإلحجماًاألصغر 
المدراء، فقد يكون من المهم أن ال يتم سحب هذه -بشكل كبير من خالل القروض من المالكين

 المنشأة خالل الصعوبات المالية على إستمرارفعلى سبيل المثال، يمكن أن يعتمد . موالاأل
                                                 

 ١٢ هذا األمر على أنه فترة يجب أن تكون على األقـل، دون حـصر،                ١على سبيل المثال، يعرف معيار المحاسبة الدولي           ١١
 .  من نهاية فترة إعداد التقاريرشهراً
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أو دعم لصالح بنوك أو دائنين آخرين، لمنشأة أخذته اقرض همية ألالمدراء - المالكينتقليل
وفي .  الشخصية كضمان إضافيبأصولهالمدير لقرض للمنشأة من خالل تقديم ضمان -المالك

المدير لقيمة -ن أن يحصل المدقق على أدلة توثيقة مالئمة حول تقليل المالكهذه الظروف، يمك
المدير، يمكن -وعندما تعتمد المنشأة على دعم إضافي من المالك. القرض أو حول الضمانة
إضافة لذلك، يمكن .  بموجب ترتيب الدعملتزامالمدير على الوفاء باإل-يقيم المدقق قدرة المالك
المدير -دقة خطية على الشروط والبنود المرفقة بهذا الدعم ونية المالكأن يطلب المدقق مصا

  . أو فهمه
  

  )١٥الفقرة : المرجع( الفترة ما بعد تقييم اإلدارة
 أن هناك أحداث معروفة، حتماليةيبقى المدقق متنبها إل، ١١ للفقرة وفقاًحسب ما هو مطلوب  .١٣أ

تقييم المستخدمة من قبل اإلدارة والتي مجدولة أو غير ذلك، أو ظروف ستحدث ما بعد فترة ال
 المنشأة المستمرة في إعداد فتراض  اإلدارة إلإستخداميمكن أن تطرح مسألة مدى مالئمة 

وما أن درجة الشكوك المصاحبة لناتج الحدث أو الظرف تزداد كلما كان . البيانات المالية
روف التي تقع في المستقبل،  األحداث أو الظدراسة، وعند حصول الحدث أو الظرف مستقبلياً

فإن المؤشرات على قضايا المنشاة المستمرة تحتاج ألن تكون هامة قبل أن يحتاج المدقق إلى 
وإذا تم تحديد هذه الظروف أو األحداث، فقد .  بإجراءات إضافيةعتبارأن يأخذ القيام بعين اإل

للحدث أو الظرف على تقييمه يحتاج المدقق إلى أن يطلب من اإلدارة تقييم األهمية المحتملة 
وفي هذه الظروف، تنطبق اإلجراءات الواردة .  كمنشأة مستمرةستمرارلقدرة المنشأة على اإل

  .١٦في الفقرة 
  
 من اإلدارة، ال يتحمل المدقق مسؤولية القيام بأي إجراءات تدقيق إضافية ستفساراإلعن عدا  .١٤أ

نات سلبية على قدرة المنشأة على لتحديد األحداث أو الظروف التي يمكن أن تلقي بتكه
 كمنشأة مستمرة ما بعد الفترة التي قيمتها اإلدارة والتي، كما هو وارد في الفقرة ستمراراإل
  .  من تاريخ البيانات المالية شهرا١٢ً، تكون على األقل ١٣

  
  )١٦الفقرة : المرجع (إجراءات التدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو الظروف

  

  : ما يلي١٦ تشمل إجراءات التدقيق ذات العالقة بالمتطلب الوارد في الفقرة يمكن أن .١٥أ

 .تحليل ومناقشة التدفق النقدي والربح والتوقعات ذات العالقة مع اإلدارة •

 .تحليل ومناقشة البيانات المالية المرحلية األخير للمنشأة •

 .ها القروض وتحديد ما إذا تم خرقإتفاقيات بنود سندات الدين وةقراء •
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 المساهمين والمكلفين بالرقابة واللجان ذات العالقة للرجوع إلى إجتماعاتقراءة محاضر  •
 .المصاعب المالية

 القانونية للمنشأة فيما يخص التقاضي والمطالبات ومعقولية ستشارات عن اإلستفساراإل •
 .تقييم اإلدارة لناتجها وتقدير دالالتها المالية

 تطبيق الترتيبات لتوفير دعم مالي أو المحافظة عليه مع مصادقة وجود وشرعية وإمكانية •
األطراف ذات العالقة أو األطراف الثالثة وتقييم القدرة المالية لهذه األطراف على توفير 

 . أموال إضافية

 . تقييم خطط المنشأة للتعامل عم طلبات العمالء غير المعبئة •

 لذلك خالفاًقة لتحديد تلك التي تخفيف أو القيام بإجراءات التدقيق المتعلقة باألحداث الالح •
 .  كمنشأة مستمرةستمرارتؤثر على قدرة المنشأة على اإل

 . قتراضمصادقة وجود وبنود وكفاية تسهيالت اإل •

 .الحصول على تقارير األعمال التنظيمية ومراجعتها •

 .تحديد كفاية الدعم المقدم ألي عمليات تصرف باألصول تم التخطيط لها •
  

  ))ب(١٦الفقرة : المرجع (طط اإلدارة لألعمال المستقبليةتقييم خ
ات لإلدارة حول خططها إستفسارتقييم خطط اإلدارة لألعمال المستقبلية يمكن أن يشمل  .١٦أ

 المال أو إقتراضلألعمال المستقبلية، بما فيها على سبيل المثال خططها لتصفية األصول أو 
  .  المالرأسقات أو زيادة إعادة هيكلة الديون أو تقليل أو تأخير النف

  
  ))ج(٦الفقرة : المرجع (فترة تقييم اإلدارة

  

  : ، يمكن أن يقارن المدقق)ج (١٦إضافة إلى اإلجراءات المطلوبة في الفقرة  .١٧أ
 المعلومات المالية المستقبلية للفترات السابقة األخيرة مع النتائج التاريخية؛ و •

  .ية مع النتائج المتحققة حتى تاريخهالمعلومات المالية المستقبلية للفترة الحال •
  
 من خالل تقليل أهمية سواءات اإلدارة الدعم المقدم من األطراف الثالثة، إفتراضحيث تشمل  .١٨أ

 بالمحافظة على التمويل اإلضافي أو تقديمه أو الضمانات، وحيث أن هذا لتزامالقروض أو اإل
 طلب دراسة، قد يحتاج المدقق إلى  كمنشأة مستمرةستمرارالدعم مهم لقدرة المنشأة على اإل

من تلك األطراف الثالثة والحصول على أدلة على ) تشمل البنود والشروط(مصادقة خطية 
  . قدرتها على توفير هذا الدعم
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  ات التدقيق وإعداد التقارير بهاإستنتاج
تعلقة  في مناقشة الشكوك الم١في معيار المحاسبة الدولي" الشكوك الجوهرية"تستخدم عبارة  .١٩أ

 كمنشأة مستمرة ستمرارباألحداث أو الظروف التي تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإل
وفي بعض اطر إعداد التقارير المالية تستخدم . في البيانات الماليةوالتي ينبغي اإلفصاح عنها 

  . في ظروف مشابهة" الشكوك الجوهرية"عبارة 
  

  بشكل مالئم مع وجود شكوك جوهريةالمنشأة المستمرة إفتراض  إستخدام
  )١٨الفقرة : المرجع (كفاية اإلفصاح عن الشكوك الجوهرية

  

 إنتباهيمكن أن يشمل تحديد كفاية إفصاح البيانات المالية تحديد ما إذا كانت المعلومات تلفت  .٢٠أ
 في تحقيق أصولها الوفاء ستمرار عدم قدرة المنشأة على اإلإحتماليةالقراءة صراحة إلى 

  . اتها في سياق األعمال الطبيعيلتزامإب
  

الفقرة : المرجع (إعداد تقارير التدقيق عندما يكون اإلفصاح عن الشكوك الجوهرية غير كافي
٢٠(  
  فيما يلي توضيح لفقرة التأكيد عندما يقتنع المدقق بكفاية إفصاح المالحظات .٢١أ

  

  فقرة التأكيد
  

 في البيانات المالية والتي تشير إلى Xإلى المالحظة  نتباهدون أن يكون رأينا مؤهال، فإننا نلفت اإل
، ١X٢٠ ديسمبر ٣١ خالل السنة المنتهية في ZZZأن الشركة تكبدت صافي خسارة مقدارها 

هذه الظروف، . YYYات الشركة الحالية إجمالي أصولها بقيمة إلتزامومن ذلك التاريخ، تجاوزت 
، تشير إلى وجود شكوك جوهرية يمكن أن X إلى جانب المسائل األخرى المحددة في المالحظة

  .  كمنشأة مستمرةستمرارتلقي بتكهنات سلبية على قدرة الشركة على اإل
  
في الحاالت التي تشمل العديد من الشكوك الجوهرية التي تعتبر هامة بالنسبة للبيانات المالية ككل،  .٢٢أ

 بدال حجب الرأيالمالئم التعبير عن  من أنه جداًيمكن أن يعتبر المدقق مالئمة في الحاالت النادرة 
  .  إرشادات حول هذه المسألة٧٠٥ويقدم معيار التدقيق الدولي. من إضافة فقرة التأكيد

  
الفقرة : المرجع (إعداد تقارير التدقيق عندما يكون اإلفصاح عن الشكوك الجوهرية غير كافي

٢٠(  
  :مؤهل ت ذات العالقة عند التعبير عن رأيفيما يلي توضيح للفقرا .٢٣أ
  

  أساس الرأي المؤهل
. ١X٢٠ مارس ١٩ تمويل الشركة وتكون المبالغ غير المسددة مستحقة الدفع فيإتفاقياتتنتهي 

وكانت الشركة غير قادرة على إعادة التفاوض بشأن الشكوك الجوهرية التي يمكن أن تلقي 
 أن تكون  كمنشاة مستمرة ولذلك يمكنستمراربتكهنات سلبية على قدرة الشركة على اإل
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وال . اتها في سياق األعمال الطبيعيإلتزامالشركة غير قادرة على تحقيق أصولها والوفاء ب
  . بالكامل عن هذه الحقيقة) والمالحظات عليها(تفصح البيانات المالية 

  
  المؤهلالرأي 

  

ل،  اإلفصاح غير الكامل للمعلومات المشار إليها في فقرة أساس الرأي المؤهإستثناءبرأينا، ب
تعطي صورة حقيقة "أو (تعرض البيانات المالية بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية 

 وأدائها المالي وتدفقاتها ٠X٢٠ ديسمبر ٣١المركز المالي للشركة كما في ") وعادلة عن
   .... لـ وفقاًالنقدية للسنة المنتهية في تاريخه 

  
  : ر عن رأي مخالففيما يلي توضيح للفقرات ذات العالقة عند التعبي .٢٤أ

  
  أساس الرأي المخالف 

  

 ديسمبر ٣١ تمويل الشركة وكانت المبالغ غير المسددة مستحقة الدفع في إتفاقياتتنتهي 
١Xوكانت الشركة غير قادرة على إعادة التفاوض أو الحصول على تمويل بديل وتدرس . ٢٠

أن تلقي بتكهنات سلبية تشير هذه األحداث إلى شكوك جوهرية التي يمكن .  إعالن إفالسها
 كمنشاة مستمرة ولذلك يمكن أن تكون الشركة غير قادرة ستمرارعلى قدرة الشركة على اإل

وال تفصح البيانات المالية . اتها في سياق األعمال الطبيعيإلتزامعلى تحقيق أصولها والوفاء ب
  . بالكامل عن هذه الحقيقة) والمالحظات عليها(
  

  الرأي المخالف
  

، بسبب الخطأ في المعلومات الواردة في فقرة أساس الرأي المخالف، ال تعرض البيانات برأينا
 ٣١المركز المالي للشركة كما في ") تعطي صورة حقيقة وعادلة عن"أو (المالية بشكل عادل 

  ....  لـ وفقاً وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في تاريخه ٠X٢٠ديسمبر 
  

  )٢١الفقرة : المرجع (المنشاة المستمرة بشكل غير مالئمفتراض إ إستخدام
  

 إستخدامإذا تم إعداد البيانات المالية على أساس المنشاة المستمرة ولكن، في تقدير المدقق، كان  .٢٥أ
المنشاة المستمرة في البيانات المالية غير مالئم، ينطبق المتطلب الوارد في فتراض اإلدارة إل

ي من المدقق التعبير عن رأي مخالف بغض النظر عما إذا شملت  الذي يقتض٢١الفقرة
المنشاة فتراض  اإلدارة إلإستخدام عن مدى مالءمة البيانات المالية أم لم تشمل إفصاحاً

  .المستمرة
   

 إستخدامختارت اإلدارة إعداد البيانات المالية عندما يكون إ من إدارة المنشأة أو إذا كان مطلوباً .٢٦أ
مختلف الظروف، يتم إعداد البيانات المالية على في اة المستمرة غير مالئم  المنشإفتراض 

 على القيام بتدقيق البيانات قادراًويمكن أن يكون المدقق ). ، أساس التصفيةمثالً(أساس بديل 
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المالية شريطة أن يقرر المدقق أن األساس البديل عبارة عن إطار إعداد تقارير مالية مقبول 
 على التعبير عن رأي غير معدل حول البيانات قادراًوقد يكون المدقق . وففي مختلف الظر

 من المالئم أو الضروري أنه يمكن أن يعتبر أنهالمالية شريطة وجود إفصاح كافي فيها، غير 
 المستخدم إلى ذلك األساس البديل واألسباب إنتباهتضمين فقرة التأكيد في تقرير المدقق للفت 

  . هإستخداموراء 
  

  )٢٢الفقرة : المرجع( عدم رغبة اإلدارة في القيام بتقييمها أو توسيعه
في ظروف محددة، يمكن أن يعتقد المدقق بأنه من الضروري أن يطلب من اإلدارة عمل  .٢٧أ

فقد يكون الرأي المؤهل أو وإذا لم تكن اإلدارة راغبة في القيام بذلك، . تقييمها أو توسيعه
ئما ألنه قد ال يكون من الممكن بالنسبة للمدقق الحصول حجب الرأي في تقرير المدقق مال

المنشأة المستمرة في إعداد البيانات إفتراض  إستخدامعلى أدلة تدقيق مالئمة وكافية فيما يخص 
المالية، مثل أدلة التدقيق المتعلقة بوجود خطط وضعتها اإلدارة قيد التنفيذ أو وجود عوامل 

  . تخفيف أخرى
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  ٢٧أ-٢٣أ  ..............الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية واإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة

    ............رارات الخطيةقائمة بمعايير التدقيق الدولي التي تحتوي على متطلبات اإلق: ١الملحق 
    خطاب إقرار توضيحي : ٢الملحق 
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 اإلقرارات الخطية

    ٥٧٦  ٥٨٠معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
  المعيارنطاق 

الحصول على إقرارات خطية من اإلدارة، وحيثما في مسؤوليات المدقق يتناول هذا المعيار  .١
  .، من أولئك المكلفين بالرقابة في عملية تدقيق البيانات الماليةمالئماًكان 

 
 معايير التدقيق الدولية األخرى التي تحتوي على المتطلبات الخاصة ١يضم الملحق .٢

وال تحد المتطلبات الخاصة باإلقرارات الخطية في معايير التدقيق . باإلقرارات الخطية
 . الدولية األخرى تطبيق هذا المعيار

  
   اإلقرارات الخطية كأدلة تدقيق

 التي ستنتاجاتل المدقق للوصول إلى اإلمن قب عبارة عن المعلومات المستخدمة أدلة التدقيق .٣
وتعتبر اإلقرارات الخطية معلومات ضرورية يحتاجها المدقق فيما .١يستند إليها رأي المدقق

، ستفساراتوعليه، وبصورة مشابهة للردود على اإل. يتعلق بتدقيق البيانات المالية للمنشأة
 )١الفقرة أ: عالمرج. ( من أدلة التدقيقتعتبر اإلقرارات الخطية نوعاً

 
رغم أن اإلقرارات الخطية توفر أدلة تدقيق هامة، فإنها ال توفر أدلة تدقيق كافية ومالئمة  .٤

 على ذلك، فإن حقيقة أن إلدارة عالوةً . لوحدها حول أي من المسائل التي تتعامل معها
حصل قدمت إقرارات خطية موثوقة ال يؤثر على طبيعة أو مدى أدلة التدقيق األخرى التي ي

 . عليها المدقق حول الوفاء بمسؤوليات اإلدارة أو حول إثباتات معينة
 

 تاريخ النفاذ
 ديسمبر  ١٥يدخل هذا المعيار حيز النفاذ لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في  .٥

 . أو بعد ذلك٢٠٠٩
  

 األهداف
 :هي  المدققإن أهداف .٦

، من أولئك المكلفين مالئماًحيثما كان إقرارات خطية من اإلدارة والحصول على   )أ (
بالرقابة والتي يعتقد أنها أوفت بمسؤوليتها في إعداد البيانات المالية وإتمام المعلومات 

 المقدمة للمدقق؛ 
دعم أدلة التدقيق األخرى ذات العالقة بالبيانات المالية أو اإلثباتات المحددة في   )ب (

 ضرورية من قبل المدقق أو إعتبرت ية إذا البيانات المالية من خالل اإلقرارات الخط
 اقتضها معايير التدقيق الدولية األخرى؛ و

                                                 
  .)ج (٥، الفقرة "أدلة التدقيق "٥٠٠معيار التدقيق الدولي  ١
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الرد بصورة مالئمة على اإلقرارات الخطية التي تقدمها اإلدارة، وحيثما أمكن، أولئك   )ج (
المكلفون بالرقابة، أو في حال لم تقم اإلدارة، أو حيثما أمكن، أولئك المكلفون بالرقابة 

 . ات الخطية التي طلبها المدققبتقديم اإلقرار
  

  التعريفات
 :لغايات معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها .٧

بيان خطي من قبل اإلدارة يقدم إلى المدقق ليصادق على مسائل معينة أو : اإلقرار الخطي
ياق البيانات المالية أو وال تشمل اإلقرارات الخطية في هذا الس. لدعم أدلة تدقيق أخرى

 . اإلثباتات عليها أو الدفاتر والسجالت المساندة
 

، مالئماًاإلدارة، وحيثما كان "ألغراض هذا المعيار، تقرأ اإلشارات إلى اإلدارة على أنها  .٨
 على ذلك، في حال إطار العرض العادل، تكون اإلدارة عالوةً ".أولئك المكلفون بالرقابة
 إلطار إعداد التقارير المالية وفقاً بصورة عادلةبيانات المالية وعرضها مسؤولة عن إعداد ال

 إلطار إعداد التقارير وفقاً التي تعطي صورة حقيقية وعادلةالمطبق أو إعداد البيانات المالية 
 . المالية المطبق

  

  المتطلبات
  اإلدارة المطلوب منها تقديم اإلقرارات الخطية

  

رات خطية من اإلدارة التي تتحمل مسؤولية البيانات المالية ينبغي أن يطلب المدقق إقرا .٩
 )٦أ-٢الفقرات أ: المرجع. (وتعرف المسائل المعنية

  
  اإلقرارات الخطية حول مسؤوليات اإلدارة 

   إعداد البيانات المالية
 

ينبغي أن يطلب المدقق من اإلدارة تقديم إقرار خطي بأنها قامت بالوفاء بمسؤوليتها عن  .١٠
، بما في ذلك حيثما كان  إلطار إعداد التقارير المالية المطبقوفقاًلبيانات المالية إعداد ا
الفقرات : المرجع. (٢ التدقيقشروط التكليف العرض العادل لها، كما هو محدد في مالئماً 

 )٢٢أ-١٤ وأ٩أ-٧أ
  

   المعامالت إكتمالالمعلومات المقدمة و
 

 :يم إقرار خطي بما يليينبغي على المدقق أن يطلب من اإلدارة تقد .١١

                                                 
  .)١)(ب(٦، الفقرة "بالتدقيق التكليف شروط على الموافقة " ٢١٠يمعيار التدقيق الدول ٢
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    ٥٧٨  ٥٨٠معيار التدقيق الدولي 

أنها قامت بتزويد لمدقق بكافة المعلومات ذات العالقة وبوسيلة الوصول كما هو متفق   )أ (
 ، و٣التدقيقب التكليفعليه في شروط 

-٧الفقرات أ: المرجع. (أنه تم تسجيل كافة المعامالت وأنها واردة في البيانات المالية  )ب (
 )٢٢أ-١٤ وأ٩أ

  
  قرارات الخطيةوصف مسؤوليات اإلدارة في اإل

 

 ١١ و١٠ينبغي وصف مسؤوليات اإلدارة في اإلقرارات الخطية التي تقتضيها الفقرات  .١٢
 .التكليف بالتدقيقبالطريقة التي يتم فيها وصف هذه المسؤوليات في شروط 

  
  اإلقرارات الخطية األخرى 

 

رر المدقق،  وإذا ق.تقتضي معايير التدقيق الدولية األخرى من المدقق طلب إقرارات خطية .١٣
إضافة إلى اإلقرارات المطلوبة، انه من الضروري الحصول على إقرار خطي أو أكثر لدعم 
أدلة التدقيق األخرى ذات العالقة بالبيانات المالية، فعلى المدقق أن يطلب هذه اإلقرارات 

 )٢٢أ-١٤ وأ١٣أ-١٠الفقرات أ: المرجع. (الخطية األخرى
  

  إلقرارات الخطية التاريخ والفترات التي تغطيها ا
 

يجب أن يكون تاريخ اإلقرارات الخطية أقرب ما يمكن إلى تاريخ تقرير المدقق عن البيانات  .١٤
ويجب أن تكون اإلقرارات الخطية لكافة البيانات المالية والفترات . المالية، وليس بعد ذلك

 )١٨أ-١٥الفقرة أ: المرجع. (المشار إليها في تقرير المدقق
  

  ت الخطية نماذج اإلقرارا
 

وإذا اقتضى . ينبغي أن تكون اإلقرارات الخطية بصورة خطاب إقرار موجه إلى المدقق .١٥
القانون أو النظام من اإلدارة عمل بيانات عامة خطية حول مسؤولياتها، وقرر المدقق أن 

، فال بد من ١١ أو ١٠ للفقراتوفقاًاإلقرارات المطلوبة هذه البيانات توفر بعض أو كامل 
 )٢١أ-١٩الفقرة أ: المرجع. (مسائل ذات العالقة في خطاب اإلقرارشمل ال

  

  الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية واإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة 
   الشكوك فيما يتعلق بموثوقية اإلقرارات الخطية

 

 أو مثابرتها، إذا كان لدى المدقق مخاوف حول كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية .١٦
ها بها أو تطبيقها، فعلى المدقق أن يحدد أثار هذه المخاوف على إلتزامأو شكوك حول 

- ٢٤الفقرة أ: المرجع. (وأدلة التدقيق بشكل عام) الشفهية أو الخطية(موثوقية اإلقرارات 
 )٢٥أ

 
                                                 

  .)٣)(ب(٦الفقرة "، ٢١٠معيار التدقيق الدولي  ٣
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 على وجه الخصوص، إذا كانت اإلقرارات الخطية غير منسجمة مع أدلة التدقيق األخرى، .١٧
وإذا بقيت األمور دون حل، فعلى . فعلى المدقق القيام بإجراءات تدقيق لمحاولة حل المسألة

كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو مثابرتها، أو المدقق أن يعيد النظر في تقييم 
ها بها أو تطبيقها ويحدد أثار هذه المخاوف على موثوقية اإلقرارات إلتزامشكوك حول 

 )٢٣الفقرة أ: المرجع. (وأدلة التدقيق بشكل عام) شفهية أو الخطيةال(
 

المناسب، اإلجراء إتخاذ  المدقق أن اإلقرارات الخطية غير موثوقة، فعلى المدقق إستنتج إذا  .١٨
 لمعيار التدقيق الدولي وفقاًبما فيها تحديد األثر المحتمل على الرأي في تقرير المدقق 

 .  من هذا المعيار٢٠ الوارد في الفقرة ، بالنظر إلى المتطلب٧٠٥٤
  

 اإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة
 :، فعلى المدققمن اإلقرارات الخطية المطلوبةأكثر إذا لم تقدم اإلدارة إقرار أو  .١٩

  مناقشة المسألة مع اإلدارة؛  )أ (

) الخطيةإعادة تقييم نزاهة اإلدارة وتقييم اثر ذلك على موثوقية اإلقرارات الشفهية أو   )ب (
 وأدلة التدقيق بشكل عام؛ و

 اإلجراءات المناسبة، بما فيها تحديد األثر المحتمل على الرأي في تقرير إتخاذ   )ج (
 ٢٠، بالنظر إلى المتطلب الوارد في الفقرة ٧٠٥ لمعيار التدقيق الدولي وفقاًالمدقق 

 .من هذا المعيار
  

  اإلقرارات الخطية حول مسؤوليات اإلدارة 
 :، إذا٧٠٥ لمعيار التدقيق الدولي وفقاًجب الرأي حول البيانات المالية على المدقق ح .٢٠

 كافية حول نزاهة اإلدارة بحيث تكون اإلقرارات  المدقق أن هناك شكوكاًإستنتج   )أ (
 ؛ أو  غير موثوقة١١ و١٠ للفقرات وفقاًالخطية المطلوبة 

الفقرات : المرجع. (١١ و١٠ للفقرات وفقاًلم تقدم اإلدارة اإلقرارات الخطية المطلوبة   )ب (
 )٢٧أ-٢٦أ

  

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
  )٣الفقرة : المرجع( اإلقرارات الخطية كأدلة تدقيق

وإذا قامت اإلدارة بتعديل اإلقرارات . تعتبر اإلقرارات الخطية مصدرا هاما ألدلة التدقيق .١أ
 وجود مسألة هامة أو إحتمالية مها، فيمكن أن تنبه المدقق إلى أو لم تقم بتقدي المطلوبةالخطية
في العديد من الحاالت إضافة إلى ذلك، فإن طلب اإلقرار الخطي، وليس الشفهي، . أكثر

                                                 
  ".المستقل المدقق تقرير فيالوارد  الرأي على التعديالت "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ٤
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يمكن أن يدفع اإلدارة إلى التفكير في هذه المسائل بشكل أكثر دقة، وبالتالي تحسين جودة 
  . اإلقرارات

  
  )٩ الفقرة :المرجع( اإلدارة المطلوبة منها تقديم اإلقرارات الخطية

ويمكن أن . تكون اإلقرارات الخطية مطلوبة من أولئك المسؤولين عن إعداد البيانات المالية .٢أ
.  على هيكل الحوكمة في المنشأة والقانون أو النظام ذو العالقةإعتماداًيختلف هؤالء األفراد 

لذلك يمكن أن . تكون بالعادة طرفا مسؤوالً) وليس أولئك المكلفين بالرقابة(غير أن اإلدارة 
تطلب اإلقرارات الخطية من الرئيسي التنفيذي للمنشأة ورئيس الحسابات أو من يوازيهم من 

غير انه وفي بعض الظروف يكون . األشخاص في المنشآت التي ال تستخدم هذه المناصب
 . هناك أطراف أخرى، مثل أولئك المكلفين بالرقابة، مسؤولين عن إعداد البيانات المالية

  
ب مسؤوليتها عن إعداد البيانات المالية ومسؤوليتها عن إجراء أعمال المنشأة، فمن بسب .٣أ

المتوقع أن تملك اإلدارة معرفة كافية بالعملية التي تتبعها المنشأة في إعداد وعرض البيانات 
 . المالية واإلثباتات عليها والتي تستند إليها في اإلقرارات الخطية

  
 حول اآلخرين الذي شاركوا إستفساراتأن تقرر اإلدارة عمل لكن في بعض الحاالت، يمكن  .٤أ

في إعداد وعرض البيانات المالية واإلثباتات عليها، بما فيها األفراد الذين يملكون معرفة 
ويمكن أن يشمل . أجلهامتخصصة فيما يتعلق بالمسائل التي تطلب اإلقرارات الخطية من 

  :هؤالء األفراد
 .أكتواريةل عن القياسات المحاسبية المحددة بصورة خبير شؤون التامين المسؤو  )أ (

يملكـون معرفـة     البيئي و  لتزامالمهندسين الذين قد يكونون مسؤولين عن قياسات اإل         )ب (
 .متخصصة بشأنه

  .المستشار الداخلي الذي قد يقدم معلومات جوهرية لمخصصات المطالبات القانونية  )ج (
  

حتى تكون  في اإلقرارات الخطية في بعض الحاالت، يمكن أن تضم اإلدارة لغة مؤهلة .٥أ
ومن المعقول بالنسبة للمدقق قبول . اإلقرارات حسب أفضل ما تعرفه اإلدارة وتعتقد بصحته

ن من قام بعمل اإلقرارات هم األطراف التي تتحمل المسؤولية أ بهذه الصياغة إذا كان مقتنعاً
 . وتتمتع بالمعرفة بما هو وارد في اإلقرارات

  
  إلى قيام اإلدارة بعمل إقرارات مطلعة، يمكن أن يطلب المدقق من اإلدارة ضم لتأكيد الحاجة  .٦أ
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ة لتضعها  مالئمها تعتبرالتي ستفساراتمصادقة في اإلقرارات الخطية بأنها قامت بهذه اإل
  . في مركز يمكنها من عمل اإلقرارات الخطية المطلوبة

  
   اإلدارة مسؤولياتاإلقرارات الخطية حول 

لة التدقيق تم الحصول عليها خالل عملية التدقيق بأن اإلدارة قامت بالوفاء ال تعتبر أد .٧أ
 دون الحصول على مصادقة من اإلدارة كافياً ١١ و١٠بمسؤولياتها المشار إليها لفي الفقرات

ويعزي سبب ذلك إلى أن المدقق غير قادر على . بأنها تعتقد أن قامت بالوفاء بمسؤولياتها
دلة التدقيق األخرى حول ما إذا قامت اإلدارة بإعداد وعرض البيانات الحكم فقط بناء على أ

.  وفهمها لمسؤولياتهاالمتفق عليهالمالية وتوفير المعلومات إلى المدقق على أساس اإلقرار 
فعلى سبيل المثال، ال يمكن أن يستنتج المدقق أن اإلدارة قامت بتزويد المدقق بكافة 

 ما إذا تم ل عليها في شروط التكليف بالتدقيق دون سؤالها حوالمعلومات ذات العالقة المتفق
 . توفير هذه المعلومات، والحصول عليها مصادقة بشأنها

  
على اإلقرار المتفق عليه وفهم اإلدارة  ١١ و١٠تستند اإلقرارات الخطية الواردة في الفقرات .٨أ

. قامت بالوفاء بهالمسؤولياتها في شروط التكليف بالتدقيق من خالل طلي مصادقة بأنها 
ويمكن أن يطلب المدقق من اإلدارة أيضا إعادة مصادقة إقرارها وفهمها لهذه المسؤوليات 

 معينة، لكن يمكن أن يكون إختصاصوهذا أمر شائع في نطاقات . في اإلقرارات الخطية
  : إذا على وجه الخصوص في أي حدث مالئماً 

نيابة عن المنشاة أصحاب تدقيق  أولئك الذين وقعوا شروط التكليف باللم يعد •
 المسؤوليات ذات العالقة؛ 

 ؛تم إعداد شروط عملية التكليف في سنة سابقة •
 لم هناك أي مؤشر على سوء فهم اإلدارة لهذه المسؤوليات؛ أو  •
 . مالئماً جعلت التغيرات في الظروف القيام بذلك أمراً •

  
 تعتبر إعادة المصادقة على ال، ٢١٠٥وبصورة منسجمة مع متطلب معيار التدقيق الدولي

كما هو (إقرار اإلدارة وفهمها لمسؤولياتها خاضعا ألفضل ما تعرفه اإلدارة وتعتقد بصحته 
  ).  من هذا المعيار٥وارد في الفقرة أ

  
   الخاصة بمنشآت القطاع العاماتعتباراإل

  

 أكثر شموال من يمكن أن تكون تعليمات عمليات تدقيق البيانات المالية لمنشآت القطاع العام .٩أ
ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي النطاق، المتعلق بمسؤوليات . تلك الخاصة بالمنشآت الخاصة

. اإلدارة، الذي يتم فيه تدقيق البيانات المالية لمنشآت القطاع العام إلى إقرارات خطية إضافية
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 وفقاً ويمكن أن تشمل إقرارات خطية تصادق على أنه قد تم تنفيذ المعامالت واألحداث
  . للقانون أو النظام أو سلطة أخرى

  
  )١٣الفقرة : المرجع( اإلقرارات الخطية األخرى

  إقرارات خطية أخرى حول البيانات المالية
  

، يمكن أن يعتبر المدقق انه من ١٠إضافة إلى اإلقرارات الخطية المطلوبة في الفقرة .١٠أ
مكن أن تكمل هذه وي. الضروري طلب إقرارات خطية أخرى حول البيانات المالية

اإلقرارات الخطية األخرى، لكنها ال تشكل جزء من، اإلقرارات الخطية المطلوبة في الفقرة 
  :ويمكن أن تشمل إقرارات حول ما يلي. ١٠
 ؛ ومالئماً وتطبيق السياسات المحاسبية إختيارما إذا كان  •
إطار إعداد  بالمسائل التالية، حيثما كانت ذات عالقة بموجب عترافما إذا تم اإل •

 : لذلك اإلطاروفقاًالتقارير المالية المطبق، أو قياسها أو عرضها أو اإلفصاح عنها 
o اتلتزامالخطة أو النية التي يمكن أن تؤثر على القيمة المسجلة لألصول أو اإل 

 أو تصنيفها؛ 
o كال الفعلية والمحتملة؛ اتلتزاماإل ، 
o  ونات على األصول واألصول الرهحق ملكية األصول أو الرهونات العقارية أو

 المرهونة كضمانة إضافية والسيطرة عليها؛ و
o  جوانب القانون واللوائح واالتفاقيات التعاقدية التي يمكن أن تؤثر على البيانات

  . لتزامالمالية، بما فيها عدم اإل
  

  اإلقرارات الخطية األخرى حول المعلومات المقدمة إلى المدقق
  

، يمكن أن يعتبر المدقق انه من ١١ارات الخطية المطلوبة في الفقرة إضافة إلى اإلقر .١١أ
الضروري أن يطلب من اإلدارة توفير إقرارات خطية بأنها قامت أبلغت المدقق بكافة عيوب 

  . نظام الرقابة الداخلي والتي تعلم اإلدارة بها
  

  اإلقرارات الخطية حول إثباتات محددة
  

 التقديرات أو النية أو تقييمها، يمكن أن يأخذ المدقق عند الحصول على أدلة تدقيق حول .١٢أ
  :عتبارواحد أو أكثر مما يلي بعين اإل

 .التاريخ السابق للمنشأة في تنفيذ نيتها المعلنة •

 . المنشأة لسياق معين لألعمالإختياراألسباب وراء  •

 .قدرة المنشأة على االستمرار في سياق أعمال معين •
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رى كان من الممكن الحصول عليها خالل سير أعمال وجود أو نقص أي معلومات أخ •
  . التدقيق والتي يمكن أن تكون غير منسجمة مع تقدير اإلدارة أو نيتها

  
كن أن يعتبر المدقق انه من الضروري أن يطلب من اإلدارة توفير يمإضافة إلى ذلك،  .١٣أ

 حصل عليه إقرارات خطية حول إثباتات محددة في البيانات المالية؛ وتحديدا لدعم فهم
المدقق من أدلة تدقيق أخرى حول تقدير اإلدارة أو نيته في يتعلق بإثباتات محددة أو مدى 

، قد ستثماراتفعلى سبيل المثال، إذا كانت نية اإلدارة هامة بالنسبة ألساس تقييم اإل. هاإكتمال
دارة ال يكون من الممكن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة دون إقرار خطي من اإل

بالرغم من أن هذه اإلقرارات الخطية توفر أدلة تدقيق ضرورية، فإنها ال توفر . حول نيتها
  . أدلة تدقيق كافية ومالئمة لوحدها لذلك اإلثبات

  
  )١٣ و١١-١٠الفقرات : المرجع (اإلبالغ عن مبلغ العتبة

  

حددة خالل عملية  من المدقق تجميع البيانات الخاطئة الم٤٥٠يقتضي معيار التدقيق الدولي  .١٤أ
 إعتباريمكن أن يحدد المدقق عتبة ال يمكن . ٦أهميهاالتدقيق، عدا تلك التي من الواضح عدم 

وبنفس الطريقة، يمكن أن يدرس . البيانات الخاطئة التي تتجاوزها على أنها غير هامة
  . المدقق إبالغ اإلدارة عن العتبة ألغراض اإلقرارات الخطية المطلوبة

  
  )١٤الفقرة : المرجع (لفترات التي تغطيها اإلقرارات الخطيةالتاريخ وا

  

الن اإلقرارات الخطية تعتبر أدلة تدقيق ضرورية، فال يمكن التعبير عن رأي المدقق وال  .١٥أ
 على ذلك، وألن المدقق عالوةً . يمكن تأريخ تقرير المدقق، قبل تاريخ اإلقرارات الخطية

رير المدقق والتي قد تحتاج إلى تعديل على البيانات يهتم باألحداث التي تحدث حتى تاريخ تق
المالية أو إلى اإلفصاح عنها، فإن اإلقرارات الخطية تؤرخ بأقرب موعد ممكن لتاريخ تقرير 

 . المدقق حول البيانات المالية، شريطة أن ال يتجاوز ذلك التاريخ
  
 حول خطيإقرار في بعض الظروف، قد يكون من المالئم بالنسبة للمدقق الحصول على  .١٦أ

وإذا كانت الحال كذلك، فقد يكون .  خالل سير عملية التدقيقفي البيانات المالية إثبات محدد
 .من الضروري طلب إقرار خطي محدث

  
تكون اإلقرارات الخطية لكافة الفترات المشار إليها في تقرير المدقق الن اإلدارة تحتاج إلى  .١٧أ

 فيما يتعلق بالفترات السابقة ال التي قامت بها سابقاًأن تعيد التأكيد بأن اإلقرارات الخطية 
ويمكن أن يتفق المدقق مع اإلدارة على نموذج لإلقرار الخطي يقوم بتحديث . تزال مالئمة

اإلقرارات الخطية المتعلقة بالفترات السابقة من خالل معالجة مع إذا كان هناك أي تغيرات 
 .  فما هي هذه التغيراتعلى هذه اإلقرارات الخطية، وإن كان هناك،
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 اإلقرارات الخطية

    ٥٨٤  ٥٨٠معيار التدقيق الدولي 

يمكن أن تنشأ أوضاع حيث ال تكون اإلدارة حاضرة خالل كافة الفترات المشار إليها في  .١٨أ
 ويمكن أن يثبت األشخاص أنهم ليسوا في مركز يسمح لهم بتقديم بعض أو .تقرير المدقق

حقيقة ال غير أن هذه ال. في مناصبهم خالل الفترة لم يكونوا ألنهمكافة اإلقرارات الخطية 
وعليه، يظل المتطلب الذي . تقلل من مسؤولية هؤالء األشخاص عن البيانات المالية ككل

  . ينص على أن يطلب المدقق منهم إقرارات خطية تغطي كامل الفترات ذات العالقة مطبقا
  

  )١٥الفقرة : المرجع (نموذج اإلقرارات الخطية
  

 غير انه وفي بعض . الموجه إلى المدققيتعين تضمين اإلقرارات الخطية في خطاب اإلقرار .١٩أ
، يمكن أن يقتضي القانون أو النظام من اإلدارة عمل بيان خطي عام ختصاصنطاقات اإل

وبالرغم من أن هذا البيان يعتبر إقرار بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية، . حول مسؤولياتها
قرارات الخطية فيما يتعلق ببعض أو للسلطات المعنية، فقد يقرر المدقق انه نموذج مالئم لإل

ونتيجة لذلك، فليس هناك حاجة لضم . ١١ أو ١٠أو كافة اإلقرارات المطلوبة حسب الفقرات
وتشمل العوامل التي يمكن . المسائل ذات العالقة التي يغطيها هذا البيان في خطاب اإلقرار

  :أن تؤثر على قرار المدقق ما يلي
 .١١ و١٠بتلبية المسؤوليات المشار إليها في الفقراتما إذا كان البيان يشمل مصادقة  •

ما إذا تم تقديم البيان أو الموافقة عليه من قبل أولئك الذين طلب منهم المدقق اإلقرارات  •
 .الخطية ذات لعالقة

ما إذا تم تقديم نسخة من البيان إلى المدقق بأقرب وقت ممكن لتاريخ تقرير المدقق حول  •
  )١٤ الفقرأنظر. ( ليس بعد ذلكالبيانات المالية، ولكن

  
 بالقانون أو النظام، أو الموافقة على البيانات المالية معلومات لتزامال يحتوي بيان رسمي باإل .٢٠أ

وال ينظر كذلك . كافية للمدقق ليقتنع بأن كافة اإلقرارات الضرورية قد تمت بوعي وإدراك
 . بديل لإلقرارات الخطية المطلوبةإلى التعبير عن مسؤوليات اإلدارة في القانون أو النظام ك

  
   . لخطاب اإلقرار توضيحياً مثاال٢ًيقدم الملحق  .٢١أ

  
  )١٣، و١١-١٠الفقرات : المرجع (التواصل مع أولئك المكلفين بالرقابة

  

 من المدقق التواصل مع أولئك المكلفين بالرقابة بشان ٢٦٠يقتضي معيار التدقيق الدولي .٢٢أ
  .٧مدقق من اإلدارةاإلقرارات الخطية التي طلبها ال
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  الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية واإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة
  )١٧-١٦الفقرة : المرجع (الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية

  

في حال تحديد عدم االنسجام بين واحد أو أكثر من القرارات الخطية وأدلة التدقيق التي تم  .٢٣أ
 مالئماً إمكانية بقاء تقييم المخاطر صدر آخر، يمكن أن يدرس المدقق الحصول عليها من م

و، إن لم يكن كذلك، مراجعة تقييم المخاطر وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق 
 . اإلضافية لالستجابة للمخاطر المقيمة

  
 مثابرتها، أو يمكن أن تؤدي المخاوف حول كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو .٢٤أ

العرض الخاطئ لإلدارة في ها بها أو تطبيقها إلى استنتاج المدقق مخاطر إلتزامشكوك حول 
وفي هذه الحالة، يمكن أن يدرس المدقق . البيانات المالية سيحول دون القيام بالتدقيق

 لم  بموجب القانون أو النظام المطبق، مامتاحاً نسحاب من العملية، حيث يكون اإلنسحاباإل
غير أن هذه اإلجراءات . يضع أولئك المكلفون بالرقابة إجراءات تصحيحية مناسبة

 . معدلغير التصحيحية قد ال تكون كافية لتمكين المدقق من إصدار رأي تدقيق 
  
من المدقق توثيق األمور الهامة الناشئة خالل عملية  ٢٣٠يقتضي معيار التدقيق الدولي .٢٥أ

م التوصل إليها والتقديرات المهنية الهامة التي تم القيام بها في  التي تستنتاجاتالتدقيق، واإل
وربما حدد المدقق مسائل هامة تتعلق بكفاءة اإلدارة أو . ٨ستنتاجاتالوصول إلى هذه اإل

أنه بالرغم  إستنتج نه كها بها أو تطبيقها، لإلتزامنزاهتها أو قيمها األخالقية أو مثابرتها أو 
 وفقاًوفي هذه الخالة، يتم توثيق هذه األمر الهام . الخطية موثوقةمن ذلك فإن اإلقرارات 

  . ٢٣٠لمعيار التدقيق الدولي 
  

  )٢٠الفقرة : المرجع (اإلقرارات الخطية حول مسؤوليات اإلدارة
  

، يكون المدقق غير قادر على الحكم فقط بناء على أدلة التدقيق ٧كما هو موضح في الفقرة أ .٢٦أ
. ١١ و١٠ اإلدارة بالوفاء بمسؤوليتها المشار إليها في الفقرات األخرى حول ما إذا قامت

، أن اإلقرارات الخطية حول هذه )أ(٢٠ المدقق، كما هو وارد في الفقرة إستنتج لذلك إذا 
األمور غير موثوقة، أو أن اإلدارة ال تقدم هذه اإلقرارات الخطية، فإن المدقق يكون غير 

وال تقتصر اآلثار المحتملة على البيانات . كافية ومالئمةقادر على الحصول على أدلة تدقيق 
المالية لعدم القدرة هذه على عناصر أو حسابات أو بنود محددة في البيانات المالية وبالتالي 

 من المدقق حجب الرأي حول البيانات ٧٠٥يقتضي معيار التدقيق الدولي . فهي تعتبر شاملة
  . ٩المالية في هذه الظروف

  

                                                 
  .١٠و) ج(٨، الفقرات "وثائق التدقيق "٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ٨
  .٩، الفقرة ٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ٩



 اإلقرارات الخطية

    ٥٨٦  ٥٨٠معيار التدقيق الدولي 

  

ي اإلقرار الخطي الذي تم تعديله عن اإلقرار الذي طلبه المدقق بالضرورة أن اإلدارة ال يعن .٢٧أ
غير أن السبب األساسي لهذا التعديل قد يؤثر على الرأي في . لم تقدم اإلقرارات الخطية

  فعلى سبيل المثال،. تقرير المدقق
 البيانات المالية يمكن أن يحدد اإلقرار الخطي حول وفاء اإلدارة بمسؤولياتها عن إعداد •

 الجوهري مع متطلب معين لتزامأن البيانات المالية، باستثناء عدم اإلأن اإلدارة تعتقد 
وال ينطبق المتطلب .  لإلطاروفقاًإلطار إعداد التقارير المالية المطبق، قد تم إعدادها 

غير . ة أن اإلدارة قدمت إقرارات خطية موثوقإستنتج  الن المدقق ٢٠الوارد في الفقرة 
 وفقاً على الرأي في تقرير المدقق لتزامانه يتعين على المدقق أن يدرس تأثير عدم اإل

 .٧٠٥لمعيار التدقيق الدولي 

يمكن أن تحدد اإلقرارات الخطية حول مسؤولية اإلدارة عن توفير كافة المعلومات ذات  •
تعتقد أنها قدمت العالقة المتفق عليها في شروط التكليف بالتدقيق للمدقق أن اإلدارة 

وال ينطبق المتطلب . للمدقق هذه المعلومات، باستثناء المعلومات التي دمرتها النيران
غير .  أن اإلدارة قدمت إقرارات خطية موثوقةإستنتج  الن المدقق ٢٠الوارد في الفقرة 

 المعلومات التي دمرتها النيران على إنتشارانه يتعين على المدقق أن يدرس تأثير 
 لمعيار التدقيق الدولي وفقاً وتأثير ذلك على الرأي في تقرير المدقق انات الماليةالبي

٧٠٥ .  



 اإلقرارات الخطية
 

 )الملحق (٥٨٠معيار التدقيق الدولي    ٥٨٧  

دقي 
الت

  قـ

   ١الملحق 
  )٢الفقرة : المرجع(

  

  قائمة بمعايير التدقيق الدولي التي تحتوي على متطلبات اإلقرارات الخطية
  

يات تدقيق البيانات يحدد هذا الملحق الفقرات في معايير التدقيق الدولية األخرى السارية في عمل
 أو بعد ذلك والتي تتطلب إقرارات خطية خاصة ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥المالية للفترات التي تبدأ في 

وال تعتبر هذه القائمة بديلة عن دراسة المتطلبات والتطبيق ذو العالقة والمادة . بموضوع المعيار
  . التوضيحية األخرى في معايير التدقيق الدولية

 في عملية تدقيق البيانات حتيالمسؤوليات المدقق المتعلقة باإل "٢٤٠دولي معيار التدقيق ال •
 ٣٩ الفقرة –" المالية

 ١٦ الفقرة –" مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية "٢٥٠ الدولي التدقيق معيار •

 ١٤ الفقرة –" تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق "٤٥٠معيار التدقيق الدولي  •

 ١٢ الفقرة –"  محددة لبنود مختارةاتإعتبار -أدلة التدقيق "٥٠١ الدولي التدقيق معيار •

التقديرات المحاسبية  ذلك ، بما فيةتقديرات المحاسبي تدقيق ال "٥٤٠ الدولي التدقيق معيار •
 ٢٢ الفقرة –" للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

  ٢٦ الفقرة –" األطراف ذات العالقة" ٥٥٠ الدولي التدقيق معيار •

  ٩ الفقرة –" األحداث الالحقة "٥٦٠ الدولي التدقيق معيار •

 )ه(١٦ الفقرة –" المنشأة المستمرة "٥٧٠معيار التدقيق الدولي  •

 –"  األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة–المعلومات المقارنة "٧١٠معيار التدقيق الدولي  •
  ٩الفقرة 



 اإلقرارات الخطية

    ٥٨٨  )الملحق (٥٨٠الدولي معيار التدقيق 

   ٢حق المل
  )٢١الفقرة أ: المرجع(

  

  خطاب إقرار توضيحي
يقتضيها هذا المعيار ومعايير التدقيق الدولية األخرى يشمل الخطاب التوضيحي التالي إقرارات خطية 

.  أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في السارية في 
 أن إطار إعداد التقارير المالية المطبق هو المعايير الدولية إلعداد ومن المفترض في هذا التوضيح

 للحصول على إقرار خطي ٥٧٠١٠التقارير المالية؛ وان المتطلب الوارد في معيار التدقيق الدولي
، إستثناءات ولو كان هناك .  في اإلقرارات الخطية المطلوبةإستثناءات؛ وانه ليس هناك ليس مهماً

  . ستثناءاتل اإلقرارات لتعكس هذه اإلفال بد من تعدي
  

  )ترويسة المنشأة(
  )التاريخ(                  )إلى المدقق(
  

 ABCتم تقديم خطاب اإلقرار هذا فيما يتعلق بعملية التدقيق التي قمت بها للبيانات المالية لشركة 
يانات المالية  لغايات التعبير عن الرأي فيما إذا تم عرض البxx٢٠١١ ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 للمعايير الدولية وفقاً) أو تعطي صورة حقيقية وعادلة(بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية 
  . إلعداد التقارير المالية

  
بناء على معرفتنا وعلمنا بعد القيام باإلستفسارات التي إعتبرناها ضرورية لنكون (نؤكد على أنه 

   ):مطلعين بالشكل المالئم
  

   الماليةالبيانات
، )التاريخ(بقد قمنا بالوفاء بمسؤوليتنا، كما هي واردة في شروط التكليف بالتدقيق المؤرخة في  •

 أن البيانات المالية  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وتحديداًوفقاًإلعداد البيانات المالية 
 . لتلك المعاييروفقاً) أو تعطي صورة حقيقية وعادلة(قد تم عرضها بصورة عادلة 

ستخدمناها في عمل تقديراتنا المحاسبية، بما في ذلك التي تم قياس إأن االفتراضات الهام التي  •
 )٥٤٠ التدقيق الدولي معيار (. لها، معقولةوفقاًالقيمة العادلة 

 وفقاًاألطراف ذات العالقة بصورة مالئمة وتم اإلفصاح عنها ومعامالت تم محاسبة عالقات  •
 )٥٥٠معيار التدقيق الدولي  (. المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلمتطلبات

                                                 
  ".المنشاة المستمرة "٥٧٠دولي معيار التدقيق ال  ١٠
 . عندما يعد المدقق تقارير عن أكثر من فترة، فعليه تعديل التاريخ بحيث يرتبط الخطاب بكافة الفترات التي يغطيها تقرير المدقق ١١



  اإلقرارات الخطية
 

 )الملحق (٥٨٠معيار التدقيق الدولي   ٥٨٩  

دقي 
الت

  قـ

تم تعديل أو اإلفصاح عن جميع األحداث الالحقة لتاريخ البيانات المالية والتي تقتضي المعايير  •
 )٥٦٠معيار التدقيق الدولي . (الدولية إلعداد التقارير المالية تعديلها أو اإلفصاح عنها

 كانت منفردة أو متراكمة، سواءت البيانات الخاطئة غير المصححة غير جوهرية، تعتبر تأثيرا •
وقد أرفقت بخطاب اإلقرار قائمة بالبيانات الخاطئة غير . بالنسبة للبيانات المالية ككل

 )٤٥٠معيار التدقيق الدولي . (المصححة

  )]ار من هذا المعي١٠ الفقرة أأنظر(أي أمور أخرى يعتبرها المدقق مالئمة [ •
  

  المعلومات المقدمة
 :لقد قمنا بتزويدك بما يلي •

o  إمكانية وصول إلى كافة المعلومات التي ندرك عالقتها بإعداد البيانات المالية مثل
 السجالت والوثائق واألمور األخرى؛ 

o  المعلومات اإلضافية التي طلبتها منا لغايات التدقيق؛ و 
o نه من الضروري أشأة والذين قررت إمكانية وصول غير محدودة لألشخاص ضمن المن

 .الحصول على أدلة تدقيق منهم

 . في البيانات الماليةمعكوسةتم تسجيل كافة المعامالت في السجالت المحاسبية وهي  •

 نتيجة  عرض البيانات بصورة خاطئة جوهريالقد أفصحنا لك عن نتائج تقييمنا لمخاطر •
 )٢٤٠معيار التدقيق الدولي . (حتياللإل

 والتي نعلم بها حتيال باإلشتباه أو اإلحتيالحنا لك عن كافة المعلومات فيما يتعلق باإللقد أفص •
 :والتي تؤثر على المنشاة وهي تشمل

o  اإلدارة؛ 
o  الموظفين ذوي األدوار الرئيسية في نظام الرقابة الداخلي؛ أو 
o عيار م. ( تأثير جوهري على البيانات الماليةحتيالاآلخرين، حيث يمكن أن يمكن لإل

 ) ٢٤٠التدقيق الدولي

 والتي حتيال باإلشتباه أو اإلحتياللقد أفصحنا لك عن كافة المعلومات فيما يتعلق بمزاعم اإل •
تؤثر على البيانات المالية للمنشأة والتي ابلغ عنها الموظفون أو الموظفون السابقون أو 

 )٢٤٠معيار التدقيق الدولي. (المحللون أو المشرعون أو غيرهم

 بالقوانين أو لتزام بعدم اإلشتباه أو اإللتزامأفصحنا لك عن كافة الحوادث المعروفة لعدم اإللقد  •
معيار التدقيق . ( عند إعداد البيانات الماليةعتبار بعين اإلتأثيراتهااللوائح والتي ينبغي اخذ 

 )٢٥٠الدولي 

القات ومعامالت لقد أفصحنا لك عن هوية األطراف ذات العالقة التابعة للمنشأة وكافة ع •
 )٥٥٠معيار التدقيق الدولي . (األطراف ذات العالقة التي نعلم بها



 اإلقرارات الخطية

    ٥٩٠  )الملحق (٥٨٠الدولي معيار التدقيق 

  )] من هذا المعيار١١ الفقرة أأنظر(أي أمور أخرى يعتبرها المدقق مالئمة [ •
  
  

  اإلدارة                   اإلدارة 
  

  



 

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٥٩١  

دقي
الت

  قـ

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 
  

   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة الات عتباراإل
  )العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  

  ساري المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة للفترات(
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ التي تبدأ في 

  

  المحتويات
  الفقرة  

    المقدمة
  ٦-١ .......................................................عيار التدقيق الدولينطاق م

  ٧  ......................................................................تاريخ النفاذ
  ٨  .........................................................................األهداف
  ١٠-٩  .......................................................................يفاتالتعر

    المتطلبات
  ١١ ........................................................................المسؤولية
  ١٤-١٢  ...............................................................ستمرارالقبول واإل

  ١٦-١٥  ........................................اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق
  ١٨-١٧  ...............................................ئاتهمفهم المجموعة وعناصرها وبي

  ٢٠-١٩ ...............................................................فهم مدقق العناصر
  ٢٣-٢١  ..................................................................األهمية النسبية

  ٣١-٢٤  ....................................................... للمخاطر المقيمةستجابةاإل
  ٣٧-٣٢  ...................................................................عملية التوحيد

  ٣٩-٣٨  .................................................................األحداث الالحقة
  ٤١-٤٠  ................................................... مع مدقق العناصرتتصاالاإل

  ٤٥-٤٢  ......................تقييم مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها
 

  ٤٩-٤٦ ..................ت مع إدارة المجموعة والمكلفين بالرقابة في المجموعةتصاالاإل
  ٥٠  ..........................................................................التوثيق

    التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  ١أ ...............خرآيق بموجب التشريع أو النظام أو لسبب العناصر الخاضعة للتدق

  



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة -خاصةالتبارات عاإل
 )العنصربما في ذلك عمل مدققي (

   ٥٩٢  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

 
  ٧أ-٢أ .........................................................................التعريفات
  ٩أ-٨أ .........................................................................المسؤولية

  ٢١أ-١٠أ  ................................................................ارالقبول واإلستمر
  ٢٢أ  .........................................اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق

  ٣١أ-٢٣أ  ...............................................فهم المجموعة وعناصرها وبيئاتهم
  ٤١أ-٣٢أ  ...............................................................قق العناصرفهم مد

  ٤٦أ-٤٢أ  ...................................................................األهمية النسبية
  ٥٥أ-٤٧أ  ........................................................اإلستجابة للمخاطر المقيمة

  ٥٦أ  ....................................................................عملية التوحيد
  ٦٠أ-٥٧أ  ...................................................... مع مدقق العناصرتصالاإل

  ٦٣أ-٦١أ  ......................تقييم مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها
  ٦٦أ-٦٤أ  .................... مع إدارة المجموعة والمكلفين بالرقابة في المجموعةتصالاإل

مثال على رأي متحفظ حيث يكون فريق عملية التدقيق غير قادر على             :  ١الملحق  
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليستند إليها رأي التدقيق حول          

  )١٩ة أالفقر(المجموعة 

  

أمثلة على مسائل يحصل فريق عملية تدقيق المجموعـة علـى فهـم              :  ٢الملحق  
  ) ٢٣الفقرة أ(بشأنها 

  

 أمثلة على حاالت أو أحداث قد تشير إلى مخاطر أخطاء جوهرية في              : ٣الملحق  
  )٣٠الفقرة أ(البيانات المالية للمجموعة 

  

    ) ٣٥لفقرة أا(أمثلة على تأكيدات مدقق العناصر   : ٤الملحق 
مسائل مطلوبة وإضافية مشمولة في خطاب التعليمات الخاص بفريق          :  ٥الملحق  

  )٥٨الفقرة أ(عملية تدقيق المجموعة 
  

  
عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة –خاصةالعتباراتاإل "٦٠٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي

 للمدقق اإلهداف العامة "٢٠٠دولي في سياق معيار التدقيق ال)" العنصربما في ذلك عمل مدققي (
 ".المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٥٩٣  

دقي
الت

  قـ

  المقدمة
  نطاق معيار التدقيق الدولي

  

ات إعتبار ويتناول هذا المعيار .تنطبق معايير التدقيق الدولية على عملية تدقيق المجموعات .١
 .ى عمليات تدقيق المجموعات، وخاصة تلك التي تنطوي على مدققي للعناصرخاصة تنطبق عل

 
قد يجد المدقق أن هذا المعيار، عندما يتم تبنيه حسب الضرورة في الظروف، مفيد عندما يشرك  .٢

فعلى . ذلك المدقق مدققين آخرين في عملية تدقيق البيانات المالية عدا البيانات المالية للمجموعة
جرد المخزون أو فحص األصول الثابتة  قد يشرك مدقق ما مدقق آخر لمراقبة سبيل المثال،

 .المادية المتواجدة في موقع بعيد
  
 تدقيقال أو لسبب آخر التعبير عن رأي قد يتعين على مدقق العنصر بموجب التشريع أو النظام .٣

 أدلة التدقيق خدامإستالمجموعة تدقيق وقد يقرر فريق عملية .  البيانات المالية لعنصر معينحول
 البيانات المالية للعنصر من أجل توفير أدلة تدقيق حول  حولتدقيقالرأي الالتي يستند إليها 

 )١الفقرة أ: المرجع. (عملية تدقيق المجموعة، إال أن متطلبات هذا المعيار تنطبق عليها
  
ن مقتنعاً بأن يتعين على شرك عملية المجموعة أن يكو، ٢٢٠١وفقاً لمعيار التدقيق الدولي .٤

األشخاص الذين يجرون عملية تدقيق المجموعة، بما في ذلك مدققي العناصر، يملكون معاً 
يك عملية المجموعة التوجيه واإلشراف وأداء عملية ركما يقع على عاتق ش. القدرات المالئمة
 .تدقيق المجموعة

  
 بصرف النظر عن ما ٢٢٠المجموعة متطلبات معيار التدقيق الدوليتدقيق يطبق شريك عملية  .٥

المجموعة أو مدقق العناصر على جمع المعلومات المالية  عملية تدقيقإذا كان يعمل فريق 
المجموعة على تلبية متطلبات تدقيق ويساعد هذا المعيار شريك عملية . المتعلقة بعنصر معين
 المتعلقة المالية حيث يعمل مدققو العناصر على جمع المعلومات ٢٢٠معيار التدقيق الدولي

 .بالعناصر
  
تعد مخاطرة التدقيق دالة على مخاطرة األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ومخاطرة بأن  .٦

 مخاطرةالفي عملية تدقيق للمجموعة، فيشتمل ذلك على   أما.٢المدقق لن يكتشف هذه األخطاء
قة بالعنصر والتي قد  في المعلومات المالية المتعلاًخطأ معين قد ال يكتشف  مدقق العناصربأن

تدقيق تؤدي إلى خطأ جوهري في البيانات المالية للمجموعة، والمخاطرة بأن فريق عملية 
  ويوضح هذا المعيار المسائل التي ينظر فيها فريق عملية.المجموعة قد ال يكتشف هذا الخطأ

خاطر مشاركته في إجراءات تقييم الم المجموعة عند تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق تدقيق
. وإجراءات التدقيق األخرى التي يؤديها مدققو العناصر على المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر

                                                 
 ].١٥ و١٤[، الفقرتان "تدقيق البيانات الماليةلرقابة الجودة   "٢٢٠معيار التدقيق الدولي    ١
 ].٣٢أ[، الفقرة "للمدقق المستقل، وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية العامة األهداف "٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ٢



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٥٩٤  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

وإن الهدف من هذه المشاركة هو الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة يستند إليها رأي 
 .البيانات المالية للمجموعة  حولالمدقق

  

  تاريخ النفاذ
عول في عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة للفترات التي تبدأ يعتبر هذا المعيار ساري المف .٧

 . أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥في 
  

 األهداف
 -:تتلخص أهداف المدقق فيما يلي .٨

 تحديد ما إذا يتوجب العمل كمدقق للبيانات المالية للمجموعة؛   )أ (

 :ه مدقق البيانات المالية للمجموعةإعتبارب  )ب (

العناصر حول نطاق وتوقيت عملهم فيما يخص  بوضوح مع مدققي تصالاإل )١(
  المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر ونتائجهم؛ و

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر  )٢(
 إذا تم إعداد البيانات المالية للمجموعة، رأي حول ماوعملية التوحيد للتعبير عن 

  .انب الهامة، وفقاً إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول بهمن حيث كافة الجو
   

 التعريفات
 -:ألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه .٩

 منشأة أو نشاط تجاري تعد بشأنه المجموعة أو إدارة العنصر معلومات مالية :العنصر  ) أ(
 )٤أ-٢الفقرات أ: المرجع. (بيانات المالية للمجموعةينبغي أن يتم تضمينها في ال

مدقق يعمل على إعداد المعلومات المالية المتعلقة بعنصر معين في عملية : مدقق العناصر  ) ب(
 .المجموعةتدقيق تدقيق المجموعة وذلك بناء على طلب فريق عملية 

 . بعنصر معيناإلدارة المسؤولة عن إعداد المعلومات المالية المتعلقة :إدارة العنصر  ) ج(

 األهمية النسبية لعنصر معين التي يتم تحديدها من قبل فريق :األهمية النسبية للعنصر  ) د(
 .المجموعةتدقيق عملية 

.  كافة العناصر التي يتم تضمين معلوماتها المالية في البيانات المالية للمجموعة:مجموعة ) ه(
  .تشتمل المجموعة دائماً على أكثر من عنصر واحد

 . تدقيق البيانات المالية لمجموعة معينة:لمجموعةتدقيق ا  ) و(



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٥٩٥  

دقي
الت

  قـ

 .  رأي التدقيق حول البيانات المالية للمجموعة: المجموعة حولتدقيقالرأي   ) ز(

 الشريك أو شخص آخر في الشركة الذي يقع على عاتقه :المجموعةتدقيق شريك عملية   ) ح(
 المالية للمجموعة مسؤولية عملية تدقيق المجموعة وأداؤها، وتقرير المدقق حول البيانات

عندما يؤدي مدققون مشتركون عملية تدقيق . الذي يتم إصداره بالنيابة عن الشركة
تدقيق للمجموعة، يشكل شركاء العملية المشتركة وفرق العملية جميعاً شريك عملية 

ومع ذلك، ال يتناول هذا المعيار العالقة بين .  المجموعة تدقيقالمجموعة وفريق عملية
المشتركين أو العمل الذي يؤديه مدقق مشترك واحد فيما يتعلق بعمل المدققين المدققين 
 .اآلخرين

 المجموعة،  تدقيقالشركاء، بما في ذلك شريك عملية : المجموعة تدقيقفريق عملية  ) خ(
والموظفون الذين يضعون اإلستراتيجية الكلية لتدقيق المجموعة ويتواصلون مع مدققي 

توحيد ويقيمون النتائج التي تم التوصل إليها من أدلة التدقيق العناصر ويقومون بعملية ال
 .كأساس لتكوين رأي حول البيانات المالية للمجموعة

.  بيانات مالية تتضمن معلومات مالية ألكثر من عنصر واحد:البيانات المالية للمجموعة  ) د(
ع المعلومات إلى بيانات مالية مدمجة تجم" البيانات المالية للمجموعة"كما يشير مصطلح 

المالية التي تم إعدادها من قبل العناصر التي ال تملك شركة أم ولكنها تخضع لسيطرة 
 .مشتركة

 . اإلدارة المسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية للمجموعة:إدارة المجموعة  ) ذ(

 أنظمة الرقابة المصممة والمنفذة والمحافظ عليها من :أنظمة الرقابة على نطاق المجموعة  ) ر(
 .بل إدارة المجموعة لدى إعداد التقارير المالية للمجموعةق

ذو أهمية ) أ(المجموعة على أنه تدقيق  عنصر محدد من قبل فريق عملية :عنصر هام  ) ز(
من المحتمل أن ينطوي على مخاطر هامة ) ب(مالية مختلفة بالنسبة للمجموعة، أو 

. ب طبيعته أو ظروفه الخاصةلألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة وذلك بسب
 )٦أ -٥الفقرتان أ: المرجع(

 
إلى إطار عمل إعداد التقارير " إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به"تعني اإلشارة إلى  .١٠

ما " عملية التوحيد"وتتضمن اإلشارة إلى . المالية الذي يطبق على البيانات المالية للمجموعة
 -:يلي

في عرض واإلفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر  والقياس والعترافاإل  ) أ(
عن طريق التوحيد أو التوحيد التناسبي أو طرق محاسبة حقوق البيانات المالية للمجموعة 

 والملكية أو التكاليف؛ 
لك شركة أم بل تخضع لسيطرة متجميع المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر التي ال ت  ) ب(

 .المالية المدمجةمشتركة في البيانات 
  



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٥٩٦  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

  المتطلبات
  المسؤولية

 

 المجموعة مسؤولية التوجيه واإلشراف وأداء عملية تدقيق  تدقيقيقع على عاتق شريك عملية .١١
كان تقرير المدقق ، وما إذا والقوانين والتشريعات القابلة للتنفيذالمجموعة وفقاً للمعايير المهنية 

تيجة لذلك، ال ينبغي أن يشير تقرير المدقق حول  ون٣.الذي تم إصداره مناسب في ظل الظروف
لية للمجموعة إلى مدقق عنصر معين، إال إذا اقتضى قانون أو نظام تضمين مثل هذه البيانات الما

في حال اقتضى قانون أو نظام هذه اإلشارة، ينبغي أن يشير تقرير المدقق إلى أن . اإلشارة
  تدقيقالمجموعة أو شركة شريك عمليةقيق تدتقلل من مسؤولية شريك عملية اإلشارة ال 

 )٩أ-٨ الفقرة أ:المرجع. (المجموعةحول تدقيق الالمجموعة فيما يخص رأي 
  

 ستمرارالقبول واإل
المجموعة ما إذا كان تدقيق ، يجب أن يحدد شريك عملية ٢٢٠يعند تطبيق معيار التدقيق الدول .١٢

تي سيتم الحصول عليها فيما يتعلق بعملية من الممكن توقع أدلة التدقيق الكافية والمناسبة ال
 .رأي التدقيق حول المجموعةوالمعلومات المالية المتعلقة بالعناصر التي يستند إليها التوحيد 
المجموعة على فهم حول المجموعة تدقيق فريق عملية الغرض، يجب أن يحصل ولهذا 

وحيث يعمل .  عناصر هامة يكفي لتحديد العناصر التي يميل إلى كونهاموعناصرها وبيئاته
  تدقيقيتعين على شريك عمليةمدققو العناصر على جمع معلومات مالية متعلقة بهذه العناصر، 

 المجموعة قادراً على المشاركة في عمل مدققي  تدقيقالمجموعة تقييم ما إذا سيكون فريق عملية
 )١٢أ-١٠الفقرات أ: المرجع. (العناصر إلى الحد الالزم للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

 
 -: المجموعة إلى أنه تدقيقإذا توصل شريك عملية .١٣

 المجموعة على أدلة تدقيق كافية  تدقيقلن يكون من الممكن أن يحصل فريق عملية  )أ (
 ومناسبة بسبب القيود المفروضة من قبل إدارة المجموعة؛ و

 ،٤انات المالية للمجموعةاألثر الممكن لهذا العجز سيؤدي إلى عدم إبداء للرأي حول البي  )ب (
  

  -:المجموعة إماتدقيق فيتعين على شريك عملية 
في حالة إجراء عملية جديدة، عدم قبول العملية أو، في حالة إتمام عملية مستمرة،  •

، عندما يكون اإلنسحاب ممكناً بموجب قانون أو تشريع قابل  من العمليةنسحاباإل
 أو: للتطبيق

                                                 
 ].١٥[، الفقرة ٢٢٠ معيار التدقيق الدولي ٣
 ".التعديالت على الرأي في تقرير المدقق المستقل" ٧٠٥ معيار التدقيق الدولي ٤



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٥٩٧  

دقي
الت

  قـ

 منها، بعد إجراء نسحاب المدقق من تأجيل العملية أو اإلعالتشريحيث يحظر القانون أو  •
 عملية التدقيقعملية تدقيق للبيانات المالية للمجموعة إلى الحد الممكن، يتعين على شريك 

 )١٩أ-١٣الفقرات أ: المرجع. (عدم إبداء رأي حول البيانات المالية للمجموعة
  

  شروط التكليف بالعملية
مجموعة على شروط التكليف بعملية تدقيق المجموعة وفقاً لمعيار  ال تدقيقيتفق شريك عملية .١٤

 )٢١أ-٢٠الفقرتان أ: المرجع( ٢١٠.٥التدقيق الدولي
  

 اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق

المجموعة إستراتيجية كلية لتدقيق المجموعة وخطة تدقيق للمجموعة تدقيق يضع فريق عملية  .١٥
  ٣٠٠.٦يوفقاً لمعيار التدقيق الدول

 

. يراجع شريك عملية تدقيق المجموعة اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة تدقيق المجموعة .١٦
 )٢٢الفقرة أ: المرجع(

  
  وبيئاتها هافهم المجموعة وعناصر

يتعين على المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية من خالل الحصول على فهم حول  .١٧
 -:يق عملية تدقيق المجموعة بما يلي ويجب أن يقوم فر٧.المنشأة وبيئتها

، بما في ذلك أنظمة الرقابة على نطاق وبيئاتهاتعزيز فهمه للمجموعة وعناصرها   )أ (
 ؛ وستمرارالمجموعة، والذي يتم الحصول عليها خالل مرحلة القبول واإل

الحصول على فهم حول عملية التوحيد، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن إدارة   )ب (
 )٢٩أ-٢٣الفقرات أ: المرجع. ( العناصرالمجموعة إلى

 

 -:يجب أن يحصل فريق عملية تدقيق المجموعة على فهم كاف من أجل .١٨

 تأكيد أو مراجعة تحديده األولي للعناصر التي تميل إلى كونها عناصر هامة؛ و  )أ (

 كانت ناجمة عن تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، سواء  )ب (
 )٣١أ-٣٠الفقرتان أ: المرجع (٨. أم الخطأحتيالاإل

 

                                                 
 ".ليات على شروط التكليف بالعمالموافقة  "٢١٠معيار التدقيق الدولي  ٥
 .١٢-٧، الفقرات "التخطيط لتدقيق البيانات المالية  "٣٠٠معيار التدقيق الدولي  ٦
 ".تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها  "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٧
 .٣١٥ معيار التدقيق الدولي ٨



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٥٩٨  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

 فهم مدقق العناصر
خطط فريق عملية تدقيق المجموعة لطلب مدقق عناصر من أجل العمل على جمع المعلومات إذا  .١٩

المالية حول عنصر معين، يجب أن يحصل فريق عملية تدقيق المجموعة على فهم حول النقاط 
 )٣٥أ-٣٢الفقرات أ: المرجع: (التالية

إذا كان يفهم مدقق العناصر وسيلتزم بالمتطلبات األخالقية المرتبطة بتدقيق ما   )أ (
 )٣٧الفقرة أ: المرجع. (ما إذا كان مستقالًالمجموعة، وخاصة 

 )٣٨الفقرة أ: المرجع. (الكفاءة المهنية لمدقق العناصر  )ب (

ما إذا سيكون فريق عملية تدقيق المجموعة قادراً على المشاركة في عمل مدقق   )ج (
 .صر إلى الحد الالزم من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبةالعنا

  .ما إذا كان يعمل مدقق العناصر في بيئة منظمة تراقب المدققين بشكل فعال  )د (
 

 المرتبطة بتدقيق المجموعة، أو عندما يكون ستقاللية يحقق مدقق عناصر معين متطلبات اإلإذا لم .٢٠
 قلق جدية حول المسائل األخرى المدرجة في الفقرة لدى فريق عملية تدقيق المجموعة مساور

، يجب أن يحصل فريق عملية تدقيق المجموعة على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تتعلق )ج(-)أ(١٩
أن يتعين على مدقق العناصر العمل على جمع بالمعلومات المالية الخاصة بالعنصر دون 

 )٤١أ-٣٩الفقرات أ: المرجع. (المعلومات المالية المتعلقة بذلك العنصر
  

 األهمية النسبية

 )٤٢الفقرة أ: المرجع: (يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة ما يلي .٢١

األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة ككل عند وضع اإلستراتيجية الكلية لتدقيق   )أ (
 .المجموعة

 أو ت معينة من المعامالتفئاف محددة في المجموعة، في ظل ظرو ، كانت هنالكإذا  )ب (
قد يكون من حسابات أو اإلفصاحات في البيانات المالية للمجموعة حيث أرصدة ال

 على  أخطاء في التعبير عن مبالغ أقل من األهمية النسبية وجودؤثريالمتوقع أن 
وفي . القرارات االقتصادية للمستخدمين المتخذة على أساس البيانات المالية للمجموعة

لية تدقيق المجموعة مستويات األهمية النسبية التي ظل هذه الظروف، يحدد فريق عم
سيتم تطبيقها على هذه الفئات المعينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو 

 .اإلفصاحات

األهمية النسبية لتلك العناصر حيث سيجري مدققو العناصر عملية تدقيق أو مراجعة   )ج (
 ية إلى أدنى حد مالئم  اإلحتمالوفي سبيل تقليص. ألغراض عملية تدقيق المجموعة

مخاطرة أن يتعدى مجمل األخطاء المكتشفة وغير المكتشفة في البيانات المالية ل
للمجموعة مستوى األهمية للبيانات المالية للمجموعة بمجملها، ينبغي أن تكون األهمية 

 :المرجع (.النسبية للعنصر أقل من األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة بمجملها
  )٤٤أ-٤٣الفقرتان أ



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٥٩٩  

دقي
الت

  قـ

 
ها أخطاء غير هامة بالنسبة للبيانات إعتبارالعتبة التي إذا تعدتها األخطاء فال يمكن   )د (

   .المالية للمجموعة
  

عندما يقوم مدققو العناصر بإجراء عملية تدقيق ألغراض تدقيق المجموعة، يقوم فريق العملية  .٢٢
الفقرة : المرجع. (ددة عند مستوى العناصرللمجموعة بتقييم مالءمة األهمية النسبية لألداء المح

  )٤٦أ
 

عندما يخضع عنصر معين للتدقيق بموجب التشريع أو النظام أو لسبب آخر، ويقرر فريق عملية  .٢٣
 عملية التدقيق تلك لتوفير أدلة تدقيق لعملية تدقيق المجموعة، ينبغي أن إستخدامتدقيق المجموعة 

 -:يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة ما إذا
  للبيانات المالية للعنصر بمجملها؛ وةاألهمية النسبية المحدد  )أ (

 للمخاطر المقيمة على مستوى ستجابةتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية من أجل اإل  )ب (
 العنصر

  

  .تحقق متطلبات هذا المعيار
  

   للمخاطر المقيمةستجابةاإل
ة مخاطر األخطاء الجوهرية  مناسبة لمعالجإستجابةيتعين على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات  .٢٤

 وينبغي أن يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة نوع العمل الذي سيتم ٩.المقيمة في البيانات المالية
فيما يخص أداؤه من قبل فريق عملية تدقيق المجموعة، أو مدققي العناصر بالنيابة عنه، 

ما ينبغي أن يحدد فريق عملية ك). ٢٩-٢٦أنظر الفقرات (المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر 
أنظر الفقرتان (تدقيق المجموعة طبيعة وتوقيت ونطاق مشاركتها في عمل مدققي العناصر 

٣٠،٣١.( 
في حال كانت طبيعة وتوقيت ونطاق العمل الذي سيتم أداؤه فيما يخص عملية التوحيد أو  .٢٥

 الرقابة على مستوى المجموعة بأن أنظمةتوقع المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر مستندين إلى 
تعمل بفعالية، أو عندما ال يمكن أن توفر اإلجراءات الجوهرية لوحدها أدلة تدقيق كافية ومناسبة 
على مستوى التأكيد، فينبغي أن يختبر، أو يطلب فريق عملية تدقيق المجموعة مدقق عناصر من 

 .أجل اختبار، الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة هذه
  
الفقرة : المرجع (ديد نوع العمل الذي سيتم القيام به فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعناصرتح
  )٤٧أ

  العناصر الهامة
فيما يتعلق بعنصر يعتبر هاماً بسبب أهميته المالية المنفردة بالنسبة للمجموعة، ينبغي أن يجري  .٢٦

نه، عملية تدقيق للمعلومات المالية فريق عملية تدقيق المجموعة، أو مدقق عناصر بالنيابة ع
 . األهمية النسبية للعنصرإستخدامالمتعلقة بالعنصر ب

 
 فيما يتعلق بعنصر يعتبر هاماً ألنه من المحتمل أن ينطوي على مخاطر هامة لألخطاء الجوهرية  .٢٧

                                                 
 ".ر المقيمة للمخاط المدققإستجابة  " ٣٣٠معيار التدقيق الدولي   ٩



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٠٠  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

 في البيانات المالية للمجموعة بسبب طبيعته الخاصة أو الظروف القائمة، ينبغي أن يجري فريق
 -:عملية تدقيق المجموعة، أو مدقق عناصر بالنيابة عنه، عمل واحد أو أكثر من األعمال التالية

 . األهمية النسبية للعنصرإستخدامعملية تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة بالعنصر ب  )أ (

عملية تدقيق لرصيد حساب واحد أو أكثر أو فئة معامالت أو إفصاحات واحدة أو أكثر   )ب (
. اطر الهامة المحتملة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعةتتعلق بالمخ

 )٤٨الفقرة أ: المرجع(

إجراءات تدقيق محددة تتعلق بالمخاطر الهامة المحتملة لألخطاء الجوهرية في البيانات (  )ج (
  )٤٩الفقرة أ: المرجع. (المالية للمجموعة

 

  العناصر التي ال تعتبر عناصر هامة
عناصر التي ال تعتبر عناصر هامة، ينبغي أن يجري فريق عملية تدقيق المجموعة فيما يتعلق بال .٢٨

 )٥٠الفقرة أ: المرجع. (إجراءات تحليلية على مستوى المجموعة
 
بأنه سيتم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليستند  فريق عملية تدقيق المجموعة يجدإذا لم  .٢٩

 -:إليها رأي التدقيق حول المجموعة من

 ؛ الخاصة بالعناصر الهامةالمعلومات المالية  الذي أجري على العمل  )أ (

 أنظمة الرقابة على مستوى المجموعة وعملية التوحيد؛ والذي أجري على العمل   )ب (

  اإلجراءات التحليلية التي أجريت على مستوى المجموعة،  )ج (
  

 نبغي أن يجري، أو العناصر التي ال تعد هامة ويإختياريتعين على فريق عملية تدقيق المجموعة 
   أو أكثر من األعمال التالية فيما يخص المعلومات يطلب من مدقق عناصر إجراء، عمل واحد
  )٥٣أ-٥١الفقرات أ: المرجع: (المالية المتعلقة بالعناصر المختلفة المختارة

 . األهمية النسبية للعنصرإستخدامعملية تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة بالعنصر ب •

تدقيق لرصيد حساب واحد أو أكثر أو فئة من المعامالت أو اإلفصاحات واحدة أو عملية  •
 .أكثر

 . األهمية النسبية للعنصرإستخدامعملية مراجعة للمعلومات المالية المتعلقة بالعنصر ب •

 .إجراءات محددة •
  

  . العناصر مع مرور فترة من الزمنإختيارينبغي أن ينوع فريق عملية تدقيق المجموعة في 
  



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٠١  

دقي
الت

  قـ

  )٥٥أ-٥٤الفقرتان أ: المرجع (المشاركة في العمل المؤدى من قبل مدققي العناصر
   تقييم المخاطر-العناصر الهامة

 مدقق عناصر عملية تدقيق للمعلومات المالية الخاصة بعنصر هام، يشارك فريق عملية أدى إذا .٣٠
لهامة لألخطاء المجموعة في عملية تقييم المخاطر من قبل مدقق العنصر لتحديد المخاطر ا

وتتأثر طبيعة وتوقيت ونطاق هذه المشاركة بفهم فريق . الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة
  -:عملية المجموعة لمدقق العنصر، إال أنه ينبغي أن ينطوي هذا الفهم على ما يلي كحد أدنى

تعد إجراء نقاش مع مدقق العنصر أو إدارة العنصر نشاطات األعمال للعنصر التي   )أ (
 هامة بالنسبة للمجموعة؛

إجراء نقاش مع مدقق العنصر حول قابلية تعرض العنصر ألخطاء جوهرية في   )ب (
  أو الخطأ؛ وحتيالالمعلومات المالية ناجمة عن اإل

رية في المحددة لألخطاء الجوهمراجعة وثائق مدقق العنصر المتعلقة بالمخاطر الهامة   )ج (
 مدقق إستنتاجاته الوثائق شكل مذكرة تعكس وقد تتخذ هذ. البيانات المالية للمجموع

  .العنصر فيما يخص المخاطر الهامة المحددة
  

  إجراءات تدقيق أخرى–المخاطر الهامة المحددة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة 

 اًصر عنما يخص تم تحديد المخاطر الهامة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة فيإذا .٣١
 يتعين على فريق عملية المجموعة تقييم مدى مالئمة أداء ما يؤدي فيه المدقق العمل المطلوب،

 للمخاطر الهامة المحددة لألخطاء الجوهرية في البيانات ستجابةإجراءات التدقيق األخرى لإل
ة ما إذا عملية المجموعإلى هذا الفهم لمدقق العنصر، يحدد فريق  ستنادوباإل. المالية للمجموعة

 .كان من الضروري المشاركة في إجراءات التدقيق األخرى
  

 عملية التوحيد
، يحصل فريق عملية المجموعة على فهم حول أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق ١٧وفقاً للفقرة  .٣٢

. المجموعة وعملية التوحيد، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن إدارة المجموعة إلى العناصر
، يختبر فريق عملية المجموعة، أو مدقق العنصر بناء على طلب فريق عملية ٢٥رة ووفقاً للفق
 طبيعة وتوقيت بة على نطاق المجموعة في حال كانت، الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقاالمجموعة

 أنظمة الرقابة على  مستندة إلى توقع بأنونطاق العمل الذي سيتم تأديته فيما يخص عملية التوحيد
 تستطيع اإلجراءات الجوهرية لوحدها توفير أدلة تدقيق إذا لملمجموعة تعمل بفعالية، أو  انطاق

 .كافية ومناسبة عند مستوى التأكيد
 



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٠٢  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

 ستجابةيصمم ويؤدي فريق عملية المجموعة إجراءات تدقيق أخرى في عملية التوحيد لإل .٣٣
. التي تنشأ من عملية التوحيدلمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة في البيانات المالية للمجموعة 

ومن شأن هذه اإلجراءات أن تتضمن تقييم ما إذا كانت تم تضمين كافة العناصر في البيانات 
 .المالية للمجموعة

  
التصنيفات تعديالت وإعادة ة تقييم مدى مالئمة وكمال ودقة اليتعين على فريق عملية المجموع .٣٤

 أو مؤشرات على حتيال أية عوامل لمخاطرة اإلالتي أجريت على التوحيد، وما إذا كانت هناك
 )٥٦الفقرة أ: المرجع. (تحيز محتمل من قبل اإلدارة

  
في حال عدم إعداد المعلومات المالية لعنصر معين وفقاً لنفس السياسات المحاسبية المطبقة على  .٣٥

ل المعلومات البيانات المالية للمجموعة، يتعين على فريق عملية المجموعة تقييم ما إذا تم تعدي
المالية المتعلقة بذلك العنصر بالشكل المناسب ألغراض إعداد وعرض البيانات المالية 

 .للمجموعة
  
 التي يجريها تتصااليحدد فريق عملية المجموعة ما إذا كانت المعلومات المالية المحددة في اإل .٣٦

ي البيانات المالية هي نفس المعلومات المالية المدمجة ف)) ج(٤١أنظر الفقرة (مدقق العنصر 
 .للمجموعة

  
خاصة بعنصر معين تختلف نهاية في حال اشتملت البيانات المالية للمجموعة على بيانات مالية  .٣٧

خاصة به عن تلك الخاصة بالمجموعة، يقيم فريق عملية المجموعة فترة إعداد التقارير المالية ال
لية وفقاً إلطار عمل إعداد التقارير ما إذا تمت إجراء تعديالت مناسبة على هذه البيانات الما

 .المالية المعمول به
  

  األحداث الالحقة
 فريق عملية المجموعة ومدققو العنصر عمليات تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة يؤديحيث  .٣٨

 مصممة لتحديد األحداث في  فريق عملية المجموعة أو مدققو العنصر إجراءاتينفذبالعناصر، 
حصل بين تواريخ المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر وتاريخ تقرير المدقق هذه العناصر التي ت

المتعلق بالبيانات المالية للمجموعة، وقد يقتضي ذلك التعديل أو اإلفصاح في البيانات المالية 
 .للمجموعة

 

لب  مدققو العناصر عمالً عدا عمليات تدقيق المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر، يطحيث يؤدي .٣٩
 أحداث ورد إلى علمهم وجودفريق عملية المجموعة من مدققي العناصر إشعار الفريق في حال 
 .الحقة قد تقتضي تعديالً أو إفصاحاً في البيانات المالية للمجموعة

  
   مع مدقق العناصرتتصاالاإل
على أساس منتظم، حيث يتعين على فريق عملية المجموعة نقل متطلباته إلى مدقق العناصر  .٤٠

 العمل الذي سيتم إنجازه وتوظيف هذا العمل وشكل ومضمون تصاليجب أن يحدد هذا اإل



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٠٣  

دقي
الت

  قـ

 : على ما يليتتصاالينبغي أن تشتمل اإل.  مدقق العنصر مع فريق عملية المجموعةتإتصاال
 )٦٠، أ٥٨، أ٥٧الفقرات أ: المرجع(

يوظف فيه  الذي يعلم السياق الذي س، مدقق العنصرأن يطلب فريق علمية المجموعة من  )أ (
 )٥٩الفقرة أ: المرجع (.الفريق تعاونه مع ه، التأكيد علىفريق عملية المجموعة عمل

 .ستقالليةالمتطلبات األخالقية المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة، وخاصة متطلبات اإل  )ب (

في حالة إجراء تدقيق أو مراجعة للمعلومات المالية المتعلقة بالعنصر، األهمية النسبية   )ج (
األهمية النسبية لفئة معينة من المعامالت أو أرصدة  ،ن كان ذلك ممكناًإ(للعنصر 

غير ها إعتبارال يمكن فإذا تخطتها األخطاء  التي والدرجة) الحسابات أو اإلفصاحات،
 .ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية للمجموعة

عة، الناجمة عن المخاطر الهامة المحددة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجمو  )د (
ويتعين على فريق عملية المجموعة .  أو الخطأ، التي ترتبط بعمل مدقق العنصرحتيالاإل

اإلبالغ في حينه عن أي مخاطر هامة محددة أخرى لألخطاء أن يطلب من مدقق العنصر 
 أو الخطأ في العنصر، حتيالالجوهرية في البيانات المالية للمجموعة الناجمة عن اإل

 . مدقق العنصر لهذه المخاطرإستجابةوإجراءات 

قائمة باألطراف ذات العالقة معدة من قبل إدارة المجموعة، وأي أطراف أخرى ذات )  ه( 
كما ينبغي أن يطلب الفريق من مدقق . عالقة يعلم بوجودها فريق عملية المجموعة

 قبل إدارة  مسبقاً منمالعنصر اإلبالغ في حينه عن أي أطراف ذات عالقة لم يتم تحديده
سيتم اإلبالغ ويحدد فريق عملية المجموعة ما إذا . المجموعة أو فريق عملية المجموعة

  . هذه األطراف اإلضافية ذات العالقة لمدققي العناصر اآلخرينعن
  

 الفريق إستنتاجاتيطلب فريق عملية المجموعة من مدقق العنصر اإلبالغ عن المسائل المرتبطة ب .٤١
 -: على ما يليتصالويشتمل هذا اإل. يق المجموعةفيما يخص عملية تدق

 مدقق العنصر بمتطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة، التزمما إذا   )أ (
  والكفاءة المهنية؛ستقالليةبما في ذلك اإل

 مدقق العنصر بمتطلبات فريق عملية المجموعة؛إذا التزم ما   )ب (

 بالعنصر التي يعد بشأنها مدقق العنصر التقارير؛تحديد المعلومات المالية المتعلقة   )ج (



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٠٤  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

 بالقوانين واألنظمة التي قد تؤدي إلى خطأ جوهري لتزاممعلومات حول أمثلة على عدم اإل  )د (
 في البيانات المالية للمجموعة؛

ينبغي أال تحتوي (قائمة باألخطاء غير المصححة في المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر )   ه( 
 األخطاء غير الهامة التي يبلغ عنها فريق عملية المجموعة درجةلى أخطاء تحت القائمة ع

  ؛))ج(٤٠أنظر الفقرة (
 المؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة؛  ) و(

 محددة في الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير نواحي قصور جوهريةوصف ألي   ) ز(
 المالية عند مستوى العنصر؛

األخرى التي يبلغ عنها مدقق العنصر أو يتوقع اإلبالغ عنها إلى المكلفين المسائل الهامة   ) ج(
 المشكوك به الذي تشارطك فيه حتيال أو اإلحتيالبالرقابة في العنصر، بما في ذلك اإل

إدارة العنصر أو الموظفين الذي يلعبون أدواراً هامة في عملية الرقابة الداخلية عند 
 خطأ جوهري في المعلومات المالية حتيالج عن اإلمستوى العنصر أو غيرهم حيث نت

 المتعلقة بالعنصر؛

أية مسائل أخرى قد تكون مرتبطة بعملية تدقيق المجموعة، أو التي يرغب مدقق العنصر   ) ط(
 المدونة في اإلقرارات ستثناءاتبلفت نظر فريق عملية المجموعة إليها، بما في ذلك اإل

 دارة العنصر؛ والتي يطلبها مدقق العنصر من إالخطية 

  . أو آراء مدقق العنصرستنتاجاتمجمل النتائج أو اإل  ) ي(
   

  تقييم مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها
  مدققي العناصر ومدى مالئمة عملهمتإتصاالتقييم 

، حيث يتعين على الفريق )٤١أنظر الفقرة ( مدقق العنصر تإتصااليقيم فريق عملية المجموعة  .٤٢
 -:قيام بما يليال
مناقشة المسائل الهامة الناشئة من إجراء ذلك التقييم مع مدقق العنصر أو إدارة العنصر أو   )أ (

 إدارة المجموعة، حسبما هو مناسب؛ و

تحديد ما إذا كان من الضروري مراجعة األجزاء األخرى ذات العالقة في وثائق التدقيق   )ب (
 )٦١الفقرة أ: المرجع. (الخاصة بمدقق العنصر

 
كاف، يتعين على الفريق تحديد عمل مدقق العنصر غير إذا استنتج فريق عملية المجموعة أن  .٤٣

اإلجراءات اإلضافية التي سيتم أداؤها، وما إذا سيتم أداؤها من قبل مدقق العنصر أو من قبل 
 .فريق عملية المجموعة

  



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٠٥  

دقي
الت

  قـ

 مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق

لتقليل مخاطرة التدقيق إلى مستوى دقيق كافية ومناسبة يتعين على المدقق الحصول على أدلة ت .٤٤
متدني بشكل مقبول وبالتالي تمكين المدقق من التوصل إلستنتاجات معقولة يستند إليها رأي 

 يقيم فريق عملية المجموعة ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة من ١٠المدقق
التوحيد والعمل المؤدى من قبل فريق عملية المجموعة إجراءات التدقيق التي تم أداؤها في عملية 

وعمل مدققي العناصر فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر التي يستند إليها رأي 
 )٦٢الفقرة أ: المرجع. (تدقيق المجموعة

 
 كانت محددة من قبل فريق سواء(يقيم شريك عملية المجموعة تأثير أية أخطاء غير مصححة  .٤٥

وأية حاالت انطوت على عجز في ) ة المجموعة أو مبلغ عنها من قبل مدققي العنصرعملي
 )٦٣الفقرة أ: المرجع. (الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة على رأي تدقيق المجموعة

  
   مع إدارة المجموعة والمكلفين بالرقابة في المجموعةتصالاإل

  االتصال مع إدارة المجموعة
لية للمجموعة نواحي القصور في الرقابة الداخلية لإلبالغ عنها للمكلفين يحدد على فريق العم .٤٦

وبالقيام بهذا التحديد، ينبغي على . ٢٦٥١١بالرقابة وإدارة المجموعة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي
  :فريق العملية للمجموعة األخذ بعين االعتبار

تي قام فريق العملية للمجموعة نواحي القصور في الرقابة الداخلية على نطاق المجموعة ال  )أ (
  ؛بتحديدها

نواحي القصور في الرقابة الداخلية التي قام فريق العملية للمجموعة بتحديدها في أنظمة   )ب (
  ؛ والرقابة الداخلية في العناصر

نواحي القصور في الرقابة الداخلية التي قام مدققو العناصر بشد انتباه فريق العملية   )ج (
 . للمجموعة بشأنها

 
 من قبل فريق عملية المجموعة أو لفت انتباهه إليه من قبل مدقق العنصر حتيالل تحديد اإلفي حا .٤٧

، يتعين على فريق إحتيال، أو وجود معلومات تشير إلى احتمالية حدوث ))ح(٤١أنظر الفقرة (
عملية المجموعة اإلبالغ عن هذا األمر في حينه للمستوى المناسب في إدارة المجموعة من أجل 

 والكشف عنه في المسائل ذات حتيال أولئك الذين يتحملون المسؤولية األولية لمنع اإلإعالم
 )٦٤الفقرة أ: المرجع. (العالقة بمسؤولياتهم

  

                                                 
 ].١٧[، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ١٠
  ." واإلدارةبالرقابةاإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين  " ٢٦٥معيار التدقيق الدولي   ١١



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٠٦  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

قد يتعين على مدقق العنصر بموجب التشريع أو النظام أو لسبب آخر التعبير عن رأي التدقيق  .٤٨
لحالة، يطلب فريق عملية المجموعة من وفي هذه ا. حول البيانات المالية الخاصة بعنصر معين

إدارة المجموعة إعالم إدارة العنصر بأية مسائل يطلع عليها فريق عملية المجموعة قد تكون 
ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالعنصر، والتي قد ال تكون إدارة العنصر على علم 

لعنصر عن المسألة، يتعين على فريق وفي حال رفضت إدارة المجموعة اإلبالغ إدارة ا. بها
عدم البتّ في وفي حال . عملية المجموعة مناقشة المسألة مع المكلفين بالرقابة في المجموعة

ات السرية المهنية إعتبار، مع مراعاة عتبارالمسألة، يأخذ فريق عملية المجموعة بعين اإل
مدقق المتعلق البيانات المالية للعنصر والقانونية، ما إذا تنصح مدقق العنصر بعدم إصدار تقرير ال

 )٦٥الفقرة أ: المرجع(. إلى أن يتم حّل المسألة
  
   مع المكلفين بالرقابة في المجموعة تصالاإل
يتعين على فريق عملية المجموعة اإلبالغ عن المسائل التالية إلى المكلفين بالرقابة في  .٤٩

ومعايير التدقيق الدولية  ٢٦٠١١قيق الدولي قتضي معيار التدالمسائل التي يالمجموعة، إضافة إلى 
 )٦٦الفقرة أ: المرجع: ( اإلبالغ عنهااألخرى

فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة نظرة عامة على نوع العمل الذي سيتم أداؤه من   )أ (
 .بالعناصر

 في العمل الذي لفريق عملية المجموعة  المخطط لهامشاركةالنظرة عامة على طبيعة   )ب (
 العناصر فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر  من قبل مدققيسيتم أداؤه

 .الهامة
جودة النظر في حاالت يؤدي فيها تقييم فريق عملية المجموعة لعمل مدقق العنصر إلى   )ج (

 .عمل ذلك المدقق
تدقيق المجموعة، حيث يصل فريق عملية المجموعة أية محددات مفروضة على عملية   )د (

  . كانت مقيدةت قدمثالً إلى معلوما
 مشكوك فيه تنطوي على مشاركة إدارة المجموعة أو إدارة العنصر إحتيال أو إحتيالحالة )   ه(

جموعة أو الموظفين الذين يلعبون أدواراً هامة في أنظمة الرقابة الممتدة على مستوى الم
  . خطأ جوهري في البيانات المالية للمجموعةحتيالأو غيرهم حيث نتج عن اإل

  
 لتوثيقا
 -:١٢المسائل التالية أيضاًوثائق التدقيق في يتعين على فريق عملية المجموعة توثيق  .٥٠

تحليل للعناصر يشير إلى تلك العناصر الهامة ونوع العمل المؤدى فيما يخص المعلومات   )أ (
 .المالية المتعلقة بالعناصر

                                                 
  ".المكلفين بالرقابة أولئك اإلتصال " ٢٦٠معيار التدقيق الدولي  ١١
 ".ئق التدقيقوثا "٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ١٢



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٠٧  

دقي
الت

  قـ

قبل مدققي طبيعة وتوقيت ونطاق مشاركة فريق عملية المجموعة في العمل المؤدى من   )ب (
العناصر فيما يخص العناصر الهامة، بما في ذلك، حيث يكون ممكناً، مراجعة فريق 

 المتعلقة بذلك ستنتاجاتعملية المجموعة لألجزاء ذات العالقة من وثائق التدقيق واإل
 .الخاصة بمدققي العناصر

 .فريقالتبليغات الخطية بين فريق عملية المجموعة ومدققي العناصر حول متطلبات ال  )ج (
  

***  
  

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  )٣الفقرة : المرجع( العناصر الخاضعة للتدقيق بموجب التشريع أو النظام أو لسبب آخر

 عملية تدقيق إستخدامتتضمن العوامل التي قد تؤثر على قرار فريق عملية المجموعة فيما يخص  . ١أ
ن أجل توفير أدلة تدقيق لعملية تدقيق المجموعة بموجب التشريع أو النظام أو سبب آخر أم ال م

  -:ما يلي

الفروقات في إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به عند إعداد البيانات المالية للعنصر  •
 .وذلك اإلطار المطبق عند إعداد البيانات المالية للمجموعة

ل مدقق العنصر وتلك المعايير الفروقات في معايير التدقيق والمعايير األخرى المطبقة من قب •
 .المطبقة في عملية تدقيق البيانات المالية للمجموعة

 من عملية تدقيق البيانات المالية للعنصر في الوقت المحدد في جدول نتهاءما إذا سيتم اإل •
 .مواعيد إعداد التقارير المالية للمجموعة

  
  التعريفات
  ))أ(٩الفقرة : المرجع (العنصر

فعلى سبيل المثال، قد يكون نظام إعداد .  المجموعة على كيفية تحديد العناصريؤثر هيكل . ٢أ
التقارير المالية للمجموعة قائماً على هيكل تنظيمي يدعم إعداد المعلومات المالية من قبل شركة 

الشركات المستثمر بها الذين أم وواحدة أو أكثر من الشركات التابعة أو المشاريع المشتركة أو 
اسبتهم بطريقة حقوق الملكية أو التكلفة في المحاسبة؛ أو من قبل المقر الرئيسي وواحد أو تتم مح

إال أن بعض المجموعات قد تنظم نظام . أكثر من األقسام أو الفروع؛ أو من قبل دمج بينهما
سب أو ح( المنتج أو الخدمة إعداد التقارير المالية الخاص بها حسب الوظيفة أو العملية أو

وفي هذه الحاالت، قد تكون . ، أو حسب المواقع الجغرافية) المنتجات أو الخدماتةمجموع
المنشأة أو النشاط التجاري الذي تعد إدارة المجموعة أو العنصر بشأنه معلومات مالية مشمولة 

أو مجموعة من المنتجات أو (وظيفة أو عملية أو منتجاً أو خدمة وعة في البيانات المالية للمجم
  .، أو موقعاً جغرافياً)اتالخدم

  



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٠٨  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

قد توجد مستويات متنوعة من العناصر في نظام إعداد التقارير المالية للمجموعة، حيث قد يكون .  ٣أ
  .من المناسب أكثر في هذه الحالة تحديد العناصر عند مستويات معينة من التجميع بدالً الفردية

  
؛ إال أن مثل نصر ألغراض تدقيق المجموعةقد تتألف العناصر المجمعة عند مستوى معين من ع . ٤أ

هذا العنصر قد يعد البيانات المالية للمجموعة التي تحتوي على معلومات مالية للعناصر التي 
ولذلك، قد يطبق هذا المعيار من قبل مختلف شركاء ). أي المجموعة الفرعية(يشتمل عليها 

  .تقع ضمن مجموعة أكبروفرق عملية المجموعة لمختلف المجموعات الفرعية التي 
  

  ))م(٩الفقرة : المرجع (العنصر الهام
مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات عموماً حيث تزداد األهمية المالية الفردية للعنصر، تزداد .  ٥أ

على أساس معياري مختار كعامل قد يطبق فريق عملية المجموعة نسبة . المالية للمجموعة
وينطوي تحديد أساس معياري . لتي تتمتع بأهمية مالية مختلفةمساعد على تحديد العناصر ا

 على طبيعة المجموعة عتمادوباإل. ونسبة ليتم تطبيقها عليه على ممارسة الحكم المهني
تدفقاتها النقدية ات المجموعة أو إلتزاموظروفها، قد تتضمن األسس المعيارية المناسبة أصول أو 

سبيل المثال، قد يعتبر فريق عملية المجموعة العناصر التي  فعلى. أو أرباحها أو معدل دورانها
ومع ذلك، فقد تعتبر نسبة . من األساس المعياري المختار على أنها عناصر هامة% ١٥تتعدى 

  .أعلى أو أقل من تلك النسبة مناسبة في الظروف القائمة
  
طواء على مخاطر هامة نإلكما قد يحدد فريق عملية المجموعة العنصر على أنه يميل إلى ا . ٦أ

أي (لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة بسبب طبيعتها الخاصة أو الظروف القائمة 
فعلى سبيل المثال، قد يكون العنصر مسؤوالً عن تداول ). ١٦ تدقيق خاصإعتبارمخاطر تقتضي 

رية، حتى وإن لم يتمتع األسهم األجنبية وبالتالي يعرض المجموعة لمخاطرة هامة لألخطاء الجوه
  ).العنصر بأهمية مالية مختلفة بالنسبة للمجموعة

  
  ))ب(٩الفقرة : المرجع (مدقق العنصر

 المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر من أجل بجمع عضو في فريق عملية المجموعة يقومقد  . ٧أ
لحال كذلك، يعتبر وحيث يكون ا.  فريق عملية المجموعةعلى طلبعملية تدقيق المجموعة بناء 

  .هذا العضو مدققاً للعنصر أيضاً
  

  )١١الفقرة : المرجع( المسؤولية
رغم أن مدققي العناصر قد يعملون على جمع المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر من أجل   .٨أ

 أو اآلراء ستنتاجاتعملية تدقيق المجموعة وبالتالي فإنهم مسؤولين عن مجمل النتائج أو اإل

                                                 
  .٢٩-٢٧، الفقرات ٣١٥معيار التدقيق الدولي   ١٦



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٠٩  

دقي
الت

  قـ

ة بهم، فإن شريك عملية المجموعة أو الشركة الخاصة بشريك عملية المجموعة مسؤولة الخاص
  .عن رأي التدقيق حول المجموعة

  

عندما يتم تعديل رأي التدقيق حول المجموعة ألن فريق عملية المجموعة عجز عن الحصول  . ٩أ
عنصر واحد أو أكثر، فإن فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بعلى أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

الفقرة الخاصة بأساس التعديل في تقرير المدقق حول البيانات المالية للمجموعة توضح األسباب 
وراء ذلك العجز دون اإلشارة إلى مدقق العنصر، إال في حال كانت هذه اإلشارة ضرورية لتقديم 

   ١٥.تفسير مالئم للظروف القائمة
  

  ستمرارالقبول واإل
  )١٢الفقرة : المرجع (ستمرار فهم في مرحلة القبول واإلالحصول على

عملية جديدة، قد يتم الحصول على فهم من قبل فريق عملية المجموعة حول في حال أداء .  ١٠أ
  -: منالمجموعة وعناصرها وبيئاتهم

 المعلومات المقدمة من قبل إدارة المجموعة؛ •

  مع إدارة المجموعة؛ وتتصاالاإل •

 مع فريق عملية المجموعة أو إدارة العنصر أو تتصاالناً، اإلحيث يكون ذلك ممك •
 .مدققي العناصر السابقين

 

  -: على مسائل مثل ما يلي فهم فريق عملية المجموعةيشتملقد .  ١١أ
أي كيفية تنظيم نظام (هيكل المجموعة، بما في ذلك كل من الهيكل القانوني والتنظيمي  •

 ).إعداد التقارير المالية للمجموعة

النشاطات التجارية للعناصر التي تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة، بما في ذلك القطاع  •
 .والبيئات التنظيمية واالقتصادية والسياسية التي تحدث فيها هذه النشاطات

 .بما في ذلك مراكز الخدمات المشتركة المؤسسات الخدمية، إستخدام •

 .وصف أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة •

 .دى تعقيد عملية التوحيدم •

شريك عملية  الذي ال ينتمون إلى شركة أو شبكة ، مدققو العنصرسيقومما إذا  •
تستند المعلومات المالية ألي من العناصر، واألساس المنطقية التي  المجموعة، بجمع

 . في تعيين أكثر من مدقق واحد إدارة المجموعةإليها

 -:ما إذا سيكون لفريق عملية المجموعة •

وصول غير مقيد إلى المكلفين بالرقابة في المجموعة، وإدارة المجموعة والمكلفين  
ي العنصر وإدارة العنصر والمعلومات المتعلقة بالعنصر ومدققي بالرقابة ف

                                                 
  ].٢٠[ ، الفقرة ٧٠٥معيار التدقيق الدولي   ١٥



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦١٠  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

بما في ذلك وثائق التدقيق التي يسعى فريق عملية المجموعة إلى (العناصر 
 ؛ و)الحصول عليها

 .م فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعناصرقادرين على إنجاز العمل الالز 
  
في حال إجراء عملية مستمرة، قد تتأثر قدرة فريق عملية المجموعة في الحصول على أدلة  . ١٢أ

  -:تدقيق كافية ومناسبة بتغييرات هامة مثل
ات أو عملية التصرف ستمالكمثل اإل(لمجموعة التغييرات التي تطرأ على هيكل ا •

 عمليات إعادة التنظيم، أو التغييرات التي تطرأ على كيفية تنظيم نظام إعداد باألصول أو
 ).لتقارير المالية للمجموعة

 .التي تعتبر هامة بالنسبة للمجموعةوالتغييرات التي تطرأ النشاطات التجارية للعناصر  •

عة أو  أو إدارة المجموالتغييرات التي تطرأ على تكوين المكلفين بالرقابة في المجموعة •
 .اإلدارة الرئيسية في العناصر الهامة

مساور القلق لدى فريق عملية المجموعة فيما يتعلق بنزاهة وكفاءة إدارة المجموعة أو  •
 .العنصر

 .التغييرات التي تطرأ على أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة •

  .ل بهالتغييرات التي تطرأ على إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمو •
  

  )١٣الفقرة : المرجع (توقع الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
في هذه الحاالت، قد يتوقع شريك . قد تتألف المجموعة من عناصر فقط ال تعتبر عناصر هامة. ١٣أ

عملية المجموعة الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تستند إليها رأي التدقيق حول 
  -: فريق عملية المجموعة قادراً على القيام بما يلييكونالمجموعة في حال س

 أداء العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة ببعض هذه العناصر؛ و  ) أ(

المشاركة في العمل المؤدى من قبل مدققي العناصر فيما يخص المعلومات المالية   ) ب(
 .ومناسبةالمتعلقة بالعناصر األخرى إلى الحد الالزم للحصول على أدلة تدقيق كافية 

  
  )١٣الفقرة : المرجع (الوصول إلى المعلومات

قد يكون وصول فريق عملية المجموعة إلى المعلومات مقيداً بالظروف التي ال يمكن تتخطاها  . ١٤أ
إدارة المجموعة، مثل القوانين المتعلقة بالسرية وخصوصية البيانات أو إنكار مدقق العنصر 

كما قد .  يسعى فريق عملية المجموعة إلى الحصول عليهاالوصول إلى وثائق تدقيق ذات عالقة
  .يكون هذا الوصول مقيداً من قبل إدارة المجموعة

  



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦١١  

دقي
الت

  قـ

 مع عندما يكون الوصول إلى المعلومات مقيداً حسب الظروف، قد يكون فريق عملية المجموعة . ١٥أ
مالية في الحدوث بما  على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة؛ إال أن ذلك أقل احت قادراًذلك

قد ال يملك فريق عملية المجموعة وصوالً إلى فعلى سبيل المثال، . أن أهمية العنصر تزداد
بما في ذلك وثائق التدقيق ذات العالقة التي يسعى الفريق (المكلفين بالرقابة أو اإلدارة أو المدقق 

في حال . كية في المحاسبةفي عنصر معين تتم محاسبته بطريقة حقوق المل) إلى الحصول عليها
كان العنصر غير هام، ويملك فريق عملية المجموعة مجموعة كاملة من البيانات المالية الخاصة 

 إلى المعلومات التي تحتفظ بها إدارة بالعنصر، بما في ذلك تقرير المدقق ذو العالقة ووصوالً
ه المعلومات تشكل أدلة تدقيق  فقد يتوصل الفريق إلى أن هذالمجموعة فيما يتعلق بذلك العنصر،

في حال كان العنصر هاماً، فسيكون فريق عملية . كافية ومناسبة فيما يتعلق بذلك العنصر
 بمتطلبات هذا المعيار ذات العالقة بظروف عملية تدقيق لتزامالمجموعة غير قادر على اإل

لمتطلب الوارد في الفقرتان  بالتزامفعلى سبيل المثال، لن يكون الفريق قادراً على اإل. المجموعة
ولذلك، لن يكون الفريق قادراً على .  الذي يقتضي المشاركة في عمل مدقق العنصر٣١ و٣٠

 تأثير عجز النظر فيويتم . الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يخص ذلك العنصر
ار التدقيق الدولي معيل وفقاًفريق عملية المجموعة في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

٧٠٥.     
  

لن يكون فريق عملية المجموعة قادراً على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة في حال .  ١٦أ
قامت إدارة المجموعة بتقييد وصول فريق عملية المجموعة أو مدقق العنصر إلى المعلومات 

  .الخاصة بعنصر هام
  

قادراً على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة في رغم أن فريق عملية المجموعة قد يكون .  ١٧أ
حال ارتبطت مثل هذه القيود بعنصر يعتبر عنصراً هاماً، فقد يؤثر السبب وراء هذا التقييد على 

 إدارة المجموعة إستجابةفعلى سبيل المثال، قد يؤثر على موثوقية . رأي التدقيق حول المجموعة
عة واإلقرارات التي ترسلها إدارة المجموعة إلى فريق على استفسارات فريق عملية المجمو

  .عملية المجموعة
  

فعلى . سحبهاأو عملية معينة قد يحظر القانون أو النظام على شريك عملية المجموعة رفض .  ١٨أ
 قبل سحبهاسبيل المثال، يتم تعيين المدقق في بعض المناطق لفترة محددة من الزمن ويحظر 

 من عملية معينة اإلنسحاباإلضافة إلى ذلك، قد ال يكون خيار الرفض أو وب. نهاية تلك الفترة
وفي هذه . ات المصلحة العامةإعتبارمتوفراً للمدقق في القطاع العام بسبب طبيعة أمر التكليف أو 

 عجز الظروف، يطبق هذا المعيار أيضاً على عملية تدقيق المجموعة، ويتم النظر في تأثير
  .٧٠٥ى أدلة تدقيق كافية ومناسبة بموجب معيار التدقيق الدولي الفريق في الحصول عل

  

 على مثال حول تقرير مدقق يحتوي على رأي متحفظ حول عجز فريق )١(يحتوي الملحق  . ١٩أ
عملية المجموعة في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بعنصر هام تتم محاسبته 



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦١٢  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

بة، ولكن حيث يكون التأثير، وفقاً لحكم الفريق، جوهرياً ولكنه بطريقة حقوق الملكية في المحاس
  .غير مقنع

  
  )١٤الفقرة : المرجع (شروط التكليف بالعملية

 قد تشتمل شروط ١٦.تحدد شروط التكليف بالعملية إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به.  ٢٠أ
  -:عملية تدقيق المجموعة على مسائل أخرى مثل حقيقة

 بين فريق عملية المجموعة ومدققي العناصر إلى الحد تتصاالوب عدم تقييد اإلوج •
 المسموح به بموجب القانون أو النظام؛

 الهامة بين مدققي العناصر والمكلفين تتصاالعن اإلفريق عملية المجموعة وجوب إبالغ  •
  القصوربنواحي المتعلقة تتصاالبالرقابة في العنصر وإدارة العنصر، بما في ذلك اإل

 الجوهرية في الرقابة الداخلية؛

 الهامة بين الهيئات التنظيمية والعناصر تتصاالوجوب إبالغ فريق عملية المجموعة عن اإل •
 إعداد التقارير المالية؛ وب  المتعلقةمسائلفيما يخص ال

 -: بما يلي فريق عملية المجموعة ضرورياًهوجوب السماح إلى الحد الذي يعتبر •

المكلفين بالرقابة في العنصر وإدارة ولمعلومات المتعلقة بالعنصر الوصول إلى ا 
بما في ذلك وثائق التدقيق ذات العالقة التي يسعى فريق (العنصر ومدققي العناصر 

 ؛ و)عملية المجموعة إلى الحصول عليها

إنجاز العمل أو الطلب من مدقق العنصر إنجاز العمل المتعلق بالمعلومات المالية  
 .العناصرالخاصة ب

  
  -:القيود المفروضة على إن . ٢١أ

وصول فريق عملية المجموعة إلى المعلومات الخاصة بالعنصر أو المكلفين بالرقابة في  •
بما في ذلك وثائق التدقيق ذات العالقة التي (العنصر أو إدارة العنصر أو مدققي العناصر 

 ؛ أو)يسعى فريق عملية المجموعة إلى الحصول عليها

 .لذي سيتم أداؤه فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعناصرالعمل ا •
  

بعد قبول شريط عملية المجموعة أداء عملية تدقيق المجموعة، تشكل عجزاً في الحصول على 

                                                 
  ].٨[ ، الفقرة ٢١٠ معيار التدقيق الدولي  ١٦



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦١٣  

دقي
الت

  قـ

وفي حاالت استثنائية، قد . أدلة تدقيق كافية ومناسبة قد تؤثر على رأي التدقيق حول المجموعة
  . بموجب القانون أو النظامممكناًالعملية حيث يكون ذلك  من اإلنسحابيؤدي ذلك إلى 

  
  )١٦الفقرة : لمرجعا( اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق

تعتبر مراجعة شريك عملية المجموعة لإلستراتيجية الكلية لعملية تدقيق المجموعة وخطة تدقيق .  ٢٢أ
  .ثلة في توجيه عملية تدقيق المجموعةالمجموعة جزءاً هاماً من أداء مسؤولية الشريك المتم

  
  فهم المجموعة وعناصرها وبيئاتهم

  )١٧الفقرة : المرجع( المسائل التي يحصل فريق عملية المجموعة على فهم بشأنها
 على إرشادات حول المسائل التي قد يأخذها المدقق بعين ٣١٥يحتوي معيار التدقيق الدولي .  ٢٣أ

حول القطاع والعوامل التنظيمية والعوامل الخارجية األخرى  عند الحصول على فهم عتباراإل
التي تؤثر على المنشأة، بما في ذلك إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به؛ وطبيعة 
المنشأة؛ واألهداف واإلستراتيجيات ومخاطر العمل ذات العالقة؛ وقياس ومراجعة األداء المالي 

المسائل المتعلقة بمجموعة  هذا المعيار على إرشادات حول  في٢ويحتوي الملحق  ١۷.للمنشأة
  .معينة، بما في ذلك عملية التوحيد

  
  )١٧الفقرة : المرجع ( إدارة المجموعة إلى العناصرعنالتعليمات الصادرة 

الوحدة وقابلية المقارنة في المعلومات المالية، تصدر إدارة المجموعة عموماً في سبيل تحقيق  . ٢٤أ
وتحدد هذه التعليمات المتطلبات المتعلقة بالمعلومات المالية للعناصر التي .  إلى العناصرتعليمات

سيتم تضمينها في البيانات المالية للمجموعة وتشتمل عادة على كتيبات إجراءات إعداد التقارير 
مج وتتألف حزمة إعداد التقارير عموماً من نماذج قياسية لد. المالية وحزمة إلعداد التقارير

إال أن حزم إعداد التقارير هذه ال تتخذ عموماً . المعلومات المالية في البيانات المالية للمجموعة
  .شكل بيانات مالية كاملة معدة ومعروضة وفقاً إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به

  
  -:تغطي هذه التعليمات عموماً األمور التالية.  ٢٥أ

  سيتم تطبيقها؛السياسات المحاسبية التي •

المتطلبات القانونية ومتطلبات اإلفصاح األخرى المطبقة على البيانات المالية للمجموعة، بما  •
 -:في ذلك

 تحديد القطاعات واإلبالغ عنها؛ 

 عالقات ومعامالت الطرف ذو العالقة؛ 

 معامالت المجموعة الداخلية واألرباح غير المحققة؛ 
                                                 

  .٤١أ-١٧، الفقرات أ٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١٧



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦١٤  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

 لداخلية؛ وأرصدة الحسابات الخاصة بالمجموعة ا 

 .جدول مواعيد إلعداد التقارير المالية •
  
  -:قد يشتمل فهم فريق عملية المجموعة للتعليمات على األمور التالية.   ٢٦أ

 .مالئمة التعليمات الستكمال حزمة إعداد التقاريروضوح و •

 -:ما إذا كانت التعليمات •

  المناسب؛تصف خصائص إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به بالشكل 

 بمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية لتزامتدعم اإلفصاحات التي تكفي لإل 
المعمول به، مثل اإلفصاح عن عالقات ومعامالت الطرف ذو العالقة والمعلومات 

 المتعلقة بالقطاع؛

تدعم تحديد التعديالت التي تجرى على التوحيد، مثل معامالت المجموعة الداخلية  
  غير المحققة، وأرصدة الحسابات الخاصة بالمجموعة الداخلية؛ وواألرباح

 .تدعم المصادقة على المعلومات المالية من قبل إدارة العنصر 
  
  )١٧الفقرة : لمرجعا (حتيالاإل

، حتياليتعين على المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بسبب اإل.  ٢٧أ
 قد تشتمل المعلومات المستخدمة ١۸. المناسبة للمخاطر المقيمةستجابةراءات اإلوتصميم وتنفيذ إج

 على األمور حتيالفي تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة بسبب اإل
  -:التالية

تقييم إدارة المجموعة للمخاطر التي تنطوي على التعبير بشكل خاطئ جوهرياً عن البيانات  •
 .حتياللية للمجموعة نتيجة لإلالما

 لها، ستجابة في المجموعة واإلحتيالالعملية التي تقوم بها إدارة المجموعة لتحديد مخاطر اإل •
أو  معينة محددة من قبل إدارة المجموعة أو أرصدة الحسابات إحتيالبما في ذلك مخاطر 

 .حتيالر اإلفئات المعامالت أو اإلفصاحات التي من المحتمل أن تنطوي على مخاط

 .حتيالما إذا كان هنالك عناصر معينة تنطوي على مخاطر اإل •

كيفية مراقبة المكلفين بالرقابة في المجموعة لعمليات إدارة المجموعة من أجل تحديد  •

                                                 
  ".ي عملية تدقيق البيانات المالية فحتيالمسؤوليات المدقق المتعلقة باإل "٢٤٠معيار التدقيق الدولي  ١٨



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦١٥  

دقي
الت

  قـ

 في المجموعة، وأنظمة الرقابة التي وضعتها إدارة المجموعة حتيال لمخاطر اإلستجابةواإل
 .للحد من هذه المخاطر

 التي يقوم بها المكلفون بالرقابة وإدارة المجموعة والتدقيق الداخلي ستجابةت اإلإجراءا •
في الرد على استفسار ) وإدارة العنصر ومدققو العناصر وغيرهم، إذا اعتبر ذلك مالئماً(

 فعلي أو مشكوك فيه أو إحتيالفريق عملية المجموعة حول ما إذا كانوا على علم بأي 
 .مزعوم يؤثر على عنصر معين أو على المجموعة

  
النقاشات بين أعضاء فريق العملية ومدققي العناصر فيما يتعلق بمخاطر األخطـاء الجوهريـة فـي                

  )١٧الفقرة : المرجع (حتيالالبيانات المالية للمجموعة، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن اإل
 

عضاء الرئيسين في فريق العملية مناقشة قابلية تعرض المنشأة لخطأ جوهرية في يتعين على األ . ٢٨أ
 أو الخطأ، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر الناجمة عن حتيالالبيانات المالية بسبب اإل

 ١٣.وفي عملية تدقيق المجموعة، قد تتضمن هذه النقاشات مشاركة مدققي العناصر. حتيالاإل

لية المجموعة فيما يخص الشخص الذي سيتم إشراكه في النقاشات وكيف ويتأثر قرار شريك عم
  .ومتى ستجرى هذه النقاشات ونطاقها بعوامل مثل التجربة السابقة مع المجموعة

  
  -:توفر هذه النقاشات الفرصة للقيام بما يلي.  ٢٩أ

دة على نطاق مشاركة المعرفة المتعلقة بالعناصر وبيئاتهم، بما في ذلك أنظمة الرقابة الممت •
 .المجموعة

 .تبادل المعلومات حول مخاطر العمل في العناصر أو المجموعة •

تبادل األفكار حول كيف وأين قد تكون البيانات المالية للمجموعة عرضة لخطأ جوهري  •
قد ترتكب وتخفي إدارة المجموعة وإدارة العنصر  أو الخطأ، وكيف حتيالناجم عن اإل

 .ية، وكيف قد يساء توزيع أصول العناصرحتيالالتقارير المالية اإل

تحديد الممارسات التي تتبعها إدارة المجموعة أو العنصر التي قد تكون متحيزة أو مصممة  •
 عترافية، مثل ممارسات اإلإحتيالإلدارة األرباح التي قد تؤدي إلى إعداد تقارير مالية 
 .ية المعمول بهباإليرادات التي ال تلتزم بإطار عمل إعداد التقارير المال

 العوامل الخارجية والداخلية المعروفة التي تؤثر على المجموعة والتي قد تخلق إعتبار •
 رتكابأو إدارة العنصر أو غيرهم إل المجموعة طاً على إدارةوضغتفرض حافزاً أو 

                                                 
 .١٠، الفقرة ٣١٥، ومعيار التدقيق الدولي ١٥ة ، الفقر٢٤٠ معيار التدقيق الدولي  ١٨



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦١٦  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

 ، أو اإلشارة إلى وجود ثقافة أو بيئة تمكّنحتيال اإلإرتكاب أو إتاحة الفرصة أمام حتيالاإل
 .حتيال اإلإرتكابإدارة المجموعة أو إدارة العنصر أو غيرهم من تبرير 

 . المخاطرة التي قد تجعلها إدارة المجموعة أو العنصر مهيمنة على أنظمة الرقابةإعتبار •

 ما إذا كانت السياسات المحاسبية الموحدة مستخدمة إلعداد المعلومات المالية المتعلقة إعتبار •
 إعتبار، وحيث يكون الحال غير ذلك، فاد البيانات المالية للمجموعةإعدبالعناصر من أجل 

حيث يكون ذلك ضرورياً بموجب (كيفية تحديد وتعديل الفروقات في السياسات المحاسبية 
 ).إطار عمل إعداد التقارير المالية

في  إحتيال الذي تم تحديده في العناصر أو المعلومات التي تشير إلى وجود حتيالمناقشة اإل •
 .عنصر معين

 بالقوانين أو األنظمة الوطنية، مثل دفع لتزاممشاركة المعلومات التي قد تشير إلى عدم اإل •
 .الرشاوى والتحويل غير المالئم إلى ممارسات التسعير

  
  )١٨الفقرة : المرجع (عوامل المؤدية إلى المخاطرال
إلى مخاطر أخطاء  فردة أو مجتمعة، أمثلة على حاالت أو أحداث قد تشير، من)٣(يعطي الملحق .  ٣٠أ

  .حتيالجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن اإل
  

  )١٨الفقرة : المرجع(تقييم المخاطر 
يستند تقييم فريق عملية المجموعة على مستوى المجموعة لمخاطر األخطاء الجوهرية في  . ٣١أ

  -:ى معلومات مثل ما يليالبيانات المالية للمجموعة إل
معلومات تم الحصول عليها من فهم المجموعة وعناصر وبيئاتهم، ومن عملية التوحيد، بما  •

في ذلك أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها عند تقييم تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الممتدة 
 .على نطاق المجموعة وأنظمة الرقابة المرتبطة بالتوحيد

 .ول عليها من مدققي العناصرمعلومات تم الحص •
  

  )١٩الفقرة : المرجع (فهم مدقق العنصر
يحصل فريق عملية المجموعة على فهم حول مدقق العنصر فقط عندما يقرر أن يطلب منه   .٣٢أ

. إجراء العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بعنصر معين من أجل عملية تدقيق المجموعة
ن من الضروري الحصول على فهم حول مدققي هذه العناصر التي لن يكو فعلى سبيل المثال،

  .يخطط فريق عملية المجموعة أداء إجراءات تحليلية بشأنه على مستوى المجموعة فقط
  



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦١٧  

دقي
الت

  قـ

 حول مدقق العنصر ومصادر أدلـة التـدقيق     إجراءات فريق عملية المجموعة في الحصول على فهم         
  )١٩الفقرة : المرجع(

قيت ونطاق إجراءات فريق عملية المجموعة في الحصول على فهم حول مدقق تتأثر طبيعة وتو.  ٣٣أ
 أو المعرفة بمدقق العنصر، ودرجة خضوع فريق عملية العنصر بعوامل مثل التجربة السابقة

  -:المجموعة ومدقق العنصر للسياسات واإلجراءات الشائعة، مثل
 -:ما إذا يشترك فريق عملية المجموعة ومدقق العنصر في •

 ؛)مثل منهجيات التدقيق( إلجراء العمل مشتركةإجراءات واسات سي 
 ؛ أومشتركة في رقابة الجودةسياسات وإجراءات  

 .مشتركة في المراقبةسياسات وإجراءات  

 -:تعارض أو تشابه •

 القوانين واألنظمة أو النظام القانوني؛ 

 نضباط وضمان الجودة الخارجية؛إلاإلشراف المهني وا 

 التعليم والتدريب؛ 

 المؤسسات والمعايير المهنية؛ أو 

 .اللغة والثقافة 
 

. ، إال أن وجود أحدها يحول دون وجود العامل اآلخرمع بعضها البعضتتفاعل هذه العوامل  . ٣٤أ
إن نطاق إجراءات فريق عملية المجموعة للحصول على فهم حول مدقق  فعلى سبيل المثال،

ت رقابة الجودة والمراقبة المشتركة ومنهجية العنصر أ، الذي يطبق بانتظام سياسات وإجراءا
تدقيق مشتركة أو يعمل في نفس المنطقة التي يعمل فيها شريك عملية المجموعة، قد يكون أقل 
من نطاق إجراءات فريق عملية المجموعة للحصول على فهم حول مدقق العنصر ب، الذي 

شتركة ومنهجية تدقيق مشتركة أو يطبق بانتظام سياسات وإجراءات رقابة الجودة والمراقبة الم
فيما يتعلق بمدققي كما قد تختلف طبيعة اإلجراءات التي يتم تأديتها . يعمل في منطقة أجنبية

  . أ وبالعنصرين
  
السنة األولى من ففي . قد يحصل فريق عملية المجموعة على فهم حول مدقق العنصر بعدة طرق . ٣٥أ

  -:عملية المجموعة على سبيل المثال بما يليمشاركة مدقق عنصر معين، قد يقوم فريق 
تقييم نتائج نظام المراقبة ورقابة الجودة حيث يكون فريق عملية المجموعة ومدقق العنصر  •



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦١٨  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

من شركة أو مجموعة شركات تعمل بموجب وتلتزم بسياسات وإجراءات المراقبة 
 ٢٠المشتركة؛

 ؛)ج(-)أ(١٩زيارة مدقق العنصر لمناقشة المسائل الواردة في الفقرة  •
). ج(-)أ(١٩الطلب من مدقق العنصر التأكيد خطياً على المسائل المشار إليها في الفقرة  •

  على مثال حول اإلقرارات الخطية التي يقدمها مدقق العنصر؛٤يحتوي الملحق 

 ؛)ج(-)أ(١٩ستبيانات المتعلقة بالمسائل الواردة في الفقرة إلالطلب من مدقق العنصر تعبئة ا •
اش حول مدقق العنصر مع الزمالء في شركة شريك عملية المجموعة أو مع إجراء نق •

 على معرفة بمدقق العنصر؛ أوطرف ثالث ذو سمعة طيبة 

الحصول على اإلقرارات من جهة أو جهات مهنية ينتمي إليها مدقق العنصر، أو هيئات  •
 . أطراف ثالثة أخرى،يكون مدقق العنصر مرخص من قبلها أ

  
الحقة، قد يستند فهم مدقق العنصر إلى تجربة فريق عملية المجموعة السابقة مع وفي السنوات ال
قد يطلب فريق عملية المجموعة من مدقق العنصر التأكيد على ما إذا تم تغيير . مدقق العنصر

  .منذ السنة السابقة) ج(-)أ(١٩أي شيء يتعلق بالمسائل المدرجة في الفقرة 
   
لإلشراف على مهنة التدقيق ومراقبة جودة عمليات التدقيق، فإن شرافية  إنشاء جهات إعندما يتم  .٣٦أ

.  وكفاءة مدقق العنصرإستقالليةوعي البيئة التنظيمية قد يساعد فريق عملية المجموعة في تقييم 
وقد يتم الحصول على المعلومات حول البيئة التنظيمية من مدقق العنصر أو من المعلومات 

  .المستقلةشرافية المقدمة من الجهات اإل
  

  ))أ(١٩الفقرة : المرجع (متطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة
عند إجراء العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بعنصر معين من أجل عملية تدقيق  .٣٧أ

. لمجموعةالمجموعة، يخضع مدقق العنصر لمتطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق ا
أو مضافة إلى تلك المتطلبات المطبقة على مدقق العنصر عند إجراء وقد تختلف هذه المتطلبات 

ولذلك، يحصل فريق عملية . مدقق العنصرتشريعية في المنطقة التي يتواجد فيها عملية تدقيق 
القي  فهم حول ما إذا فهم مدقق العنصر وسيلتزم بتطبيق متطلبات السلوك األخالمجموعة على

المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة والكافية للقيام بمسؤوليات مدقق العنصر في عملية تدقيق 
  .المجموعة

  

                                                 
رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة  "١المعايير الدولية حول رقابة الجودة كما هو مطلوب من قبل  ٢٠

  .، أوالمتطلبات الدولية كحد أدنى]٥٤[، الفقرة " األخرى والخدمات ذات العالقةالبيانات المالية وعمليات التأكيد



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦١٩  

دقي
الت

  قـ

  ))ب(١٩الفقرة : المرجع (الكفاءة المهنية لمدقق العنصر
قد يشتمل فهم فريق عملية المجموعة للكفاءة المهنية لمدقق العنصر على ما إذا كان مدقق .  ٣٨أ

  -:العنصر
التي تكفي وعايير التدقيق والمعايير األخرى المعمول بها في عملية تدقيق المجموعة يفهم م •

 مدقق العنصر في عملية تدقيق المجموعة؛ للقيام بمسؤوليات

الالزمة ألداء العمل المتعلق ) مثل المعرفة الخاصة بالقطاع(يتمتع بالمهارات الخاصة  •
 بالمعلومات المالية الخاصة بعنصر معين؛ و

 إطار عمل إعداد التقارير المالية، حيث يكون ذلك ذو عالقة، الذي يكفي للقيام يفهم •
تصف التعليمات الصادرة عن إدارة (في عملية تدقيق المجموعة بمسؤوليات مدقق العنصر 

 ).المجموعة إلى العناصر عادة خصائص إطار عمل إعداد التقارير المالية
  

  )٢٠الفقرة : المرجع (لعنصرتطبيق فهم فريق عملية المجموعة لمدقق ا

ال يستطيع فريق عملية المجموعة التغلب على حقيقة أن مدقق العنصر غير مستقل من خالل  . ٣٩أ
العنصر أو من خالل إجراء تقييم مخاطر إضافي أو إجراءات تدقيق  المشاركة في عمل مدقق

  .أخرى فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر
  
حول الكفاءة  قد يكون فريق عملية المجموعة قادراً على التغلب مساور قلق أقل جدية مع ذلك،.  ٤٠أ

أو حقيقة أن مدقق العنصر ال )  إلى المعرفة الخاصة بالقطاعفتقارمثل اإل(المهنية لمدقق العنصر 
يعمل في بيئة تشرف بشكل فعال على المدققين من خالل المشاركة في عمل مدقق العنصر أو 

فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة ييم مخاطر إضافي أو إجراءات تدقيق أخرى إجراء تق
  .بالعنصر

  
عندما يحظر القانون أو النظام الوصول إلى األجزاء ذات العالقة في وثائق التدقيق الخاصة  . ٤١أ

بمدقق العنصر، فقد يطلب فريق عملية المجموعة من مدقق العنصر التغلب على هذا من خالل 
  .عداد مذكرة تغطي المعلومات ذات العالقةإ

  
  )٢٣-٢١الفقرة : المرجع (األهمية النسبية

          ٢١:يتعين على المدقق القيام بما يلي . ٤٢أ

 -: تحديد عند وضع اإلستراتيجية الكلية للتدقيق  ) أ(

 األهمية النسبية للبيانات المالية ككل؛ و )١(

                                                 
  ].١١-٩[، الفقرات " عملية تدقيقوأداءاألهمية النسبية في تخطيط   "٣٢٠معيار التدقيق الدولي   ٢١



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٢٠  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

رصدة حسابات  المعامالت أو أفي ظل الظروف الخاصة بالمنشأة، فئات معينة من )٢(
من التعبير عن مبالغ أقل في خطاء أو إفصاحات حيث أنه من المتوقع أن تؤثر األ

للمستخدمين لبيانات المالية ككل على القرارات االقتصادية لمستوى األهمية النسبية 
وفي ظل هذه الظروف، يحدد المدقق . التي يتم اتخاذها على أساس البيانات المالية

ويات األهمية النسبية التي سيتم تطبيقها على هذه الفئات المعينة من المعامالت مست
 أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات؛ و

  . األهمية النسبيةأداءتحديد   ) ب(
  

وفي سياق عملية تدقيق المجموعة، يتم وضع مستويات األهمية النسبية لكل من البيانات المالية 
 مستوى األهمية النسبية إستخدامويتم .  المتعلقة بالعناصرللمجموعة ككل والمعلومات المالية

  .عند وضع اإلستراتيجية الكلية لتدقيق المجموعةللبيانات المالية 
  
للتقليل، إلى مستوى متدني بشكل مناسب، من احتمالية تجاوز مجموع األخطاء غير المصححة  . ٤٣أ

النسبية للبيانات المالية للمجموعة ككل، وغير المكتشفة في البيانات المالية للمجموعة األهمية 
وقد . تحدد األهمية النسبية للعناصر بحيث تدنو األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة ككل

وليس بالضرورة أن تكون األهمية . تكون األهمية النسبية للعناصر مختلفة للعناصر المختلفة
نسبية للبيانات المالية للمجموعة ككل وبالتالي، قد النسبية للعناصر جزئاً حسابياً من األهمية ال

يتجاوز مجموع األهمية النسبية للعناصر المختلفة األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة 
  .وتستخدم األهمية النسبية للعناصر عند وضع إستراتيجية التدقيق الشاملة للعنصر. ككل

  
ية لتلك العناصر التي سيتم تدقيق أو مراجعة معلوماتها المالية يتم تحديد مستويات األهمية النسب  .  ٤٤أ

وتستخدم األهمية النسبية . ٢٩و) أ(٢٧ و٢٦عملية تدقيق المجموعة وفقاً للفقرات  كجزء من
للعنصر من قبل مدقق العنصر لتقييم ما إذا كانت األخطاء المكتشفة غير المصححة هامة أو، 

كانت منفردة أو في المجموعسواء .  
  
 ويتم اإلبالغ عن األخطاء ،األهمية النسبية للعنصريتم تحديد عتبة لألخطاء باإلضافة إلى   .  ٤٥أ

المحددة في المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر التي تتعدى عتبة األخطاء إلى فريق عملية 
  .المجموعة

  
) و فريق العملية للمجموعةأ(في حالة تدقيق المعلومات المالية للعنصر، يقوم مدقق العناصر   . ٤٦أ

ويعد هذا ضرورياً للتقليل، إلى مستوى . بتحديد األهمية النسبية لألداء عند مستوى العناصر
متدني بشكل مناسب، من احتمالية تجاوز مجموع األخطاء غير المصححة أو غير المكتشفة 

جموعة األهمية ولدى التطبيق العملي، قد يحدد فريق عملية الم .األهمية النسبية للعناصر



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٢١  

دقي
الت

  قـ

وعندما يكون الحال كذلك، يستخدم مدقق العنصر . النسبية للعنصر عند هذا المستوى األدنى
األهمية النسبية للعنصر ألغراض تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في المعلومات المالية 

ذا  للمخاطر المقيمة وتقييم ما إإستجابةالمتعلقة بالعنصر وتصميم إجراءات تدقيق أخرى ك
  .كانت األخطاء المكتشفة هامة، سواء كانت منفردة أم في المجموع

  
   للمخاطر المقيمةستجابةاإل

الفقـرة  : المرجـع  (تحديد نوع العمل الذي سيتم أداؤه فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر        
٢٧-٢٦(  

يتم أداؤه فيما يخص يتأثر قرار فريق عملية المجموعة فيما يتعلق بنوع العمل الذي س  .  ٤٧أ
المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر ومدى مشاركته في العمل الذي يقوم به مدقق العنصر بما 

  -:يلي

 أهمية العنصر؛   ) أ(

 المخاطر الهامة المحددة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة؛  ) ب(

طاق المجموعة وتحديد تقييم فريق عملية المجموعة لتصميم أنظمة الرقابة الممتدة على ن  ) ج(
 ما إذا تم تطبيقها أم ال؛ و

  .فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنصر)  د( 
  

يبين هذا المخطط كيف تؤثر أهمية العنصر على قرار فريق عملية المجموعة المتعلق بنوع 
  .العمل الذي سيتم أداؤه فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر



   عملية تدقيق البيانات المالية للمجموعة-خاصةالعتبارات إلا
 ) بما في ذلك عمل مدقق العناصر(

٦٢٢  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

 

 أجريت بإستخدام   *
ــسبية  ــة الن األهمي

 للعناصر

هل النطاق المخطط مالئـم
بحيث يمكن الحصول علـى     
أدلة تدقيق كافيـة ومناسـبة      
يستند إليها رأي التدقيق حول     

)٢٩؟ الفقرةالمجموع

ية تدقيق المعلومات المال:فيما يتعلق بالعناصر المختارة األخرى
أو تدقيق واحـد أو أكثـر مـن أرصـدة           *  بالعنصر   المتعلقة

أو مراجعـة   , الحسابات أو الفئات المعامالت أو اإلفـصاحات      
ات المحـددة   ءأو اإلجرا , *المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر   

 )٢٩الفقرة (

 نعم

 ال

 نعم

إجراءات تحليلية تتم تأديتها علـى مـستوى        
المجموعة في العناصر التي ال تعتبر عناصر       

 )٢٨الفقرة (هامة 

ت الماليـةمـاتدقيق المعلو
أو تدقيق  * المتعلقة بالعنصر 

ة واحد أو أكثر من أرصـد     
ــات  ــسابات أو فئـ  الحـ

المعامالت أو اإلفـصاحات    
المتعلقة بالمخـاطر الهامـة     
المحتملة أو إجرات تـدقيق     
محددة متعلقـة بالمخـاطر     

  )٢٧الفقرة (لة الهامة المحتم

تدقيق المعلومات المالية
  *المتعلقة بالعنصر 

 )٢٦الفقرة (

هل يعتبر العنصر ذو
 أهمية بالنسبة للمجموعة

 )٢٦ الفقرة ( ؟

هل يميل العنصر الى اإلنطواء     
على مخاطر هامـة لألخطـاء      
الجوهرية في البيانات الماليـة     
ــه  ــسبب طبيعت ــة ب للمجموع
الخاصة أو الظروف القائمـة؟     

 )٢٨الفقرة (

 ال

ــع   ــصال م اإلت
مدققي العناصـر   

  )٤٠الفقرة(

 نعم

 ال



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٢٣  

دقي
الت

  قـ

  ))ج(-)ب(٢٧الفقرة : المرجع(ة العناصر الهام
قد يحدد فريق عملية المجموعة عنصراً على أنه غير هام ألنه يميل إلى االنطواء على مخاطر  . ٤٨أ

هامة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة بسبب طبيعته الخاصة أو الظروف 
اً على تحديد أرصدة الحسابات أو وفي هذه الحالة، قد يكون فريق عملية المجموعة قادر. القائمة

عندما يكون الحال كذلك، . فئات المعامالت أو اإلفصاحات التي تتأثر بالمخاطر الهامة المحتملة
قد يقرر فريق عملية المجموعة إجراء، أو الطلب من مدقق عنصر إجراء، عملية تدقيق ألرصدة 

سبيل المثال، في الحالة الموضحة فعلى . الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفصاحات هذه فقط
، قد يقتصر العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعنصر على عملية تدقيق ٤٦في الفقرة 

بالمتاجرة بالعمالت األجنبية أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفصاحات المتأثرة 
دقق عنصر إجراء عملية تدقيق عندما يطلب فريق عملية المجموعة من م. الخاصة بتلك العنصر

لواحد أو أكثر من أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفصاحات، يأخذ اإلبالغ إلى فريق 
 حقيقة أن العديد من بنود البيانات المالية عتباربعين اإل) ٤٠أنظر الفقرة (عملية المجموعة 

  .مرتبطة ببعضها البعض
  
إجراءات التدقيق التي تستجيب لمخاطرة هامة محتملة لألخطاء قد يصمم فريق عملية المجموعة  . ٤٩أ

فعلى سبيل المثال، في حال وجود مخاطرة هامة محتملة . الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة
بسبب وجود مخزون قديم، قد يقوم فريق عملية المجموعة، أو يطلب من مدقق عنصر القيام، 

يحتوي على حجم من المحتمل أن بتثمين المخزون في عنصر بإجراءات تدقيق محددة فيما يتعلق 
  .المخزون القديم، إال أنه غير هامكبير من 

  
  )٢٩ و٢٨الفقرتان : المرجع (العناصر التي تعتبر عناصر غير هامة

 على ظروف العملية، قد يتم تجميع المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر على مختلف عتمادإلبا  .٥٠أ
 فريق إستنتاجاتوتدعم نتائج اإلجراءات التحليلية . غراض اإلجراءات التحليليةأل المستويات

عملية المجموعة المتمثلة بعدم وجود مخاطر هامة لألخطاء الجوهرية في المعلومات المالية 
  .المجمعة المتعلقة بالعناصر التي تعتبر عناصر غير هامة

  
 ٢٩ها وفقاً للفقرة إختياردد العناصر التي يتم قد يتأثر قرار فريق عملية المجموعة حول ع.  ٥١أ

ها ونوع العمل الذي سيتم أداؤه فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة إختياروالعناصر التي سيتم 
  -:بالعناصر المختلفة المختارة بعوامل مثل

اصر نطاق أدلة التدقيق التي من المتوقع الحصول عليها من المعلومات المالية الخاصة بالعن •
 .الهامة

 . العنصر حديثاًإستمالكما إذا تم تشكيل أو  •

 .ما إذا طرأت تغييرات هامة على العنصر •



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٢٤  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

 .ما إذا قام التدقيق الداخلي بالعمل في العنصر وأي تأثير لذلك العمل على تدقيق المجموعة •

 .ما إذا تطبق العناصر أنظمة وعمليات مشتركة •

 .تدة على نطاق المجموعةالفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة المم •

مستوى التذبذبات الغير عادية المحددة من خالل اإلجراءات التحليلية التي أجريت على  •
 .المجموعة

بالمقارنة مع العناصر األخرى ، أو المخاطرة التي يفترضها،  للعنصراألهمية المالية الفردية •
 .المدرجة ضمن هذه الفئة

 .يق يقتضيها التشريع أو النظام أو لسبب آخرما إذا كان العنصر خاضعاً لعملية تدق •
    

المدرجة في هذه الفئة من احتمالية  العناصر إختيارفي  يزيد تضمين عامل لعدم قابلية التنبؤقد 
 العناصر عادة إختيارويتباين . تحديد األخطاء الجوهرية في المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر

  .على أساس دوري
  
لعمليات راء مراجعة للمعلومات المالية المتعلقة بعنصر معين وفقاً للمعايير الدولية قد يتم إج . ٥٢أ

، التي يتم تبنيها حسب الحاجة ٢٣ ٢٤١٠أو المعيار الدولي لعمليات المراجعة ٢٢ ٢٤٠٠ المراجعة
  .كما قد يحدد فريق عملية المجموعة إجراءات إضافية لدعم هذا العمل. في ظل الظروف القائمة

  
وفي هذه . ، قد تتألف المجموعة من عناصر غير هامة فقط١٣وفقاً لما هو موضح في الفقرة أ.  ٥٣أ

الظروف، يمكن أن يحصل فريق عملية المجموعة على أدلة تدقيق كافية ومناسبة يستند إليها 
رأي التدقيق حول المجموعة من خالل تحديد نوع العمل الذي سيتم أداؤه فيما يخص المعلومات 

ومن غير المحتمل أن يحصل فريق عملية المجموعة . ٢٩ية المتعلقة بالعناصر وفقاً للفقرة المال
على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليستند إليها رأي التدقيق في المجموعة في حال قيام فريق عملية 
المجموعة، أو مدقق عنصر معين، باختبار أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة وتطبيق 

  .إلجراءات التحليلية على المعلومات المالية المتعلقة بالعناصرا
  

  )٣١-٣٠الفقرتان : المرجع (المشاركة في العمل المؤدى من قبل مدقق العناصر
تتضمن العوامل التي قد تؤثر على مشاركة فريق عملية المجموعة في عمل مدقق العنصر ما . ٥٤أ

  -:يلي
 أهمية العنصر؛  )أ (

                                                 
  ".عمليات مراجعة البيانات المالية "٢٤٠٠المعيار الدولي لعمليات المراجعة   ٢٢
  ".مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق المنشأة المستقل "٢٤١٠ولي لعمليات المراجعة  المعيار الد ٢٣



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٢٥  

دقي
الت

  قـ

 ددة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة؛ والمخاطر الهامة المح  )ب (

  .فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنصر   )ج (
  

يطبق فريق عملية المجموعة اإلجراءات في حال وجود عنصر هام أو مخاطر هامة محددة، 
في حال وجود عنصر غير هام، فستتباين طبيعة وتوقيت و. ٣١-٣٠الموضحة في الفقرتين

 إلى فهم فريق عملية ستنادة فريق عملية المجموعة في عمل مدقق العنصر باإلونطاق مشارك
فعلى . وتصبح حقيقة أن العنصر غير هام ذات أهمية ثانوية. المجموعة لمدقق العنصر المذكور

 العنصر على أنه عنصر هام، إال أن فريق عملية المجموعة قد إعتباررغم عدم سبيل المثال، 
ألن لديها مساور قلق غير جدية  المؤدى من قبل مدقق العنصرييم المخاطر يقرر المشاركة في تق

، أو أن مدقق ) إلى معرفة خاصة بالقطاعفتقارمثل اإل(للغاية حول الكفاءة المهنية لمدقق العنصر 
  .العنصر ال يعمل في بيئة تشرف على المدققين بفعالية

  
 ٣٠ عدا تلك األنماط الموضحة في الفقرتين قد تشتمل أنماط المشاركة في عمل مدقق العنصر.  ٥٥أ

 أو نمط واحد إلى فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنصر، على ستناد، باإل٤٢ والفقرة ٣١و
  -: التاليةنماطأكثر من األ

 . مع إدارة العنصر أو مدققي العناصر للحصول على فهم حول العنصر وبيئتهجتماعاإل  ) أ(

 .دقيق وخطة التدقيق الخاصتين بمدققي العناصرمراجعة اإلستراتيجية الكلية للت  ) ب(

تطبيق إجراءات تقييم المخاطر لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى   ) ج(
وقد يتم تطبيق هذه اإلجراءات مع مدققي العناصر، أو من قبل فريق عملية . العنصر

 .المجموعة

وتطبيق هذه اإلجراءات مع مدققي وقد يتم تصميم . تصميم وتطبيق إجراءات تدقيق أخرى)  د( 
  .العناصر أو من قبل فريق عملية المجموعة

ات الرئيسية األخرى التي تعقد بين مدققي جتماعات النهائية واإلجتماعالمشاركة في اإل)  ه( 
  .العناصر وإدارة العناصر

  .مراجعة األجزاء ذات العالقة األخرى في وثائق التدقيق لمدققي العناصر  ) و(
  



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٢٦  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

  توحيدعملية ال
  )٣٤الفقرة : المرجع (التعديالت وإعادة التصنيف على عملية التوحيد

قد تقتضي عملية التوحيد إجراء تعديالت على المبالغ المبلغ عنها في البيانات المالية للمجموعة  . ٥٦أ
تمر عبر أنظمة معالجة المعامالت العادية، أو التي قد ال تكون خاضعة لنفس أنظمة التي ال 
وقد يشتمل تقييم فريق عملية .  الداخلية التي تخضع لها المعلومات المالية األخرىالرقابة

  -:المجموعة لمدى مالئمة وكمال ودقة التعديالت على ما يلي
 تقييم ما إذا كانت التعديالت الهامة تعكس األحداث والمعامالت المعنية بها بالشكل المناسب؛ •

 بالشكل الصحيح وما إذا تمت معالجتها ومصادقتها تحديد ما إذا تم حساب التعديالت الهامة •
 من قبل إدارة المجموعة و، حيث يكون ممكناً، من قبل إدارة العنصر؛

 كانت التعديالت الهامة مدعومة بالشكل المالئم وموثقة بشكل كاف؛ وتحديد ما إذا  •

ة وأرصدة داخل المجموعة واألرباح غير المحققالتحقق من تسوية والتخلص من المعامالت  •
 .الحسابات داخل المجموعة

  
  )٤١ و٤٠الفقرتان : المرجع(  مع مدقق العنصرتتصاالاإل

 بين فريق عملية المجموعة ومدققي العناصر، تجاهفي حال عدم وجود تواصل فعال ثنائي اإل . ٥٧أ
فهناك مخاطرة تكمن في إمكانية عدم حصول فريق عملية المجموعة على أدلة تدقيق كافية 

  الواضح في الوقت المحددتصالويشكل اإل .بة ليستند إليها رأي التدقيق حول المجموعةومناس
 بين فريق عملية تجاهفيما يخص متطلبات فريق عملية المجموعة أساس التواصل الفعال ثنائي اإل

  .المجموعة ومدقق العنصر
  
 ٥ويحتوي الملحق . يمات في خطاب التعليتم اإلبالغ عادة عن متطلبات فريق عملية المجموعة . ٥٨أ

. على إرشادات حول المسائل المطلوبة واإلضافية التي قد تكون مشمولة في مثل هذا الخطاب
 مدقق العنصر مع فريق عملية المجموعة شكل مذكرة أو تقرير حول العمل إتصالويتخذ 
  بين فريق عملية المجموعة ومدقق العنصر قد ال يكون خطياًتصالإال أن اإل. المؤدى

قد يقوم فريق عملية المجموعة بزيارة لمدقق العنصر لمناقشة فعلى سبيل المثال، . بالضرورة
ومع . المخاطر الهامة المحددة أو مراجعة األجزاء ذات العالقة في وثائق التدقيق لمدقق العنصر

  .ذلك، تنطبق متطلبات التوثيق في هذا المعيار ومعايير التدقيق الدولية األخرى
  
د التعاون مع فريق عملية المجموعة، قد يزود مدقق العنصر مثالً فريق عملية المجموعة عن . ٥٩أ

  .بوصول إلى وثائق التدقيق ذات العالقة في حال لم ذلك محظوراً بموجب القانون أو النظام
  
  ة مدقق عنصر في الوقت ذاته، يمكن تحقيق هدف عندما يكون أحد أعضاء فريق عملية المجموع.  ٦٠أ



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٢٧  

دقي
الت

  قـ

 وسائل عدا إستخدامق عملية المجموعة المتمثل في التواصل بوضوح مع مدقق العنصر بفري
  -:فعلى سبيل المثال. اإلبالغات الخطية المحددة

قد يكون الوصول من قبل مدقق العنصر إلى اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق كافياً  •
 ؛ و٤٠ الفقرة لإلبالغ عن متطلبات فريق عملية المجموعة الموضحة في

 قد تكون مراجعة وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنصر من قبل فريق عملية المجموعة •
كافية لإلبالغ عن المسائل ذات العالقة باستنتاج فريق عملية المجموعة الموضح في الفقرة 

٤١. 
  

  تقييم كفاية ومدى مالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها
  ))ب(٤٢الفقرة : المرجع ( الخاصة بمدقق العنصرمراجعة وثائق التدقيق

قد تختلف أجزاء وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنصر التي ستكون مرتبطة بعملية تدقيق  . ٦١أ
وعادة ما يكون محور التركيز هو وثائق التدقيق .  على الظروف القائمةعتمادالمجموعة باإل

وقد يتأثر نطاق . ي البيانات المالية للمجموعةالمرتبطة بالمخاطر الهامة لألخطاء الجوهرية ف
عملية المراجعة بحقيقة أن وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنصر كانت خاضعة إلجراءات 

  .المراجعة الخاصة بشركة مدقق العنصر
  

  )٤٥ و٤٤الفقرتان : المرجع (كفاية ومدى مالئمة أدلة التدقيق
ى عدم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليستند في حال توصل فريق عملية المجموعة إل . ٦٢أ

. إليها رأي التدقيق حول المجموعة، قد يطلب الفريق من مدقق العنصر تطبيق إجراءات إضافية
في حال لم يكن ذلك مجدياً، قد يطبق الفريق إجراءاته الخاصة على المعلومات المالية المتعلقة 

  .بالعنصر
  

سواء كانت محددة من قبل فريق (اإلجمالي ألي أخطاء ية المجموعة للتأثير يتيح تقييم شريك عمل.  ٦٣أ
لشريك عملية المجموعة تحديد ما إذا تم ) عملية المجموعة أو مبلغ عنها من قبل مدقق العنصر

  .التعبير عن البيانات المالية للمجموعة ككل بشكل خاطئ جوهرياً
  

  قابة في المجموعة مع إدارة المجموعة والمكلفين بالرتتصاالاإل
  )٤٨-٤٦الفقرة : المرجع ( مع إدارة المجموعةتتصاالاإل 

 على المتطلبات واإلرشادات المتعلقة بإبالغ اإلدارة عن ٢٤٠يحتوي معيار التدقيق الدولي . ٦٤أ
  ٢٤.، فإبالغ المكلفين بالرقابةحتيال، وحيث قد تكون اإلدارة متورطة في عملية اإلحتيالاإل

  

  . ج إدارة المجموعة إلى االحتفاظ ببعض المعلومات الجوهرية الحساسة كمعلومات سريةد تحتاق.  ٦٥أ

                                                 
  .٤٢-٤٠، الفقرات ٢٤٠معيار التدقيق الدولي   ٢٤



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٢٨  ٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

وتشتمل األمثلة على المسائل التي قد تكون هامة بالنسبة للبيانات المالية للعنصر والتي قد تكون 
  -:إدارة العنصر على غير علم بها على ما يلي

 .المقاضاة المحتملة •

 .ية جوهريةخطط بالتخلي عن أصول تشغيل •

 .األحداث الالحقة •

 . القانونية الهامةتفاقياتاإل •
  
  )٤٩الفقرة : المرجع ( مع المكلفين بالرقابة في المجموعةتصالاإل

  

قد تشتمل المسائل التي يقوم فريق عملية المجموعة بإبالغ المكلفين بالرقابة في المجموعة بها .  ٦٦أ
 المجموعة من قبل مدققي العناصر والتي يقرر تأتي إلى عناية فريق عملية  المسائل التيكتل

 مع تصال ويحدث اإل.الفريق بأنها هامة بالنسبة لمسؤوليات المكلفين بالرقابة في المجموعة
فعلى سبيل المثال، . المكلفين بالرقابة في المجموعة في عدة أوقات خالل عملية تدقيق المجموعة

بعد تحديد فريق عملية المجموعة ) ب(-)أ(٤٩الفقرة قد يتم اإلبالغ عن المسائل المشار إليها في 
ومن ناحية أخرى، قد . للعمل الذي سيتم القيام به فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر

في نهاية عملية التدقيق، وقد يتم اإلبالغ ) ج(٤٩يتم اإلبالغ عن المسائل المشار إليها في الفقرة 
  .عند حدوثها) ه(-)د(٤٩ الفقرة عن المسائل المشار إليها في



  يانات المالية للمجموعة  عمليات تدقيق الب-إعتبارات خاصة
  )بما في ذلك عمل مدققي العناصر(

 )الملحق( ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٢٩  

دقي
الت

  قـ

  ١الملحق 
  )١٩الفقرة أ: المرجع(

  

مثال على رأي متحفظ حيث يكون فريق عملية التدقيق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق 
  كافية ومناسبة ليستند إليها رأي التدقيق حول المجموعة

  

ى أدلة تدقيق كافية ومناسبة إن فريق عملية المجموعة في هذا المثال غير قادر على الحصول عل
 مليون دوالر في الميزانية ١٥معترف به عند (تتعلق بعنصر هام تتم محاسبته بطريقة حقوق الملكية 

ألنه لم يملك وصوالً إلى )  مليون دوالر٦٠العمومية، األمر الذي يعكس إجمالي األصول الذي يبلغ 
  .السجالت المحاسبية أو اإلدارة أو مدقق العنصر

  

، ١x٢٠ ديسمبر ٣١اً من إعتبار فريق عملية المجموعة البيانات المالية المدققة الخاصة بالعنصر قرأ
ونظر في المعلومات المالية ذات العالقة المحتفظ بها من قبل بما في ذلك تقرير المدقق المتعلق بذلك 

  .إدارة المجموعة فيما يتعلق بالعنصر
  

ثير العجز في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وفي حكم شريك عملية المجموعة، يعتبر تأ
  .سائدجوهرياً ولكنه غير للمجموعة  البيانات المالية على

  

  تقرير المدقق المستقل
  ]مخاطَب مناسب[

  ٢٥تقرير حول البيانات المالية الموحدة
، هالقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة أ ب ج والشركات التابعة ل

 وبيان ١x٢٠ ديسمبر ٣١اً من إعتباروالتي تتألف من الميزانية العمومية الموحدة 
الدخل الموحد وبيان التغييرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية 

  . التوضيحية األخرىوالمعلوماتوملخص حول السياسات المحاسبية الهامة 
  

  الية الموحدةمسؤولية اإلدارة عن البيانات الم
  

هذه البيانات المالية ل ٢٦ العادلعرضالعداد واإليقع على عاتق اإلدارة مسؤولية 
وتشتمل هذه المسؤولية . ٢۷الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

                                                 
غير ضروري في ظل الظروف القائمة عندما يكـون العنـوان           " تقرير حول البيانات المالية الموحدة    "يعتبر العنوان الفرعي       ٢٥

  .غير معمول به" تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى"لثاني الفرعي ا
  . ختصاص المحددإلأو مصطلح آخر مالئم في سياق اإلطار القانوني في نطاق ا   ٢٦
 كما عندما تتلخص مسؤولية اإلدارة في إعداد البيانات المالية الموحدة تعطي صورة عادلة وصحيحة، يمكن قراءة هذه العبارة    ٢۷

اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة التي تعطي صورة عادلة وصحيحة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد : "يلي
  "التقارير المالية
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   ٦٣٠  )الملحق (٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

تحدد كما تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية : على المهام التالية
ة إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من البيان الخاطئ اإلدارة ضرور
أو الخطأحتيال نتيجة اإلالجوهري، سواء .  

  
  مسؤولية المدقق

يقع على عاتقنا مسؤولية التعبير عن رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة 
 لمعايير لقد قمنا بعملية التدقيق وفقاً.  إلى عملية التدقيق التي قمنا بهاستنادباإل

 بمتطلبات السلوك األخالقي لتزامالتدقيق الدولية، حيث تقتضي هذه المعايير اإل
وتخطيط وإجراء عملية التدقيق من أجل الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا 

  .كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية
  

لى أدلة تدقيق إجراءات من أجل الحصول ع تنطوي عملية التدقيق على تطبيق
وتعتمد اإلجراءات . حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة

المختارة على حكم المدقق، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في 
وعند .  أم عن الخطأحتيالالبيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناجمة عن اإل

عداد إفي الرقابة الداخلية المرتبطة ب  المدقق، ينظربتقييمات المخاطر هذهالقيام 
من أجل تصميم إجراءات   للبيانات المالية الموحدة٢۸ العادلهاوعرضالمنشأة 

التدقيق المناسبة في الظروف القائمة، وليس لغرض التعبير عن رأي حول فعالية 
ياسات تشتمل عملية التدقيق على مدى مالئمة الس كما . الداخلية للمنشأة٢۹الرقابة

المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، 
  .إلى جانب تقييم العرض الكلي للبيانات المالية الموحدة

  
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا 

  .المتحفظ المتعلق بالتدقيق
  

                                                 
ق في عند القيام بتقييمات المخاطر هذه، ينظر المدق: " يمكن قراءة العبارة التالية كاآلتي،  ٢٧كما في حالة المالحظة الهامشية    ٢٨

الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد المنشأة للبيانات المالية الموحدة التي توفر نظرة صحيحة ومنصفة من أجل تصميم إجراءات 
  ". التدقيق المناسبة في ظل الظروفـ، وليس لغرض التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة

ؤوالً أيضاً عن إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع تدقيق البيانات في الحاالت التي يكون فيها المدقق مس    ٢٩
 عتبارعند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل: "المالية الموحدة، تتم صياغة هذه العبارة على النحو التالي

وفيما يخص ". وحدة من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبةالرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد المنشأة للبيانات المالية الم
 عتبارعند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل: "، يمكن أن تنص العبارة على ما يلي٢٧المالحظة الهامشية 

 لتصميم إجراءات التدقيق الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد المنشأة للبيانات المالية الموحدة التي تعطي صورة صحيحة وعادلة
  ." المناسبة
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 )الملحق( ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٣١  

دقي
الت

  قـ

  أساس الرأي المتحفظ
تم تسجيل استثمار شركة أ ب ج في شركة س ص ع، وهي شركة زميلة أجنبية 

 مليون ١٥مستملكة خالل العام وتتم محاسبتها بطريقة حقوق الملكية، بمبلغ 
، وإن حصة ١x٢٠ ديسمبر ٣١اً من إعتباردوالر في الميزانية العمومية الموحدة 

مليون دوالر  )١( ج في صافي دخل شركة س ص ع التي تبلغ ،بشركة أ، 
ولم نكن قادرين . بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ذلك الوقتمشمولة في 

كافية ومناسبة حول المبلغ المسجل ألننا لم نملك على الحصول على أدلة تدقيق 
وبالتالي، . إذن وصول إلى المعلومات المالية واإلدارة ومدققي شركة س ص ع

ذا كانت هناك ضرورة إلجراء أية تعديالت على  تحديد ما إإننا غير قادرين علىف
  .هذه المبالغ

  
  الرأي المتحفظ

باستثناء التأثيرات المحتملة للمسألة الموضحة في الفقرة المتعلقة بأساس  برأينا،
بشكل عادل، من كافة النواحي الرأي المتحفظ، تعرض البيانات المالية الموحدة 

 الوضع المالي لشركة أ ب ،")حولتوفر نظرة صحيحة ومنصفة "أو (الجوهرية 
وأدائها المالي والتدفقات  ١x٢٠ ديسمبر ٣١اً من إعتبارج والشركات التابعة لها 

  .النقدية للسنة المنتهية في ذلك الوقت وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 على طبيعة عتمادى هذا القسم في تقرير المدقق باإلسيتباين شكل ومحتو[

  .]مسؤوليات المدقق األخرى فيما يخص إعداد التقارير المالية
  ]توقيع المدقق[
  ]تاريخ تقرير المدقق[
  ]عنوان المدقق[

  
تقدير شريك عملية اسبة، في في حال كان تأثير العجز في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومن

 وفقاً لمعيار التدقيق  معيناً وسائداً، قد يدحض شريك عملية المجموعة رأياًجوهرياًالمجموعة، 
  .٧٠٥الدولي 
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   ٦٣٢  )الملحق (٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

  ٢                                                                    الملحق 
  )٢٣الفقرة أ: المرجع(

  

  أمثلة على مسائل يحصل فريق عملية تدقيق المجموعة على فهم بشأنها
  

مجموعة واسعة من المسائل؛ ومع ذلك، ال ترتبط كافة المسائل بكل عملية  مثلة المطروحةتغطي األ
  .تدقيق للمجموعة، كما أن قائمة األمثلة غير مكتملة بالضرورة

  

  أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة
 -:قد تشتمل أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة دمجاً بين األمور التالية .١

ات الدورية بين إدارة المجموعة وإدارة العنصر لمناقشة التطورات في مجال جتماعإلا •
 .األعمال ومراجعة األداء

مراقبة عمليات العناصر ونتائجها المالية، بما في ذلك األعمال الروتينية إلعداد التقارير  •
ت واتخاذ العادية التي تمكّن إدارة المجموعة من مراقبة أداء العناصر مقابل الموازنا

 .اإلجراء المناسب

عملية تقييم المخاطر من قبل إدارة المجموعة؛ أي عملية تحديد وتحليل وإدارة مخاطر  •
 التي قد ينتج عنها خطأ جوهري في البيانات المالية حتيالالعمل، بما في ذلك مخاطر اإل

 .للمجموعة

 المحققة وأرصدة مراقبة وتسوية والتخلص من المعامالت داخل المجموعة واألرباح غير •
 .الحسابات داخل المجموعة عند مستوى المجموعة

 .حداثة وتقييم دقة وكمال المعلومات المالية المستلمة من العناصرعملية لمراقبة  •

نظام مركزي لتكنولوجيا المعلومات يتم التحكم به من خلال نفس أنظمة الرقابة العامة على  •
 .المجموعةكافة أو جزء من في تكنولوجيا المعلومات 

 .نشاطات الرقابة في نظام معين لتكنولوجيا المعلومات مشترك في كافة أو بعض العناصر •

 .مراقبة أنظمة الرقابة، بما في ذلك نشاطات التدقيق الداخلي وبرامج التقييم الذاتي •

السياسات واإلجراءات المتوافقة، بما في ذلك كتيب إجراءات إعداد التقارير المالية  •
 .للمجموعة

البرامج الممتدة على نطاق المجموعة، مثل مدونات السلوك األخالقي وبرامج مكافحة  •
 .حتيالاإل
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 .ترتيبات تفويض السلطة والمسؤولية إلدارة العنصر •
  
قد يعتبر التدقيق الداخلي كجزء من أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة، أي عندما يكون  .٢

مع تقييم فريق عملية  ٣٠ ٦١٠ويتعامل معيار التدقيق الدولي. عمل التدقيق الداخلي مركزياً مثالً
 . عملهمستخدامالمجموعة لكفاءة وموضوعية المدققين الداخليين حيث يخطط إل

  
 عملية التوحيد

 -:قد يشتمل فهم فريق عملية المجموعة لعملية التوحيد على مسائل كاآلتي .٣
  

  :ية المعمول بهالمسائل المتعلقة بإطار عمل إعداد التقارير المال
 .نطاق فهم إدارة العنصر إلطار عمل إعداد التقارير المالية •

 .عملية تحديد ومحاسبة العناصر وفقاً إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به •

عملية تحديد القطاعات المبلغ عنها من أجل إعداد التقارير حول القطاع وفقاً إلطار عمل  •
 .لمعمول بهإعداد التقارير المالية ا

عملية تحديد عالقات األطراف ذات العالقة ومعامالت األطراف ذات العالقة من أجل إعداد  •
 .التقارير المالية وفقاً إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به

السياسات المحاسبية المطبقة على البيانات المالية للمجموعة، واالختالفات عن تلك البيانات  •
ة بموجب إطار معدلسنة المالية السابقة، والتغييرات الناشئة عن معايير جديدة أو الخاصة بال

 .عمل إعداد التقارير المالية المعمول به

المختلفة عن السنة المنتهية إجراءات التعامل مع العناصر ذات السنوات المالية المنتهية  •
 .للمجموعة

  
  -:المسائل المتعلقة بعملية التوحيد

تقوم بها إدارة المجموعة للحصول على فهم حول السياسات المحاسبية العملية التي  •
 سياسات محاسبية إستخدامالمستخدمة من قبل العناصر وحيث يكون ذلك ممكناً، لضمان 

موحدة إلعداد المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر من أجل إعداد البيانات المالية للمجموعة 
محاسبية وتعديلها حيث يقتضي ذلك إطار عمل إعداد وتحديد الفروقات في السياسات ال

وإن السياسات المحاسبية الموحدة الخاصة بالمبادئ واألسس . التقارير المالية المعمول به
 إلى إطار عمل إعداد ستناد والقواعد والممارسات المتبناة من قبل المجموعة، باإلتفاقياتواإل

مها العناصر بانتظام إلعداد تقارير حول معامالت معمول به، والتي تستخدالتقارير المالية ال

                                                 
  .٩ين، الفقرة الداخليالمدققين  إستخدام عمل "٦١٠معيار التدقيق الدولي  ٣٠
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   ٦٣٤  )الملحق (٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

وبشكل عام، توضح هذه السياسات في كتيب إجراءا إعداد التقارير المالية وحزمة . مماثلة
 .إعداد التقارير الصادرة عن إدارة المجموعة

العملية التي تقوم بها إدارة المجموعة لضمان إعداد تقارير مالية كاملة ودقيقة في الوقت  •
 .حدد من قبل العناصر من أجل عملية التوحيدالم

عملية تحويل المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر األجنبية إلى العملة المستخدمة في  •
 .البيانات المالية للمجموعة

كيفية تنظيم تكنولوجيا المعلومات من أجل عملية التوحيد، بما في ذلك الكتيب والمراحل  •
وأنظمة الرقابة المبرمجة ألنظمة الرقابة المطبقة في مراحل المؤتمتة للعملية، والكتيب 
 .مختلفة من عملية التوحيد

 .العملية التي تقوم بها إدارة المجموعة للحصول على معلومات حول األحداث الالحقة •
  

  -:المسائل المتعلقة بالتعديالت على التوحيد
ويض ومعالجة القيود اليومية، عملية تسجيل التعديالت على التوحيد، بما في ذلك إعداد وتف •

 .وخبرة الموظفين المسؤولين عن التوحيد

 .التعديالت التي يقتضيها إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به •

 .األساس المنطقي لألحداث والمعامالت التي تؤدي إلى إجراء تعديالت على عملية التوحيد •

 .تكرار وطبيعة وحجم المعامالت بين العناصر •

المعامالت داخل المجموعة واألرباح راءات المراقبة والتحكم والتسوية والتخلص من إج •
 .غير المحققة وأرصدة الحسابات داخل المجموعة

ات، وإجراءات لتزامالخطوات المتخذة للوصول إلى القيمة العادلة لألصول المستملكة واإل •
شهرة وفقاً إلطار عمل إعداد واختبار تخفيض قيمة ال) حيث يكون ذلك ممكناً(إطفاء الشهرة 

 .التقارير المالية المعمول به

مع مالك حصة األغلبية أو مصالح األقلية فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة من قبل الترتيبات  •
 ).مثل واجب مصلحة األقلية بتحسين هذه الخسائر(عنصر معين 
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  ٣الملحق                                                           
  )٣٠الفقرة أ: المرجع(

  

أحداث قد تشير إلى مخاطر أخطاء جوهرية في البيانات المالية حاالت أو أمثلة على 
  للمجموعة
  

؛ مع ذلك، ليست كافة الحـاالت أو    أو األحداث  الحاالتتغطي األمثلة المطروحة مجموعة واسعة من       
  .ة األمثلة فير مكتملة بالضرورةاألحداث مرتبطة بكل عملية تدقيق للمجموعة، كما أن قائم

 أو التصرف أو إعادة ستمالكمتكررة من اإلهيكل مجموعة معقد، خاصة عند وجود حاالت  •
 .التنظيم

 .عمليات صنع القرار التي ال تتسم بالشفافيةهياكل رقابة سيئة في الشركة، بما في ذلك  •

 رقابة غير فعالة، بمـا  ممتدة على نطاق المجموعة أو وجود أنظمة      عدم وجود أنظمة رقابة      •
 .في ذلك معلومات غير مالئمة من إدارة المجموعة حول مراقبة عمليات العناصر ونتائجها

العناصر العاملة في مناطق أجنبية التي قد تكون عرضة لعوامل مثل التدخل الحكومي غير               •
 حركات  المألوف في مجاالت مثل سياسة التجارة والسياسة المالية، والقيود المفروضة على          

 .العملة واألرباح؛ والتذبذبات في أسعار الصرف

النشاطات التجارية للعناصر التي تنطوي على مخاطرة عالية، مثل العقود طويلة األجل أو              •
 .المتاجرة بأدوات مالية مبتكرة أو معقدة

الشكوك التي تتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعناصر التي تقتضي الدمج في البيانـات              •
الية للمجموعة وفقاً إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به، مثل ما إذا كان هنالك               الم

 .وتتطلب الدمجمنشآت ذات غرض خاص أو منشآت غير تجارية 

 .العالقات والمعامالت غير العادية الخاصة بأطراف ذوي عالقة •

أو التسوية في عملية موازنة العلى لم تعمل حسابات داخل المجموعة سابقة ألرصدة أحداث   •
 .التوحيد

 .وجود معامالت معقدة ال تتم محاسبتها في أكثر من عنصر واحد •

تطبيق العناصر للسياسات المحاسبية التي تختلف عن تلك المطبقة على البيانـات الماليـة               •
 .للمجموعة

عناصر ذات سنوات مالية منتهية مختلفة عن بعضها البعض حيث قد تستخدم للتالعب فـي     •
 .ت المعامالتتوقي

 .حدوث سابق لتعديل غير مرخص أو غير مكتمل على عملية التوحيد •
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منشآت تخطيط صارم فيما يتعلق بالضرائب داخل المجموعة، أو معامالت نقدية ضخمة مع  •
 .تحظى بإعفاء ضريبي

 .تغيير متكرر على المدققين المشاركين في عملية تدقيق البيانات المالية للعناصر •
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  ٤الملحق                                                                      
  )٣٥الفقرة أ: المرجع(

  

  أمثلة على تأكيدات مدقق العناصر
، فهي قد تتباين من مدقق عنصر آلخر ومن فترة ة قياسيكرسالةها إعتبارال يقصد من هذه التأكيدات 

  .للفترة التي تليها
  

  . قبل العمل المتعلق بالمعلومات المالية حول بدايات العناصرتأكيداتوعادة ما يتم الحصول على ال
   

  ]ترويسة مدقق العنصر[
  

  ]التاريخ[
  ]إلى شريك عملية المجموعة[

  
للسنة ] اسم الشركة األم[يتم توفير هذه الرسالة في سياق عملية تدقيقك للبيانات المالية لمجموعة 

رأي حول ما إذا كانت تعرض البيانات المالية للمجموعة لغرض التعبير عن ] التاريخ[المنتهية في 
، الوضع المالي )يوفر نظرة صحيحة ومنصفة حول(بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية 

 إلى إطار أشر[وأدائها المالي وتدفقاتها المالية للسنة المنتهية وفقاً لـ ] التاريخ[اً من إعتبارللمجموعة 
  ].ية المعمول بهعمل إعداد التقارير المال

  
التي تطلب منا إجراء عمل محدد فيما يخص المعلومات المالية ] التاريخ[نقر استالم تعليماتك بتاريخ 

  ].التاريخ[للسنة المنتهية في ] اسم العنصر[لـ 
  

  -:نؤكد على ما يلي
 لتزامنوصي بأنكم لن تكونوا قادرين على اإل/  بالتعليماتلتزامسنكون قادرين على اإل .١

 ].حدد األسباب[لألسباب التالية ] حدد التعليمات[لتعليمات التالية با

 ].حدد التعليمات[نقدر لكم توضيح التعليمات التالية / إن التعليمات واضحة وإننا نفهمها  .٢

 .سنتعاون معكم وسنزودكم بوثائق التدقيق ذات العالقة .٣
  

  -:نقر األمور التالية
اسم [مشمولة في البيانات المالية لمجموعة ] اسم العنصر [ستكون المعلومات المالية المتعلقة بـ .١

 ].الشركة األم

قد ترون من الضروري المشاركة في العمل الذي طلبتم منا إجراؤه فيما يخص المعلومات  .٢
 ].التاريخ[للسنة المنتهية في ] اسم العنصر[المالية المتعلقة بـ 
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 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٣٨  )الملحق (٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

عملنا في عملية تدقيق البيانات المالية  إستخدامإنكم تخططون لتقييم و، إذا كان مناسباً،  .٣
 ].اسم الشركة األم[لمجموعة 

  
صف [، فإن ]اسم العنصر[فيما يتعلق بالعمل الذي سنقوم به فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بـ 

العنصر، مثل شركة تابعة مملوكة بالكامل أو شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة مستثمر بها 
، نؤكد على ما ]اسم الشركة األم[في ] ا بطريقة حقوق الملكية أو التكلفة في المحاسبةتتم محاسبته

  -:يلي
 كافياً للقيام بمسؤولياتنا في عملية ]متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقةأشر إلى [نملك فهماً  .١

ا يتعلق وعلى وجه الخصوص، وفيم. تدقيق البيانات المالية للمجموعة، وسنلتزم بتلك المتطلبات
أشر إلى [والعناصر األخرى في المجموعة، فإننا مستقلون ضمن ] اسم الشركة األم[بـ 

 المعمول بها] أشر إلى القواعد[متطلبات ونلتزم ب] األخالقي ذات العالقةمتطلبات السلوك 
 ].اسم الهيئة التنظيمية[المنصوص عليها من قبل 

ر إلى المعايير الوطنية األخرى المعمول بها في أش[نملك فهماً حول معايير التدقيق الدولية و  .٢
يكفي للقيام بمسؤولياتنا على أكمل وجه في عملية تدقيق ] عملية تدقيق البيانات المالية للمجموعة

] اسم العنصر[البيانات المالية للمجموعة وسنقوم بعملنا المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بـ 
 .قاً لهذه المعاييروف] التاريخ[للسنة المنتهية في 

الزمة ألداء العمل فيما يخص المعلومات ) مثل معرفة خاصة بالقطاع(نتمتع بمهارات خاصة  .٣
 .المالية لعنصر معين

أشر إلى إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به أو كتيب إجراءات [نلمك فهماً حول  .٤
تنا على أكمل وجه في عملية تدقيق يكفي للقيام بمسؤوليا] إعداد التقارير المالية للمجموعة

 .البيانات المالية للمجموعة
  

سنعلمكم بأية تغييرات تطرأ على اإلقرارات المذكورة أعاله خالل سير العمل المتعلق بالمعلومات 
  ].اسم العنصر[المالية الخاصة بـ 

  
  ]توقيع المدقق[
  ]التاريخ[
  ]عنوان المدقق[
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  ٥الملحق                                                                     
  )٥٨الفقرة أ: المرجع(

  

مسائل مطلوبة وإضافية مشمولة في خطاب التعليمات الخاص بفريق عملية تدقيق 
  ةالمجموع

  

  مدقق العنصر بها مكتوبة بخط مائلإن المسائل التي يقتضي هذا المعيار إبالغ 
  

  -:صرالمسائل المرتبطة بتخطيط عمل مدقق العن
طلب من مدقق العنصر، مع معرفة السياق الذي سيستخدم فيه فريق عملية المجموعة عمل  •

 .مدقق العنصر، التأكيد على تعاونه مع فريق عملية المجموعة

 .جدول مواعيد إنهاء عملية التدقيق •

مواعيد الزيارات المخطط لها من قبل إدارة المجموعة وفريق عملية المجموعة ومواعيد  •
 .ات المخطط لها مع إدارة العنصر ومدقق العنصرعجتمااإل

 . الرئيسيةتصالقائمة بجهات اإل •

، والترتيبات لتنسيق الجهود في  ذلك العملإستخدامالعمل الذي سيؤديه مدقق العنصر، و •
المرحلة األولية من عملية التدقيق وخاللها، بما في ذلك المشاركة المخطط لها لفريق عملية 

 .دقق العنصرالمجموعة في عمل م

 .ستقالليةمتطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة وخاصة متطلبات اإل •

و، إذا (في حالة مراجعة أو تدقيق البيانات المالية المتعلقة بالعنصر، عنصر األهمية النسبية  •
ت أو كان ذلك منطبقاً، مستوى أو مستويات األهمية النسبية ألصناف محددة من المعامال

 إذا تعدتها األخطاء فإنه ال يمكن ومبلغ العتبة أعاله الذي، )أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات
ها غير هامة بالنسبة للبيانات المالية للمجموعة وذلك في حال تدقيق أو مراجعة إعتبار

 .المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر

موعة، وأية أطراف أخرى ذات عالقة قائمة باألطراف ذات العالقة معدة من قبل إدارة المج •
 على أساس محدد تصاليعلم بوجودها فريق عملية المجموعة، وطلب من مدقق العنصر باإل

مع األطراف ذات العالقة بفريق عملية المجموعة غير المحددة مسبقاً من قبل إدارة المجموعة 
 .أو فريق عملية المجموعة

ت داخل المجموعة واألرباح غير المحققة وأرصدة العمل الذي سيتم أداؤه فيما يخص المعامال •
 .الحسابات داخل المجموعة

اإلرشادات حول مسؤوليات إعداد التقارير التشريعية األخرى، مثل إعداد تقارير حول عملية  •
 .تأكيد إدارة المجموعة لفعالية الرقابة الداخلية



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–صة خاالعتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 

   ٦٤٠  )الملحق (٦٠٠معيار التدقيق الدولي 

بين  فترة زمنية ل وجودمن المحتمعندما يكون تعليمات خاصة لمراجعة األحداث الالحقة  •
ستنتاج فريق عملية المجموعة إإنهاء العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعناصر و

 .حول البيانات المالية للمجموعة
  

  المسائل المرتبطة بإجراء عمل مدقق العنصر
فة أو نتائج اختبارات فريق عملية المجموعة حول أنشطة الرقابة لنظام معالجة مشترك بين كا •

 .سيتم أجراؤها من قبل مدقق العنصربعض العناصر، واختبارات أنظمة الرقابة التي 
المخاطر الهامة المحددة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، الناجمة عن  •

 أو الخطأ، والمرتبطة بعمل مدقق العنصر، وطلب بأن يقوم مدقق العنصر باإلبالغ حتيالاإل
 أو حتياللألخطاء الجوهرية الناجمة عن اإلعن أية مخاطر هامة أخرى د على أساس محد

 . مدقق العنصر لهذه المخاطرإستجابةالخطأ والمحددة في العنصر و
 إلى العمل المؤدى فيما يخص أنظمة الرقابة في العنصر أو ستنادنتائج التدقيق الداخلي باإل •

 .المرتبطة بالعناصر
ن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من إجراء العمل طلب اإلبالغ على أساس محدد ع •

في اعتمدها المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعناصر التي تتعارض مع أدلة التدقيق التي 
 . لدى تقييم المخاطر عند مستوى المجموعةاألصل فريق عملية المجموعة

إعداد التقارير المالية المعمول  إدارة العنصر بإطار عمل إلتزامطلب تقديم إقرار خطي حول  •
به، أو بيان حول الفروقات بين السياسات المحاسبية المطبقة على المعلومات المالية المتعلقة 

 .بالعناصر وتلك المطبقة على البيانات المالية للمجموعة التي تم اإلفصاح عنها
 .المسائل التي سيتم توثيقها من قبل مدقق العنصر •
  

  المعلومات األخرى
 -:طلب اإلبالغ عن األمور التالية إلى فريق عملية المجموعة على أساس محدد •

المسائل الهامة المتعلقة بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية والتدقيق، بما في ذلك  
 .التقديرات المحاسبية واألحكام ذات العالقة

 .المسائل المتعلقة بوضع المنشأة المستمرة في العنصر 

 .ة بالمقاضاة والمطالباتالمسائل المتعلق 

 في الرقابة الداخلية التي حددها مدققو العناصر أثناء العمل على الهامةنواحي القصور  
  . إحتيالالمعلومات المالية للعنصر والمعلومات التي تشير إلى وجود 

 .طلب إشعار فريق عملية المجموعة بأية أحداث هامة أو غير عادية بأسرع وقت ممكن •
 



   عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة–خاصة العتبارات اإل
 ) العنصربما في ذلك عمل مدققي  (

 )الملحق( ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٤١  

دقي
الت

  قـ

 من نتهاء إلى فريق عملية المجموعة عند اإل٤١ عن المسائل المدرجة في الفقرة طلب اإلبالغ •
   .العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعنصر



 ٦٤٢   ٦١٠معيار التدقيق الدولي 

  ٦١٠الدولي التدقيق معيار 
  

   عمل المدققين الداخليينإستخدام
  

   لتدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ سارية المفعول(
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ من اًإعتبار

  

  المحتويات
  الفقرة  

    المقدمة
  ٢-١  ....................................................................معيارالنطاق 

  ٤-٣  ................................ الداخلي والمدقق الخارجي التدقيققسمالعالقة بين 
  ٥  ......................................................................تاريخ النفاذ

  ٦  ..........................................................................الهدف
  ٧  ........................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ١٠-٨ .................. من عمل المدققين الداخليين والى أي مدىةستفادتحديد إمكانية اإل
  ١٢-١١  ....................................... من عمل محدد للمدققين الداخليينةستفاداإل

  ١٣  ..........................................................................التوثيق
    التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

  ٢أ-أ  ....................................................................نطاق المعيار
  ٣أ  .......................................................اخلي التدقيق الدقسمأهداف 

  ٥أ-٤أ  ................. من عمل المدققين الداخليين والى أي مدىةستفادتحديد إمكانية اإل
  ٦أ  ....................................... من عمل محدد للمدققين الداخليينةستفاداإل

في سياق معيار التدقيق " عمل المدققين الداخليينإستخدام "٦١٠ الدولي التدقيقيجب قراءة معيار
 ". ية للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولالعامةاألهداف  "٢٠٠الدولي 



 ين الداخليين عمل المدققإستخدام

 ٦١٠معيار التدقيق الدولي    ٦٤٣  

دقي
الت

  قـ

  المقدمة
  المعيارنطاق 

مسؤوليات المدقق الخارجي المتعلقة بعمل المدققين الداخليين عندما يحدد يتناول هذا المعيار  .١
 التدقيق الداخلي على األرجح ذات قسم، أن ٣١٥١المدقق الخارجي، وفقا لمعيار التدقيق الدولي 

 ) ٢أ-١الفقرة أ: المرجع. (عالقة بالتدقيق
 

فيها المدققون الداخليون مساعدة مباشرة للمدقق ال يتناول هذا المعيار الحاالت التي يقدم  .٢
 . الخارجي في تنفيذ إجراءات التدقيق

  

   التدقيق الداخلي والمدقق الخارجيقسمالعالقة بين 
في الوقت الذي .  التدقيق الداخلي، وحيثما أمكن، المكلفين بالمراقبةقسمتحدد اإلدارة أهداف  .٣

ف المدقق الخارجي، فمن الممكن أن تتشابه بعض  التدقيق الداخلي وهداقسمتختلف فيه أهداف 
 )٣الفقرة أ: المرجع. (أهدافهما التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي قسمتحقق فيها  الطرق التي

 

 ليست مستقلة قسمن هذه الإ التدقيق الداخلي، فقسم وموضوعية إستقالليةبغض النظر عن درجة  .٤
. خارجي عند التعبير عن رأي في البيانات الماليةعن المنشأة كما هو مطلوب بالنسبة للمدقق ال

ويتحمل المدقق المسؤولية الحصرية عن تقديم رأي في التدقيق المقدم وال تقل تلك المسؤولية 
 .  المدقق الخارجي من عمل المدققين الداخليينةإستفادب

  

 تاريخ النفاذ
 ديسمبر ١٥للفترات التي تبدأ في يدخل هذا المعيار حيز النفاذ لعمليات تدقيق البيانات المالية  .٥

 . أو بعد ذلك٢٠٠٩
  

 الهدف
 تدقيق داخلي حدد المدقق الخارجي ترجيح قسمعندما يكون لدى المنشأة ،  الخارجييهدف المدقق .٦

 :عالقتها بالتدقيق، إلى

  من عمل المدققين الداخليين؛ وةستفادتحديد إمكانية ومدى اإل  )أ (

   . ن، تحديد ما إذا كان العمل كافيا ألغراض التدقيق من عمل المدققين الداخلييإستفادإذا   )ب (
  

                                                 
  .٢٣، الفقرة " تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها "٣١٥معيار التدقيق الدولي  ١



  عمل المدققين الداخليينإستخدام

    ٦٤٤  ٦١٠معيار التدقيق الدولي 

 التعريفات
 :لغايات معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها .٧

وتشمل وظائفه، من بين .نشاط تقييم يتم تقديمه كخدمة للمنشأة –  التدقيق الداخليقسم  )أ (
 . علية الرقابة الداخليةأمور أخرى، فحص وتقييم ومراقبة كفاية وفا

ويمكن .  هم األفراد الذين يقومون بنشاطات قسم التدقيق الداخلي–المدققون الداخليون   )ب (
 . أن ينتمي المدققون الداخليون إلى دائرة تدقيق داخلي أو قسم مشابه

  
  المتطلبات

   من عمل المدققين الداخليين والى أي مدى ةستفادتحديد إمكانية اإل
 :  الخارجيون بتحديد ما يلييقوم المدققون .٨

  ألغراض التدقيق؛ وما إذا كان من المرجح أن يكون عمل المدققين الداخليين كافياً  )أ (

 أو مدى توقيتأو إن كان كذلك، التأثير المخطط له لعمل المدققين الداخليين على طبيعة   )ب (
 . إجراءات المدقق الخارجي

 

مدققين الداخليين كافيا ألغراض التدقيق، عند تحديد ما إذا كان من المرجح أن يكون عمل ال .٩
 : ينبغي على المدقق الخارجي تقييم ما يلي

 موضوعية قسم التدقيق الداخلي؛   )أ (

 الكفاءة الفنية للمدققين الداخليين؛   )ب (

 إمكانية تأدية عمل المدققين الداخليين بالعناية المهنية المطلوبة؛ و  )ج (

: المرجع الفقرة. (ن والمدقق الخارجيإمكانية وجود تواصل فاعل بين المدققين الداخليي  )د (
 )٤أ

 

عند تحديد التأثير المخطط له لعمل المدققين الداخليين على طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات  .١٠
 :عتبارالمدقق الخارجي، ينبغي أن يأخذ المدقق الخارجي ما يلي بعين اإل

 داخليين؛ طبيعة ونطاق العمل المنجز أو الذي سيتم انجازه من قبل المدققين ال  )أ (

المخاطر المقيمة للبيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات ألصناف معينة من   )ب (
 المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات؛ و

درجة الموضوعية في تقييم أدلة التدقيق التي جمعها المدققون الداخليون لدعم اإلثباتات   )ج (
 )٥الفقرة أ: المرجع. (ذات العالقة

  



   عمل المدققين الداخليينإستخدام
 

 ٦١٠معيار التدقيق الدولي   ٦٤٥  

دقي
الت

  قـ

   عمل المدققين الداخليين  منةستفاداإل
 المدقق الخارجي من عمل محدد للمدققين الداخليين، يتعبن على المدقق الخارجي ةإستفاد أجلمن  .١١

. تقييم وأداء إجراءات التدقيق حول ذلك العمل لتحقيق كفايته ألغراض المدقق الخارجي
 )٦الفقرة أ: المرجع(

 
ون الداخليون ألغراض المدقق الخارجي، يتعين لتحديد كفاية العمل المحدد الذي قام به المدقق .١٢

 : على المدقق الخارجي تقييم ما إذا

 تعون بكفاءة فنية وتدريبية كافية؛ كان تم تأدية العمل من قبل مدققين داخليين يتم  )أ (

 الئمة؛ تم اإلشراف على العمل ومراجعته وتوثيقه بالصورة الم  )ب (

 إستنتاجاتالخارجي من الوصول إلى تم الحصول على أدلة تدقيق كافية لتمكين المدقق   )ج (
 معقولة؛ 

 التي تم التوصل إليها مالئمة في ظل الظروف وكانت أي تقارير تم ستنتاجاتكانت اإل  )د (
 إعدادها من قبل المدققين الداخليين منسجمة مع نتائج العمل المنجز؛ و 

ن الداخليين تم حل أي توقعات أو مسائل غير عادية تم اإلفصاح عنها من قبل المدققي  ) هـ(
 . بصورة مالئمة

  

  التوثيق
 المدقق الخارجي من عمل محدد لمدققين الداخليين، فعلى المدقق الخارجي أن يضم في إستفادإذا  .١٣

فيما يتعلق بتقييم كفاية عمل المدققين الداخليين   التي تم التوصل إليها ستنتاجاتوثائق التدقيق اإل
 .١١٢لخارجي حول ذلك العمل وفقا للفقرة وإجراءات التدقيق التي قام بها المدقق ا

 
***  

  

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
  )١الفقرة : المرجع( نطاق المعيار

، من المرجح أن يكون قسم التدقيق الداخلي في ٣١٥٣كما هو وارد في معيار التدقيق الدولي  .١أ
لتدقيق الداخلي ذات عالقة المنشأة ذا عالقة بالتدقيق إذا كانت طبيعة مسؤوليات ونشاطات قيم ا

 من عمل المدققين الداخليين لتعديل ةستفادبإعداد التقارير المالية للمنشأة، ويتوقع المدقق اإل
 . طبيعة أو توقيت إجراءات التدقيق المنجزة أو تقليص مداها

  
 لهذا المعيار إلى أن يعيد المدقق الخارجي تقييم تقدير يمكن أن يؤدي تنفيذ اإلجراءات وفقاً .٢أ

وعليه، يمكن أن يؤثر هذا على تحديد . المدقق الخارجي لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية

                                                 
  .٦ والفقرة أ١١-٨، الفقرات "وثائق التدقيق "٢٣٠معيار التدقيق الدولي  ٢
  . ١٠١رةأ، الفق٣١٥معيار التدقيق الدولي  ٣



  عمل المدققين الداخليينإستخدام

    ٦٤٦  ٦١٠معيار التدقيق الدولي 

يمكن أن ال يقرر وعلى نحو مماثل، . التدقيق الداخلي بالتدقيق المدقق الخارجي لعالقة قسم
من عمل المدققين الداخليين ليؤثر على طبيعة وتوقيت  ةستفادالمدقق الخارجي خالفا لذلك اإل
وفي ظروف كهذه،  قد ال يكون من الضروري أن يطبق . ومدى إجراءات المدقق الخارجي

  . المدقق الخارجي هذا المعيار
  

  أهداف قسم التدقيق الداخلي
طلبات تختلف أهداف أقسام التدقيق الداخلي بشكل كبير وتعتمد على حجم وهيكل المنشأة ومت .٣أ

ويمكن أن تشمل نشاطات قسم التدقيق الداخلي واحد . اإلدارة، وحيثما أمكن، المكلفين بالرقابة
  : أو أكثر مما يلي

ويمكن أن يكلف قسم التدقيق الداخلي بمسؤولية مراجعة . اإلشراف على الرقابة الداخلية •
 .أنظمة الرقابة واإلشراف على عملها والتوصية بعمل تحسينات عليها

يمكن أن يكلف قسم التدقيق الداخلي بمراجعة .  المعلومات المالية والتشغيليةفحض •
الوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير حول المعلومات المالية 

 معينة حول البنود المختلفة بما فيها االختبارات التفصيلية إستفساراتوالتشغيلية ولعمل 
 .  واإلجراءاتللمعامالت وأرصدة الحسابات

يمكن أن يكلف قسم التدقيق الداخلي بمراجعة النشاطات . مراجعة النشاطات التشغيلية •
التشغيلية من الناحية االقتصادية ومن ناحية الفاعلية والكفاءة، بما في ذلك نشاطات 

 .المنشأة غير المالية

خلي بمراجعة يمكن أن يكلف قسم التدقيق الدا.  بالقوانين واألنظمةلتزاممراجعة اإل •
 بالقوانين واألنظمة والمتطلبات الخارجية األخرى وسياسات وتوجيهات اإلدارة لتزاماإل

 .والمتطلبات الداخلية األخرى

يمكن أن يساعد قسم التدقيق الداخلي المؤسسة من خالل تحديد وتقييم . إدارة المخاطر •
 . قابةالمخاطر الهامة والمساهمة في تحسين إدارة المخاطر وأنظمة الر

يمكن أن يقيم قسم التدقيق الداخلي عملية الحوكمة فيما يتعلق بتحقيقها ألهدافها . الحوكمة •
المتعلق باألخالق والقيم وإدارة األداء والمساءلة وإيصال معلومات المخاطر والرقابة 
إلى الجهات المعنية في المؤسسة وفاعلية التواصل بين المكلفين بالرقابة والمدققين 

  . يين والخارجيين واإلدارةالداخل
  



   عمل المدققين الداخليينإستخدام
 

 ٦١٠معيار التدقيق الدولي   ٦٤٧  

دقي
الت

  قـ

   وإلى أي مدى من عمل المدققين الداخليينةستفادتحديد إمكانية اإل
: المرجع ( ألغراض التدقيقما إذا كان من المرجح أن يكون عمل المدققين الداخليين كافياً

  )٩الفقرة 
  

يكون عمل تشمل العوامل التي تؤثر على تحديد المدقق الخارجي ما إذا كان من المرجح أن  .٤أ
  : ألغراض التدقيق ما يليالمدققين الداخليين كافياً

  الموضوعية
وضع قسم التدقيق الداخلي ضمن المنشأة وتأثير هذا الوضع على قدرة المدققين  •

 . الداخليين على أن يكونوا موضوعيين

 من المكلفين بالرقابة أو مسؤول يتمتع ما إذا كان قسم التدقيق الداخلي مسؤوالً •
 وما إذا كان للمدققين الداخليين وسيلة وصول مباشرة إلى المكلفين يات المالئمةبالصالح
 .  بالرقابة

 .ما إذا كان المدققون الداخليون معفين من أي مسؤوليات متضاربة •

ما إذا كان المكلفون بالرقابة يشرفون على قرارات التوظيف المتعلقة بقسم التدقيق  •
 .الداخلي

د  أو ضوابط على قسم التدقيق الداخلي من قبل اإلدارة أو ما إذا كان هناك أية قيو •
 .المكلفين بالرقابة

ما إذا كانت اإلدارة تعمل وفقا لتوصيات قسم التدقيق الداخلي والى أي مدى وكيفية  •
 . إثبات هذا العمل

  
 الكفاءة الفنية

 .ما إذا كان المدققون الداخليون أعضاء في هيئات مهنية ذات عالقة •

 . المدققون الداخليون يتمتعون بالكفاءة والتدريب الفني الكافي كمدققين داخليينما إذا كان •

 . ما إذا كان هناك سياسات قائمة لتوظيف وتدريب المدققين الداخليين •
  

 العناية المهنية الواجبة

ما إذا تم التخطيط نشاطات قسم التدقيق الداخلي اإلشراف عليها ومراجعتها وتوثيقها  •
 .حسب األصول

جود وكفاية كتيبات التدقيق أو المستندات األخرى المشابهة وبرامج العمل ووثائق و •
 .التدقيق الداخلي

  



  عمل المدققين الداخليينإستخدام
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  التواصل
يمكن أن يكون التواصل بين المدقق الخارجي والمدققين الداخليين بأكثر الصورة فاعلية عندما 

  : بالمدققين الخارجيين؛ وتصاليتمتع المدققون الداخليون بالحرية في اإل
 

  بفترات زمنية مالئمة خالل المدة؛ جتماعاتعند عقد اإل •

عندما يتم توجيه النصيحة إلى المدقق الخارجي ويكون لديه إمكانية الوصول إلى تقارير  •
التدقيق الداخلي ذات العالقة ومطلع على أي مسائل هامة تتناهى إلى علم المدققين 

 ل المدقق الخارجي؛ والداخليين عندما يكون لهذه المسائل تأثير تعلى عم

إبالغ المدقق الخارجي للمدققين الداخليين بأي مسائل هامة تؤثر على قسم التدقيق  •
 .الداخلي

  
لتأثير المخطط له لعمل المدققين الداخليين على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المدقق ا

  )١٠الفقرة : المرجع( الخارجي
  

 في تحديد طبيعة وتوقيت مدى إجراءات المدقق في حين يعتبر عمل المدققين الداخليين عامالً .٥أ
  : مسبقا على المسائل التالية مع المدقق الخارجيتفاقالخارجي، فقد يكون من المفيد اإل

 توقين العمل؛  •

 المدى الذي يغطيه التدقيق؛  •

وإذا أمكن، مستوى أو مستويات أهمية بعض فئات (أهمية البيانات المالية ككل  •
  وأهمية األداء؛ )حسابات أو اإلفصاحاتالمعامالت أو أرصدة ال

 ختيار البنود؛ إلالطرق المقترحة  •

 توثيق العمل المنجز؛ و •

 .كراجعة اإلجراءات وإعداد التقارير بها •

  
  )١١الفقرة : المرجع (لمدققين الداخليينل من عمل محدد ةستفاداإل
الداخليين على تقييم ستعتمد طبيعة توقيت ومدى إجراءات التدقيق المنجزة حول عمل المدققين  .٦أ

المدقق الخارجي لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية وتقييم قسم التدقيق الداخلي وتقييم عمل 
  : ويمكن أن تشكل إجراءات التدقيق هذه. محدد للمدققين الداخليين

 فحص البنود التي تم فحصها بالفعل من قبل المدققين الداخليين؛  •

 فحص البنود المشابهة األخرى؛ و •

  . مالحظة اإلجراءات التي قام بها المدققون الداخليون •
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 ٦٢٠معيار التدقيق الدولي    ٦٥١  

دقي
الت

  قـ

  المقدمة
  نطاق معيار التدقيق الدولي

حقل خبرة معين   تعمل في   المتعلقة بعمل فرد أو مؤسسة      يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق       .١
مساعدة المدقق في الحصول علـى      ل ، وذلك عندما يستخدم ذلك العمل      المحاسبة أو التدقيق   غير

 .أدلة تدقيق كافية ومناسبة
 

 :ال يتناول هذا المعيار األمور التالية .٢

خبرة ب  مؤسسة، يتمتع  شير فرداً أو   أو يست  اً عضو يشمل فيها فريق العملية   الحاالت التي     ) أ(
 معيـار   محاسبة أو التدقيق، وإنما يتم تناولهـا فـي         ال من مجاالت  متخصص   مجالفي  

  أو١؛٢٢٠التدقيق الدولي 

 المحاسبة أو التـدقيق،     بخبرة في حقل غير    تتمتع المدقق لعمل فرد أو مؤسسة       إستخدام    ) ب(
ـ     ليساعدها تستخدم المنشأة ذلك العمل   حيث    ،)إدارة خبيـرة  (ة   في إعداد البيانات المالي
  ٢. هذه الحالة٥٠٠ معيار التدقيق الدولي ويتناول

  
  مسؤولية المدقق المتعلقة برأي التدقيق

إن المدقق هو المسؤول الوحيد عن رأي التدقيق المعبر عنه، وال تقتصر هذه المسؤولية على                .٣
دقق خبير،  ومع ذلك، في حال استنتج المدقق الذي يستخدم عمل م         .  عمل مدقق خبير   إستخدام  

، فقد يقبـل المـدقق نتـائج أو         المدققطبقاً لهذا المعيار، أن عمل ذلك الخبير مالئم ألغراض          
 . كأدلة تدقيق مناسبةحقل خبرته الخبير في اتإستنتاج

  

 تاريخ النفاذ
 ١٥يعد هذا المعيار ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبـدأ فـي     .٤

 . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر 
  

 األهداف
 :تتلخص أهداف المدقق فيما يلي .٥

 تحديد ما إذا سيستخدم عمل مدقق خبير أم ال؛ و  ) أ(

 عمل مدقق خبير، يكون هدف المدقق هو تحديد ما إذا كان ذلك العمل إستخدام في حال   ) ب(
 مناسباً ألغراض المدقق؛

  

                                                 
 .٢٢أ-٢٠، وأ١٠، الفقرات أ"لبيانات الماليةتدقيق الرقابة الجودة  "٢٢٠معيار التدقيق الدولي  ١
 .٤٨أ-٣٤، الفقرات أ"أدلة التدقيق "٥٠٠لتدقيق الدولي معيار ا ٢



 إستخدام عمل مدقق خبير

    ٦٥٢  ٦٢٠معيار التدقيق الدولي 

 التعريفات
 :طلحات التالية المعاني المبنية أدناهألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمص .٦

 المحاسـبة أو التـدقيق،      حقل معين غير   فرد أو مؤسسة تتمتع بخبرة في        –مدقق خبير     ) أ(
 ليساعده في الحصول على أدلة تدقيق كافيـة         ستخدم المدقق عملها في ذلك الحقل     حيث ي 
ـ     (وقد يكون المدقق الخبير إما مدققاً داخلياً خبيراً         . ومناسبة  أو  ٣ريكاًحيـث يكـون ش

موظفاً، بما في ذلك الموظفين المؤقتين، في شركة أو شركة ضمن المجموعة يعمل فيها              
 )٣أ-١الفقرات أ: المرجع. (، أو مدققاً خارجياً خبيراً)المدقق

 . معينحقل في  عملية مهارات ومعرفة وخبرةإمتالك –الخبرة   ) ب(

المحاسـبة أو التـدقيق،    حقل معين غير فرد أو مؤسسة تتمتع بخبرة في –إدارة خبيرة     ) ج(
 . ليساعدها في إعداد البيانات الماليةتخدم المنشأة عملها في ذلك الحقلحيث تس

  

  المتطلبات
 تحديد الحاجة إلى مدقق خبير

 معين غير المحاسبة أو التدقيق ضرورية للحصول على أدلـة           حقلفي حال كانت الخبرة في       .٧
.  إذا سيـستخدم عمـل مـدقق خبيـر أم ال            فينبغي أن يحدد المدقق ما      ومناسبة، تدقيق كافية 

 )٩أ-٤الفقرات أ: المرجع(
  

 طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق
-٩ستتباين طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرات     .٨

ولدى تحديد طبيعـة وتوقيـت ونطـاق هـذه          .  على الظروف  عتماد في هذا المعيار باإل    ١٣
 )١٠الفقرة أ: المرجع: ( المسائل التاليةعتبارجراءات، ينبغي أن يأخذ المدقق بعين اإلاإل

  بها عمل المدقق الخبير؛يتعلقطبيعة المسألة التي   ) أ(

  بها عمل المدقق الخبير؛يتعلقمخاطر األخطاء الجوهرية في المسألة التي   ) ب(

 أهمية عمل المدقق الخبير في سياق عملية التدقيق؛  ) ج(

  المدقق فيما يخص العمل السابق المؤدى من قبل ذلك المدقق الخبير؛ ومعرفة وخبرة  ) د(

ذلك المدقق الخبير خاضعاً لسياسات وإجراءات رقابة الجودة المطبقة في كان ما إذا  ) ه( 
  )١٣أ-١١الفقرات أ: المرجع. (شركة المدقق

  

                                                 
 .على أنه يشير إلى المصطلحات المكافئة له في القطاع العام حيث يكون ذلك ذا صلة" شركة"أو " شريك"يجب قراءة مصطلح  ٣
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 ٦٢٠معيار التدقيق الدولي    ٦٥٣  

دقي
الت

  قـ

 كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير
ن المدقق الخبير يتمتع بالكفاءة والمقدرة والموضوعية الالزمـة         ينبغي أن يقيم المدقق ما إذا كا       .٩

وفي حال العمل مع مدقق خـارجي خبيـر، فينبغـي أن يتـضمن تقيـيم                . ألغراض المدقق 
 عن المصالح والعالقات التي قد تخلق تهديداً على موضـوعية ذلـك             ستفسارالموضوعية اإل 

 )٢٠أ-١٤الفقرات أ: المرجع. (الخبير
 

  خبرة المدقق الخبيرحقلم حول الحصول على فه
:  خبرة المدقق الخبيـر يمكّنـه ممـا يلـي          حقلينبغي أن يحصل المدقق على فهم كاف حول          .١٠

 )٢٢أ-٢١الفقرتان أ: المرجع(

 عمل المدقق الخبير ألغراض المدقق؛ وتحديد طبيعة ونطاق وأهداف   ) أ(

 .تقييم مدى مالئمة ذلك العمل ألغراض المدقق  ) ب(
  
 خبير مع المدقق التفاقاإل
 على، حيث يكون ذلك مناسباً، مع المدقق الخبير         من خالل كتاب خطي   ينبغي أن يتفق المدقق      .١١

 )٢٦أ-٢٣الفقرات أ: المرجع: (المسائل التالية

 )٢٧الفقرة أ: المرجع(عمل ذلك المدقق الخبير؛ طبيعة ونطاق وأهداف   ) أ(

الفقرتـان  : لمرجعا( المدقق والمدقق الخبير؛      كل من  رتبة على تاألدوار والمسؤولية الم    ) ب(
 )٢٩أ-٢٨أ

 بين المدقق وذلك المدقق الخبير، بما في ذلك شـكل أي            تصالطبيعة وتوقيت ونطاق اإل     ) ج(
 )٣٠الفقرة أ: المرجع(مه ذلك المدقق الخبير؛ و سيقدتقرير 

  )٣١الفقرة أ: المرجع. (متطلبات السريةب المدقق الخبير إلتزام الحاجة إلى  ) د(
  

 لخبيرتقييم مدى مالئمة عمل المدقق ا
: المرجع(ينبغي أن يقيم المدقق مدى مالئمة عمل المدقق الخبير ألغراض المدقق، بما في ذلك             .١٢

 )٣٢الفقرة أ

 المدقق الخبير، ومدى توافقها مع أدلة التـدقيق         اتإستنتاج ومعقولية نتائج و   إرتباطمدى    ) أ(
 )٣٤أ-٣٣الفقرتان أ: المرجع(األخرى؛ 

 وأساليب هامة، فينبغي أن     إفتراضات تخدام  إسفي حال تضمن عمل ذلك المدقق الخبير          ) ب(
 واألساليب في ظل الظروف القائمة؛      فتراضات ومعقولية تلك اإل   إرتباطمدى  المدقق  يقيم  

 )٣٧أ-٣٥الفقرات أ: المرجع(و 

 هامة بالنـسبة لعمـل     بيانات أصلية    إستخدام  في حال تضمن عمل ذلك المدقق الخبير          ) ج(
: المرجع. ( وكمال ودقة تلك البيانات    إرتباطدقق مدى    الخبير، فينبغي أن يقيم الم     المدقق

  )٣٩أ-٣٨الفقرتان أ
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: في حال قرر المدقق أن عمل المدقق الخبير غير مالئم ألغراضه، فينبغي أن يقوم بما يلـي                 .١٣
 )٤٠الفقرة أ: المرجع(

  مع ذلك الخبير على طبيعة ونطاق العمل اإلضافي الذي سيقوم به؛ أوتفاقاإل  ) أ(

  .قيق إضافية مناسبة للظروفأداء إجراءات تد  ) ب(
 

 اإلشارة إلى المدقق الخبير في تقرير المدقق
 يحتوي على رأي غير معـدل إال فـي    إلى عمل مدقق خبير في تقرير       المدقق ينبغي أال يشير   .١٤

وفي حال اقتضى القانون أو النظام هذه اإلشارة، فينبغـي          . حال اقتضى القانون أو النظام ذلك     
 اإلشارة إلى عمل المدقق الخبير ال تحد من مسؤولية المدقق ره إلى أنأن يشير المدقق في تقري

 )٤١الفقرة أ: المرجع. (المتعلقة برأيه
 

 سـبب في حال أشار المدقق إلى عمل مدقق خبير في تقريره ألن تلك اإلشارة مرتبطة بفهـم                  .١٥
شارة ال تحد   إجراء تعديل على رأي المدقق، فينبغي أن يشير المدقق في تقريره إلى أن هذه اإل              

 )٤٢الفقرة أ: المرجع. (من مسؤولية المدقق المتعلقة بذلك الرأي
  

***  
  

  لتطبيق والمادة التوضيحية األخرىا
  ))أ(٦الفقرة : المرجع(تعريف المدقق الخبير 

  :مسائل كالتالية الذكربرة ب غير المحاسبة أو التدقيق خحقلقد تشتمل الخبرة في  .١أ
 ،مجـوهرات ال و ،التاآلمصانع و ال و المباني،واألراضي   و ،ةمعقدالمالية  الدوات  األتثمين   •

 واألصـول المـستملكة     ، واألصـول غيـر الملموسـة      ، والقطع األثرية  ،واألعمال الفنية 
 . واألصول التي قد تم تخفيض قيمتها، المتكبدة في اندماجات األعماللتزاماتواإل

 .منافع الموظفينامج تأمين أو برال المرتبطة بعقود لتزاماتإلكتوراي لإلالحساب ا •

 . النفط والغازإحتياطاتتقدير  •

 .تنظيف المواقع البيئية وتكاليف لتزاماتثمين اإل •

 . واألنظمةوالقوانينترجمة العقود  •

 . بدفع الضرائب المعقدة أو غير العاديةلتزامتحليل قضايا اإل •
  
 حقـل ق والخبرة في    في العديد من الحاالت، سيكون التفريق بين الخبرة في المحاسبة أو التدقي            .٢أ

فعلى سبيل  . بسيطاً، حتى وإن تضمن ذلك مجاالً متخصصاً في المحاسبة أو التدقيق          أمراً  آخر  
المثال، عادة ما يكون التفريق بين فرد يتمتع بخبرة في تطبيق أساليب محاسبة ضريبة الـدخل           

ض هذا المعيـار    بيراً ألغرا ال يعتبر األول خ   . المؤجلة وخبير في قانون الضرائب أمراً سهالً      
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ألغراض هـذا    ينطوي على خبرة محاسبية، أما الثاني، فإنه يعتبر خبيراً           بما أن مجال خبرته   
بشكل تفريق  القد يكون من السهل     كما  .  على خبرة قانونية   المعيار بما أن مجال خبرته ينطوي     

ات المالية  أساليب محاسبة األدوإستخدام خبرة في المماثل في مجاالت أخرى مثل التفريق بين    
تلـك  في بعض الحاالت، خاصة     و. خبرة في النمذجة المعقدة لغرض تثمين األدوات المالية       الو

بـين  يعتبـر التفريـق    الخبرة في المحاسبة أو التدقيق، التي تتضمن مجاالً بارزاً من مجاالت       
وقـد  . مهني التدقيق والخبرة في حقل آخر مسألة حكم         متخصصة في المحاسبة أو   المجاالت  ال

تساعد القواعد والمعايير المهنية المعمول بها المتعلقة بمتطلبات التعليم والكفـاءة المفروضـة             
  ٤.في ممارسة المدقق لذلك الحكمعلى المحاسبين والمدققين 

  
ت هذا المعيار بحقيقـة أن       كيفية تأثر متطلبا   إعتبار لدى   ممارسة الحكم المهني  من الضروري    .٣أ

فعلى سبيل المثـال، عنـد تقيـيم كفـاءة ومقـدرة            . و مؤسسة  المدقق الخبير إما فرداً أ     يكون
مـدقق  قد تعامـل معهـا ال     وموضوعية مدقق خبير، فقد يكون ذلك الخبير عبارة عن مؤسسة           

سة فـي عمليـة      سابقة مع الخبير الفرد الذي قامت بتعيينه المؤس        مسبقاً، ولكنه ال يملك تجربة    
علـى  تاداً على عمل خبير فرد ولـيس        أي أن يكون المدقق مع     العكس،   يحصل؛ أو قد    معينة

وفي كلتا الحالتين، قد تكون الصفات الشخصية للفـرد         . المؤسسة التي يعمل لديها ذلك الخبير     
مرتبطـة بتقيـيم   ) مثل نظم رقابة الجودة التي تطبقها المؤسـسة (والصفات اإلدارية للمؤسسة  

  .المدقق
  

  )٧الفقرة : المرجع( تحديد الحاجة إلى مدقق خبير
  :تنشأ الحاجة إلى مدقق خبير لمساعدة المدقق في واحدة أو أكثر من المسائل التاليةقد  .٤أ

 .صول على فهم حول المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية لديهاالح •

 .تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية •

نـات   الكلية للمخاطر المقيمة عنـد مـستوى البيا        ستجابةتحديد وتطبيق إجراءات اإل    •
 .المالية

 للمخاطر المقيمة عند مستوى التأكيد،      ستجابةتصميم وأداء إجراءات تدقيق إضافية لإل      •
 .جوهريةالجراءات اإلرقابة أو النظمة أل اتإختبار حيث تتألف هذه اإلجراءات من

 تكوين رأي حـول     فيتقييم مدى كفاءة ومالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها            •
 .ةالبيانات المالي

  

                                                 
 .داة مساعدة في ذلكأ" متطلبات الكفاءة للمهنيين في مجال التدقيق "٨على سبيل المثال، قد يكون معيار التعليم الدولي  ٤
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 آخـر   حقلعندما تنشأ الحاجة إلى خبرة في       قد ترتفع نسبة حدوث مخاطر األخطاء الجوهرية         .٥أ
غير المحاسبة لكي تقوم اإلدارة بإعداد البيانات المالية، ألن ذلك قد يدل مثالً على وجود بعض                

 إمـتالك وفي حال عـدم     .  المطلوب  الخبرة حقلالتعقيد أو ألن اإلدارة قد ال تملك معرفة في          
 إدارة خبيرة لمعالجة تلـك      إستخدام  اإلدارة للخبرة الالزمة لدى إعداد البيانات المالية، فقد يتم          

نظمة الرقابة المتعلقـة بعمـل      لرقابة ذات العالقة، بما في ذلك أ      كما قد تحد أنظمة ا    . المخاطر
  . من مخاطر األخطاء الجوهرية إن وجدت،إدارة خبيرة،

  
 حقل غير المحاسبة، فقـد ال يتمتـع        خبرة في    إستخدام  المالية  في حال تضمن إعداد البيانات       .٦أ

عـين  ويت. الخبرة الالزمة لتدقيق تلك البيانات    بالمدقق المتمرس في مجالي المحاسبة والتدقيق       
كداً من أن فريق العملية، وأي مدققين خبراء ال يشكلون جزءاً           على شريك العملية أن يكون متأ     

وعالوة على   ٥.لكفاءة والمقدرة المناسبتين ألداء عملية التدقيق     يمتلكون مجتمعين ا  من الفريق،   
إن و ٦. الالزمة ألداء العملية مواردذلك، يتعين على المدقق التحقق من طبيعة وتوقيت ونطاق ال         

ه فمتى وإلـى    إستخدام   عمل مدقق خبير أم ال، وفي حال قرر          إستخدام  قرار المدقق المتعلق ب   
، أو عنـدما     عملية التـدقيق   يتقدم العمل في  وحيث  .  المتطلبات أي حد، يساعده في تحقيق هذه     
 عمل مدقق   إستخدام   ق إلى تنقيح القرارات السابقة فيما يخص      تتغير الظروف، قد يحتاج المدق    

  .خبير
  
حـصول   ذي عالقة غير المحاسبة أو التدقيق قادراً على ال         حقلقد يكون مدقق غير خبير في        .٧أ

وقـد يـتم    . داء عملية التدقيق دون الحاجة إلى مدقق خبير        أل على فهم كاف حول ذلك الحقل     
  :الحصول على ذلك الفهم من خالل مثالً

 . تلك الخبرة في إعداد بياناتها الماليةتتطلب التي منشآت التدقيقالخبرة العملية في  •

دورات رسمية  وقد يتضمن ذلك االلتحاق ب    . الحقل المعني التعليم أو التطور المهني في       •
 ذي العالقة لغرض تعزيز قـدرة       مع أفراد يتمتعون بخبرة في الحقل     نقاش  أو إجراء   

ويختلف ذلك النقـاش عـن      . مع المسائل الناشئة في ذلك الحقل     المدقق على التعامل    
مجموعة محددة من الظروف التي يواجهها في العمليـة  حول  التشاور مع مدقق خبير     

قة التي ستمكّنه من تقديم مـشورة       حيث يتم تزويد ذلك الخبير بكافة الحقائق ذات العال        
 ٧.مدروسة حول المسألة المعنية

 . عمليات مماثلةقاموا بأداءإجراء نقاش مع مدققين  •
  

                                                 
 .١٤، الفقرة ٢٢٠معيار التدقيق الدولي   ٥
 )هـ(٨، الفقرة "التخطيط لتدقيق البيانات المالية "٣٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦
 .٢١، الفقرة أ٢٢٠معيار التدقيق الدولي   ٧
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 مدقق خبير ليساعده    إستخدام   المدقق من الضروري، أو قد يختار،        يجدفي حاالت أخرى، قد      .٨أ
تحديد ما إذا سـيتم      عند   اتعتباروقد تتضمن اإل  . في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة      

  : مدقق خبير أم ال ما يليإستخدام 
الفقرة : المرجع. ( إدارة خبيرة في إعداد البيانات المالية      إستخدام  ما إذا قامت اإلدارة ب     •

 )٩أ

 .طبيعة وأهمية المسألة، بما في ذلك تعقيدها •

 .مخاطر األخطاء الجوهرية في المسألة •

 للمخاطر المحددة، بمـا فـي     ستجابةجل اإل الطبيعة المتوقعة لإلجراءات المطبقة من أ      •
ه المسائل؛ وتوفر مـصادر      بهذ المتعلقعمل الخبراء   مع  معرفة وتجربة المدقق    : ذلك

 .بديلة ألدلة التدقيق
  
 إسـتخدام  عندما تستخدم اإلدارة إدارة خبيرة في إعداد البيانات المالية، فإن قرار المدقق حول               .٩أ

  :لمدقق خبير أم ال قد يتأثر بعوامل مث
 .طبيعة ونطاق وأهداف عمل اإلدارة الخبيرة •

 اإلدارة الخبيرة من قبل المنشأة، أو أنها طرف تم تعيينه من قبلهـا              تم توظيف ما إذا    •
 .لتوفير خدمات ذات عالقة

 .تأثير على عمل اإلدارة الخبيرة اإلدارة ممارسة سيطرة أو الحد الذي تستطيع فيه •

 .كفاءة ومقدرة اإلدارة الخبيرة •

متطلبـات  الغيرها مـن     أو   الفنيذا كانت اإلدارة الخبيرة خاضعة لمعايير األداء        ما إ  •
 .متطلبات الصناعاتمهنية أو ال

 .أية أنظمة رقابة مطبقة داخل المنشأة على عمل اإلدارة الخبيرة •
  

 على متطلبات وإراشادات حول تأثير كفاءة ومقدرة ٨ ٥٠٠يشتمل معيار التدقيق الدولي 
  .ة الخبيرة على مدى موثوقية أدلة التدقيقوموضوعية اإلدار

  
  )٨الفقرة : المرجع (طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق

-٩ستتباين طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرات     .١٠أ
لتالية إلـى   قد تشير العوامل ا   فعلى سبيل المثال،    .  على الظروف  عتماد في هذا المعيار باإل    ١٣

 : الحالةتبدو عليهالحاجة إلى تطبيق إجراءات مختلفة أو أكثر شموالً مما قد 
  

 . غير موضوعية ومعقدةاً أحكامتتضمنعندما يتعلق عمل المدقق الخبير بمسألة هامة  •

                                                 
  .٨، الفقرة ٥٠٠معيار التدقيق الدولي   ٨
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ـ  المدقق لعمل المدقق الخبير مسبقاً، وعـدم         إستخدام  في حال عدم     • ه لمعرفـة   إمتالك
 . وموضوعية ذلك الخبيرمسبقة حول كفاءة ومقدرة

دقيق، بدالً من   عندما يؤدي المدقق الخبير إجراءات تشكل جزءاً ال يتجزأ من عملية الت            •
 .مشورة حول مسألة معينةاستشارته ليقدم 

 خارجياً، وبالتالي غير خاضع لسياسات وإجـراءات        مدققاًعندما يكون المدقق الخبير      •
 .رقابة الجودة في الشركة

  
  ))ه(٨الفقرة : المرجع ( رقابة الجودة المطبقة في شركة المدققسياسات وإجراءات

  

قد يكون المدقق الداخلي الخبير شريكاً أو موظفاً، بما في ذلك الموظفين المؤقتين، في شـركة                 .١١أ
المدقق، وبالتالي خاضعاً لسياسات وإجراءات رقابة الجودة المطبقة في تلـك الـشركة وفقـاً               

 وبدالً  ١٠.صارمة بنفس القدر على األقل    أو لمتطلبات وطنية     ٩ ١ للمعيار الدولي لرقابة الجودة   
من ذلك، قد يكون المدقق الداخلي الخبير شريكاً أو موظفاً، بما في ذلك الموظفين المؤقتين، في 

 .قد تطبق سياسات وإجراءات مشتركة لرقابة الجودة مع شركة المدققشركة ضمن المجموعة 
  
يعتبر عضواً في فريق العملية وال يخضع لسياسات وإجراءات         إن المدقق الخارجي الخبير ال       .١٢أ

 ومع ذلك، قد يقتضي القانون أو النظـام         ١.١١رقابة الجودة وفقاً للمعيار الدولي لرقابة الجودة        
عـضاء فريـق    في بعض المناطق أن يتم التعامل مع المدقق الخارجي الخبير كعضو مـن أ             

تطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة، بما في ذلك        بناء على ذلك لم   قد يكون خاضعاً    العملية، و 
  .، والمتطلبات المهنية األخرى، حسبما يحدده القانون أو النظامستقالليةتلك المتعلقة باإل

  
 على نظام رقابة الجودة في الشركة، ما لم تشير المعلومات التي            عتماديحق لفرق العمليات اإل    .١٣أ

 حـسب  عتمـاد  وسيختلف نطاق ذلك اإل١٢.ير ذلكخرى إلى غ  األطراف  األتوفرها الشركة أو    
  :الظروف، وقد يؤثر على طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المدقق فيما يتعلق بمسائل مثل

 .الكفاءة والمقدرة من خالل برامج التوظيف والتدريب •

يخضع المدققون الداخليون الخبراء لمتطلبات الـسلوك األخالقـي ذات          . الموضوعية •
 .ستقالليةك تلك المتعلقة باإلالعالقة، بما في ذل

قد تـزود بـرامج     فعلى سبيل المثال،    . تقييم المدقق لمدى مالئمة عمل المدقق الخبير       •
التدريب في الشركة المدققين الداخليين الخبراء بفهم مناسب حول العالقـة المتبادلـة             

كة  على ذلك التدريب وعمليات الـشر      عتمادوقد يؤثر اإل  . لخبراتهم مع عملية التدقيق   

                                                 
الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد رقابة  "١المعيار الدولي لرقابة الجودة   ٩

 ).و(١٢، الفقرة "األخرى والخدمات ذات العالقة

 .٢، الفقرة ٢٢٠معيار التدقيق الدولي  ١٠

 ).و(١٢، الفقرة ١المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١١

 .٤، الفقرة ٢٢٠معيار التدقيق الدولي  ١٢
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 عمل المدققين الداخليين الخبـراء، علـى طبيعـة          فحصاألخرى، مثل بروتوكوالت    
 .وتوقيت ونطاق إجراءات المدقق المتعلقة بتقييم مدى مالئمة عمل المدقق الخبير

 .التقيد بالمتطلبات التنظيمية والقانونية من خالل عمليات المراقبة •

 . مع المدقق الخبيرتفاقاإل •
  

 على نظام رقابة الجودة من مسؤولية المدقق المتمثلـة فـي تحقيـق              دعتماوال يحد هذا اإل   
  .متطلبات هذا المعيار

  
  )٩الفقرة : المرجع( كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير

  

تعد كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير عوامل تؤثر بشكل جوهري على ما إذا سـيكون                .١٤أ
وتتعلق الكفاءة بطبيعة ومستوى خبـرة المـدقق        . قعمل المدقق الخبير مالئماً ألغراض المدق     

أما المقدرة فإنها تتعلق بقدرة المدقق الخبير على ممارسة تلك الكفاءة فـي ظـروف               . الخبير
الموقع الجغرافـي وتـوفر الوقـت       على   العوامل التي تؤثر على المقدرة       تشتملوقد  . العملية

لتحيز أو التعـارض    تنشأ من ا  تملة التي قد    وتتعلق الموضوعية بالتأثيرات المح   . والموارد مثالً 
  . على الحكم المهني أو التجاري للمدقق الخبيرفي المصالح أو تأثير اآلخرين

  
قد يتم الحصول على المعلومات المتعلقة بكفاءة ومقدرة وموضوعية مدقق خبير من مجموعة              .١٥أ

  :من المصادر مثل
 .التجربة الشخصية مع عمل سابق لذلك الخبير •

 . مع ذلك الخبيرتالمناقشا •

 . مع المدققين اآلخرين واألشخاص اآلخرين المطلعين على عمل ذلك الخبيرالمناقشات •

 أو صناعة معينة في هيئة مهنية أو اتحاد العضويةالمعرفة بمؤهالت ذلك الخبير، أو  •
 .مزاولة أو شكل آخر من أشكال االعتراف الخارجيالرخصة 

 .رذلك الخبيلاألوراق والكتب المنشورة  •

 )١٣أ-١١أنظر الفقرات أ(سياسات وإجراءات رقابة الجودة المطبقة في شركة المدقق  •
  
تتضمن المسائل المرتبطة بتقييم كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير ما إذا كـان عمـل                .١٦أ

، متطلبات الـصناعات  أو غيرها من المتطلبات المهنية أو       الخبير خاضعاً لمعايير األداء الفني      
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 األخرى في هيئة مهنية أو اتحـاد صـناعة          مثل معايير السلوك األخالقي ومتطلبات العضوية     
 أو المتطلبات المفروضة بموجب القـانون      ما  الخاصة بهيئة ترخيص   عتماد أو معايير اإل   معينة

  .أو النظام
  

  :تتضمن المسائل األخرى التي قد تكون ذات صلة ما يلي .١٧أ
ه من أجلها، بما في ذلك أية       إستخدام  بالمسألة التي سيتم     كفاءة المدقق الخبير     إرتباطمدى   •

قد يخـتص خبيـر     على سبيل المثال،    .  خبرة ذلك الخبير   حقل ضمن   إختصاصمجاالت  
، ولكنه يملـك خبـرة      الحوادثتأمين الممتلكات والتأمين ضد     مجال   في   حسابات تأمين ما  

 .محدودة في حسابات معاشات التعاقد

ا يتعلق بمتطلبات المحاسبة والتدقيق ذات العالقة، مثـل المعرفـة          كفاءة المدقق الخبير فيم    •
 واألساليب، بما في ذلك النماذج حيث يكون ذلك ممكناً، التي تتوافـق مـع               فتراضاتباإل

 .إطار إعداد التقارير المالية المعمول به

ـ                 • م ما إذا كانت األحداث غير المتوقعة أو التغييرات في الظروف أو أدلة التدقيق التـي ت
الحصول عليها من نتائج إجراءات التدقيق تدل على أنه من الضروري إعادة النظر فـي               

 .أثناء سير عملية التدقيقالتقييم األولي لكفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير 
  

قد تفرض مجموعة واسعة من الظروف تهديداً على الموضـوعية، مثـل تهديـدات المـصلحة                 . ١٨أ
وقـد  . تهديدات التآلف وتهديدات المراجعة الذاتية وتهديدات المضايقة       و التأييدالشخصية وتهديدات   

وضـعها مـن قبـل هياكـل     تتخلص اإلجراءات الوقائية من هذه التهديدات أو تحد منها، وقد يتم       
أو من خالل بيئة عمل المدقق الخبيـر        )  أو التشريع أو النظام    المدققين الخبراء  هيئةمثل  (خارجية  

  .كما قد توجد إجراءات وقائية خاصة بعملية التدقيق). ت رقابة الجودةمثل سياسات وإجراءا(
  

قد يعتمد تقييم أهمية التهديدات على الموضوعية وما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات                .١٩أ
وقد توجـد ظـروف ال      . وقائية على دور المدقق الخبير وأهمية عمله في سياق عملية التدقيق          

 مثال ذلـك إذا كـان     اءات الوقائية من التهديدات إلى مستوى مقبول،         اإلجر تحديمكن فيها أن    
فـي   أي   المدقق الخبير المقترح فرداً قد لعب دوراً هاماً في إعداد المعلومات التي يتم تدقيقها،             

  .إدارة خبيرةعبارة عن  كان المدقق الخبير حال
  

  :تالية ذا صلةقد يكون القيام باألمور التقييم موضوعية مدقق خارجي خبير، عند  .٢٠أ
سؤال المنشأة عن أية مصالح أو عالقات معروفة تملكها المنشأة لدى المدقق الخارجي         ) أ(

 .قد تؤثر على موضوعيتهبحيث الخبير 
إجراء نقاش مع ذلك الخبير حول أية إجراءات وقائية معمول بها، بمـا فـي ذلـك                   ) ب(

إلجـراءات الوقائيـة    المتطلبات المهنية التي تنطبق على الخبير؛ وتقييم ما إذا كانت ا          
وتتضمن المصالح والعالقات التي قـد      .  مقبول مالئمة للحد من التهديدات إلى مستوى     

 :تتم مناقشتها مع المدقق الخبير ما يليصلة بحيث تكون ذات 
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 .المصالح المالية •
 .عالقات العمل والعالقات الشخصية •
من قبل توفير خدمات أخرى من قبل الخبير، بما في ذلك توفير الخدمات  •

 .المؤسسة في حال كان المدقق الخارجي عبارة عن مؤسسة
  

في بعض الحاالت، قد يكون من المناسب أيضاً أن يحصل المدقق على إقرار خطي من المدقق 
  . الخبيرذلكالخارجي الخبير حول أية مصالح أو عالقات مع المنشأة يعلم بها 

  

  )١٠الفقرة : رجعالم(  خبرة المدقق الخبيرحقلالحصول على فهم حول 
 خبرة المدقق الخبير من خالل الوسائل الموضحة فـي          حقلقد يحصل المدقق على فهم حول        .٢١أ

  . نقاش مع ذلك الخبير إجراء، أو من خالل٧الفقرة أ
  

  :المرتبطة بفهم المدقق ما يليو المدقق الخبير المتعلقة بحقل خبرةجوانب القد تتضمن  .٢٢أ
 مرتبطـة بعمليـة     إختصاصيشتمل على مجاالت     خبرة المدقق الخبير     حقلما إذا كان     •

 .)١٧الفقرة أ: المرجع(التدقيق 

 .ما إذا تنطبق أية معايير مهنية أو معايير أخرى والمتطلبات التنظيمية أو القانونية •

 واألساليب، بما في ذلك النماذج حيث يكون ذلك ممكناً، التي يستخدمها            فتراضاتما اإل  •
 ذلـك الخبيـر ومناسـبة       حقل خبـرة  قبولة عموماً في    المدقق الخبير، وما إذا كانت م     
 .ألغراض إعداد التقارير المالية

 .طبيعة البيانات أو المعلومات الداخلية والخارجية التي يستخدمها المدقق الخبير •
  

  )١١الفقرة : المرجع(  مع المدقق الخبيرتفاقاإل
  

حسب الظروف، حالها حال    قد تتباين طبيعة ونطاق وأهداف عمل المدقق الخبير بشكل ملحوظ            .٢٣أ
 بـين   تـصال  ومسؤوليات المدقق والمدقق الخبير وطبيعة وتوقيت ونطاق اإل        المحددةالقواعد  

 على هذه المسائل بين المدقق والمدقق الخبيـر       تفاقوبالتالي، ينبغي اإل  . المدقق والمدقق الخبير  
  .بصرف النظر عن ما إذا كان الخبير مدققاً داخلياً أم مدققاً خارجياً

  

ية المبرمة بين   تفاقالشكل الرسمي لإل  دقة و ال على مستوى    ٨قد تؤثر المسائل الواردة في الفقرة        .٢٤أ
فعلـى  . ية خطية تفاقالمدقق والمدقق الخبير، بما في ذلك ما إذا كان من المناسب أن تكون اإل             
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 عليـه   تبـدو قد  ية أكثر تفصيالً مما     إتفاققد تشير العوامل التالية إلى الحاجة إلى        سبيل المثال،   
  :ية خطياًتفاقالحالة، أو إلى توضيح اإل

 .معلومات المنشأة الحساسة أو السرية المدقق الخبير على إذن وصول إلى حصول •

 .لمدقق والمدقق الخبير عن تلك المتوقعة عادةالمحددة لمسؤوليات الدوار واأل إختالف •

 .ختصاصتطبيق متطلبات قانونية أو تنظيمية متعددة اإل •

 .التي يرتبط بها عمل المدقق الخبير معقدة للغايةالمسألة  •

 . عمالً قام بأدائه المدقق الخبير مسبقاًلم يستخدم المدقق •

 .كلما كان نطاق عمل المدقق الخبير أوسع وأهميته في سياق عملية التدقيق •
  

ويدرج الملحـق   . ية بين المدقق ومدقق خارجي خبير شكل خطاب تكليف        تفاقعادة ما تتخذ اإل    .٢٥أ
 تضمينها في ذلك الخطاب، أو في أي شكل آخـر مـن             عتبار المدقق بعين اإل   خذقد يأ ل  مسائ

  .يات مع مدقق خارجي خبيرتفاقأشكال اإل
  

تـضمين األدلـة علـى      مثالً  ية خطية بين المدقق والمدقق الخبير، فقد يتم         إتفاقعند عدم إبرام     .٢٦أ
  : فيتفاقاإل
 .رنامج عملية التدقيقمذكرة التخطيط، أو أوراق العمل ذات العالقة مثل ب •

 مدقق داخلـي    إستخدام  وفي حال   . السياسات واإلجراءات المطبقة في شركة المدقق      •
خبير، فيمكن تضمين األدلة في السياسات واإلجراءات المقررة التـي يخـضع لهـا              

في أوراق عمل   حد الوثائق التي يتم تضمينها      ويعتمد  . المدقق الخبير فيما يتعلق بعمله    
فعلى سبيل المثال، قد ال تنشأ الحاجة       . يعة هذه السياسات واإلجراءات   المدقق على طب  

 أوراق عمل المدقق، في حال تطبيق برتوكوالت مفصلة في          إضافة أية وثائق إلى   إلى  
 . عمل ذلك الخبيرإستخدام شركة المدقق بحيث تغطي الظروف التي يتم فيها 

  
  ))أ(١١الفقرة : المرجع( طبيعة ونطاق وأهداف العمل

عادة ما يكون تضمين نقاش حول أية معايير أداء فني ذات عالقـة أو متطلبـات مهنيـة أو                    .٢٧أ
 علـى طبيعـة ونطـاق       تفاق صلة عند اإل   متطلبات صناعات أخرى سيتبعها المدقق الخبير ذا      

  .وأهداف عمل المدقق الخبير
  

  ))ب(١١الفقرة : المرجع(األدوار والمسؤوليات المحددة 
  :دوار والمسؤوليات المحددة للمدقق والمدقق الخبير ما يلي على األتفاققد يتضمن اإل .٢٨أ
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 . مفصل للبيانات األصليةإختبارما إذا سيقوم المدقق والمدقق الخبير ب •

 التي توصل إليها المدقق الخبير مع       اتستنتاجالموافقة على مناقشة المدقق للنتائج واإل      •
 فـي   اتستنتاجائج واإل المنشأة واألشخاص اآلخرين، وتضمين تفاصيل حول تلك النت       

 ).٤٢أنظر الفقرة أ(أساس الرأي المعدل في تقرير المدقق، إذا اقتضت الحاجة 

 . المدقق المتعلقة بعمل الخبيراتإستنتاج على إعالم المدقق الخبير بإتفاقأي  •
  

  أوراق العمل

 على  تفاق على األدوار والمسؤوليات المحددة للمدقق والمدقق الخبير اإل        تفاقكما قد يتضمن اإل    .٢٩أ
وعندما يكون المدقق الخبير عضواً     . الوصول إلى واالحتفاظ بأوراق العمل الخاصة بكل منهما       

ومـع مراعـاة أي     . قيقفي فريق العملية، تشكل أوراق عمل ذلك الخبير جزءاً من وثائق التد           
وراق عمل المدقق الخارجي الخبير خاصة به وال تشكل جـزءاً    على عكس ذلك، تعتبر أ     إتفاق
  . وثائق التدقيقمن

  
  ))ج(١١الفقرة : المرجع (تصالاإل

 الفعال بين طرفين الدمج المالئم لطبيعة وتوقيت ونطـاق إجـراءات المـدقق              تصاليسهل اإل  .٣٠أ
العمل اآلخر المتعلق بعملية التدقيق، والتعديل المناسب ألهداف المدقق الخبير أثناء           الخبير مع   

 المـدقق   اتإستنتاجدما يتعلق عمل المدقق الخبير ب     فعلى سبيل المثال، عن   . سير عملية التدقيق  
 المتعلـق بعمـل     ستنتاجل اإل  تقرير خطي رسمي حو    قد يعتبر تقديم  فالمتعلقة بمخاطرة هامة،    

د شركاء أو موظفين محـددين       وإن تحدي  .أمراً مناسباً   وتقارير شفوية أثناء سير العمل     الخبير
 بين ذلك الخبير والمنشأة يساعد على       تصالإل مع المدقق الخبير وإجراءات ا     تصالليقوموا باإل 

  . فعال في الوقت المحدد، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الضخمةإتصالإجراء 
  

  ))د(١١الفقرة : المرجع (السرية

 المنطبقة على المدقق أن     حكام السرية الواردة في متطلبات السلوك األخالقي      ألمن الضروري    .٣١أ
كما قد تطلب   . ت إضافية متطلباالقانون أو النظام    فرض  د ي وق. ق أيضاً على المدقق الخبير    تنطب

  . على أحكام سرية محددة مع المدققين الخارجيين الخبراءتفاقالمنشأة اإل
  

  )١٢الفقرة : المرجع (تقييم مدى مالئمة عمل المدقق الخبير

ة  خبـر  حقـل إن تقييم المدقق لكفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبيرة وإطالع المدقق على             .٣٢أ
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على طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التـدقيق       يؤثر  المدقق الخبير وطبيعة العمل الذي يؤديه       
  .التي يتم أداؤها لتقييم مدى مالئمة عمل الخبير ألغراض المدقق

  
  ))أ(١٢الفقرة : المرجع ( المدقق الخبيراتإستنتاجنتائج و

لخبير ألغراض المدقق على ما     قد تشتمل اإلجراءات الخاصة لتقييم مدى مالئمة عمل المدقق ا          .٣٣أ
  :يلي
 .ات الموجهة إلى المدقق الخبيرستفساراإل •

 .مراجعة أوراق عمل وتقارير المدقق الخبير •

 :اإلجراءات التعزيزية مثل •

o مراقبة عمل المدقق الخبير؛ 

o  فحص البيانات المنشورة مثل التقارير اإلحصائية الصادرة عن مصادر موثوقة
 ذات سمعة طيبة؛

o خارجية؛الطراف األ معى المسائل ذات العالقة التأكيد عل 

o أداء إجراءات تحليلية مفصلة؛ و 

o إعادة إجراء الحسابات. 

إجراء نقاش مع مدقق خبير آخر يتمتع بخبرة ذات عالقة عندما تكون نتائج  •
 . المدقق الخبير غير متوافقة مع أدلة التدقيق األخرى مثالًاتإستنتاجو

 .مع اإلدارةمناقشة تقرير المدقق الخبير  •
  

 المـدقق   اتإستنتاج ومعقولية نتائج أو     إرتباط العوامل ذات العالقة عند تقييم مدى        تتضمنقد   .٣٤أ
كانتما إذا كانت مشمولة في تقرير أو في شكل آخر، الخبير، سواء :  

  أو قطاع المدقق الخبير؛هيئةمعروضة بطريقة متوافقة مع أية معايير صادرة عن  •
ي ذلك اإلشارة إلى األهداف المتفق عليهـا مـع المـدقق،            معبر عنها بوضوح، بما ف     •

 ونطاق العمل المؤدى والمعايير المطبقة؛
، حيث يكـون ذلـك ذا       عتبارأخذ األحداث الالحقة بعين اإل    تإلى فترة مناسبة و   تستند   •

 صلة؛
كذلك، ما إذا كان    ، وإذا كان الحال     ستخدام  خاضعة ألي تحفظ أو قيد أو تقييد على اإل         •

 مدقق؛ والت بالنسبة لللذلك مدلو
 . مناسب لألخطاء وحاالت الحياد التي وواجهها المدقق الخبيرإعتبارقائمة على  •
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   واألساليب والبيانات األصليةفتراضاتاإل
  ))ب(١٢الفقرة : المرجع( واألساليب فتراضاتاإل

  

ذلك النماذج  ، بما في     واألساليب المعنية  فتراضاتقيم اإل  ت يتمثل عمل المدقق الخبير في    عندما   .٣٥أ
حيث يكون ذلك ممكناً، التي تستخدمها اإلدارة في إعداد تقدير محاسبي معين، تميل إجراءات              

 فتراضات تقييم ما إذا قام المدقق الخبير بمراجعة تلك اإل         التوجه بشكل أساسي نحو   المدقق إلى   
مجموعة وعندما يكون عمل المدقق الخبير هو وضع تقدير نقطي أو           . واألساليب بشكل مالئم  

دارة، فقد يـتم توجيـه إجـراءات        ت لمقارنتها مع التقدير النقطي الذي وضعته اإل       من التقديرا 
 واألساليب، بما في ذلك النماذج خيث يكون ذلـك          فتراضاتالمدقق بشكل أساسي نحو تقييم اإل     

  .التي يستخدمها المدقق الخبيرمناسباً، 
  

األساليب المستخدمة من قبل اإلدارة فـي        و فتراضات اإل ١٣ ٥٤٠يناقش معيار التدقيق الدولي      .٣٦أ
 نماذج متخصصة للغاية معدة من قبل المنشأة        إستخدام  إعداد التقديرات المحاسبية، بما في ذلك       

حصول المدقق على أدلة تدقيق كافيـة       ورغم كتابة ذلك النقاش في سياق       . في بعض الحاالت  
ا قد تساعد المدقق أيضاً عنـد تقيـيم          وأساليب اإلدارة، إال أنه    إفتراضاتومناسبة فيما يتعلق ب   

  . وأساليب المدقق الخبيرإفتراضات
  

تتـضمن العوامـل     وأساليب هامة،    إفتراضات إستخدام  ى  عندما ينطوي عمل مدقق خبير عل      .٣٧أ
  : واألساليب ما إذا كانتفتراضاتالمرتبطة بتقييم المدقق لتلك اإل

  خبرة المدقق الخبير؛ة عموماً ضمن حقلمقبول •
 ع متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به؛متوافقة م •
  نماذج متخصصة؛ وإستخدام قائمة على  •
 أسباب وأساليب اإلدارة، وإذا لم تكن متوافقة، فتتضمن العوامل          إفتراضاتمتوافقة مع    •

 .وتأثيرات تلك الفروقات
  

  ))ج(١٢الفقرة : المرجع(البيانات األصلية المستخدمة من قبل المدقق الخبير 
، فقـد يـتم     لعملـه  بيانات أصلية هامة بالنسبة      إستخدام  عندما ينطوي عمل مدقق خبير على        .٣٨أ

  : تلك البياناتختبار إجراءات كالتالية الذكر إلإستخدام 
التحقق من أصل البيانات، بما في ذلك الحصول على فهم حول أنظمة الرقابة الداخلية               •

طريقة الحصول على فهم حول     كناً، و ها حيث يكون مم   إختبارالمطبقة على البيانات و   
 .نقلها إلى المدقق الخبير حيث يكون ذلك ذا صلة

 .تنقيح البيانات لغايات الكمال والتوافق الداخلي •
  

                                                 
تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمـة العادلـة واإلفـصاحات ذات                "٥٤٠يار التدقيق الدولي    مع ١٣

 .١٥ و ١٣ و ٨، الفقرات "العالقة



 إستخدام عمل مدقق خبير

    ٦٦٦  ٦٢٠معيار التدقيق الدولي 

ومع ذلك، قد يقوم المدقق الخبير في       . قد يختبر المدقق في العديد من الحاالت البيانات األصلية         .٣٩أ
ية فيما يتعلـق   فنية للغاهلية المستخدمة من قبلحاالت أخرى، عندما تكون طبيعة البيانات األص 

 البيانات األصلية، فقد    إختباروفي حال قام المدقق الخبير ب     .  تلك البيانات  إختبار، ب بحقل خبرته 
 أو مراجعتها طريقة مناسبة هاتإختبارطرح المدقق لألسئلة على الخبير أو اإلشراف على يعتبر 

  .ل ودقة تلك البيانات وكماإرتباطليقوم المدقق بتقييم مدى 
  

  )١٣الفقرة : المرجع (العمل غير المالئم
  

في حال استنتج المدقق أن عمل المدقق الخبير غير مالئم ألغراض المدقق وال يستطيع المدقق                .٤٠أ
، األمر الـذي قـد      ١٣حل المسألة من خالل تطبيق إجراءات التدقيق اإلضافية بموجب الفقرة           

 الخبير والمدقق، أو يتضمن تعيين أو إشراك خبير آخر،          من قبل  أداء عمل إضافي     يؤدي إلى 
 من الضروري التعبير عن رأي معدل في تقرير المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي              يصبحفقد  
  ١٤. بما أن المدقق لم يحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة٧٠٥

  
  )١٥-١٤الفقرتان : المرجع (اإلشارة إلى المدقق الخبير في تقرير المدقق

  

في بعض الحاالت، قد يقتضي القانون أو النظام تضمين إشارة إلـى عمـل مـدقق خبيـر،                   .٤١أ
  .ألغراض الشفافية في القطاع العام مثالً

  
قرير مدقق يحتـوي    قد يكون من المناسب في بعض الظروف اإلشارة إلى المدقق الخبير في ت             .٤٢أ

، قد يحتاج المدقق إلـى       وفي هذه الظروف   .توضيح طبيعة التعديل  على رأي معدل، من أجل      
  .إذن من المدقق الخبير قبل تضمين تلك اإلشارة

                                                 
  ).ب(٦، الفقرة "في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ١٤



 إستخدام عمل مدقق خبير

 )الملحق (٦٢٠معيار التدقيق الدولي    ٦٦٧  

دقي
الت

  قـ

  الملحق
  )٢٥الفقرة أ: المرجع(

  

   المدقق ومدقق خارجي خبيربين تفاقتتعلق باإل اتإعتبار
  

وتعتبر . ية مع مدقق خارجي خبير    إتفاقنظر المدقق في تضمينها في أي       يدرج هذا الملحق مسائل قد ي     
قد يستخدم في سياق    إرشادياً  ضيحية وليست شاملة؛ حيث يقصد منها أن تكون دليالً          القائمة التالية تو  

يـة علـى ظـروف      تفاقويعتمد تضمين مسائل معينة في اإل     .  الموضحة في هذا المعيار    اتعتباراإل
مبرمة ية  إتفاق المسائل التي سيتم تضمينها في       إعتبارداة مساعدة في    كما قد تعد هذه القائمة أ     . عمليةال
  .ع مدقق داخلي خبيرم

  
  طبيعة ونطاق وأهداف عمل المدقق الخارجي الخبير

 .طبيعة ونطاق اإلجراءات التي سيؤديها المدقق الخارجي الخبير •

 األهمية النسبية والمخاطرة المتعلقـة      اتإعتبارأهداف عمل المدقق الخارجي الخبير في سياق         •
 و، حيث يكون ذا صلة، إطـار إعـداد          بالمسألة التي يرتبط بها عمل المدقق الخارجي الخبير       

 .التقارير المالية المعمول به

األخـرى التـي    متطلبات الصناعات   أية معايير أداء فنى ذات عالقة أو المتطلبات المهنية أو            •
 .سيتبعها المدقق الخارجي الخبير

يـستخدمها المـدقق     واألساليب، بما في ذلك النماذج حيث يكون ممكناً، التـي س           فتراضاتاإل •
 .ونطاق سلطتهالخارجي الخبير، ا

، وموضوع عمل المدقق الخـارجي الخبيـر        ختبارو حيث يكون ممكناً فترة اإل     تاريخ النفاذ، أ   •
 .والمتطلبات المتعلقة باألحداث الالحقة

  
  األدوار والمسؤوليات المحددة للمدقق والمدقق الخارجي الخبير

 .التنظيمية أو القانونية ذات العالقةمعايير التدقيق والمحاسبة ذات العالقة، والمتطلبات  •

، ق المراد لتقرير المدقق الخبير من قبل المـدق        ستخدام  موافقة المدقق الخارجي الخبير على اإل      •
بما في ذلك أية إشارة إليه أو إفصاح عنه لآلخرين، مثل اإلشارة إليه في أساس الرأي المعدل                 

 . عنه لإلدارة أو لجنة تدقيق ماالضرورة، أو اإلفصاحفي تقرير المدقق، إذا اقتضت 

 .طبيعة ونطاق مراجعة المدقق لعمل المدقق الخبير •

 .ما إذا سيختبر المدقق أو المدقق الخارجي الخبير البيانات األصلية •



 إستخدام عمل مدقق خبير

    ٦٦٨  )الملحق (٦٢٠معيار التدقيق الدولي 

وصول المدقق الخارجي الخبير إلى سجالت وملفات المنشأة والمـوظفين والخبـراء الـذين               •
 .يعملون فيها

 .قق الخارجي الخبير والمنشأة بين المدتصالإجراءات اإل •

 .وصول المدقق والمدقق الخارجي الخبير ألوراق عمل بعضهم البعض •

ملكية والسيطرة على أوراق العمل أثناء وبعد العملية، بما في ذلـك أي متطلبـات احتفـاظ                 ال •
 .بالملفات

نايـة  مسؤولية المدقق الخارجي الخبير التي تتمثل في أداء العمل مع ممارسـة المهـارة والع               •
 .الواجبتين

 .كفاءة ومقدرة المدقق الخارجي الخبير على أداء العمل •

التوقع بأن المدقق الخارجي الخبير سيستخدم كافة المعرفة التي يمتلكها المرتبطة بعملية التدقيق  •
 .علم المدقق كان الحال غير ذلك، التوقع بأنه سيإذاأو، 

 .قرير المدقق المدقق الخارجي الخبير بتإرتباطأي تقييد على  •

 . المدقق المتعلقة بعمل الخبيراتإستنتاجإعالم المدقق الخارجي الخبير ب حول إتفاقأية  •
  

  ت وإعداد التقاريرتصاالاإل
 :ت، بما في ذلكتصاالاألساليب وتكرار اإل •

o      مثل اإلبـالغ عنهـا     (خارجي الخبير    المدقق ال  اتإستنتاجكيف سيتم اإلبالغ عن نتائج و
 ).مدخالت مستمرة إلى فريق العمليةإرسال  أو تقرير شفوي أوعلى شكل تقرير خطي 

o   نيت مع المـدقق الخـارجي      تصاالين في فريق العملية سيجرون اإل     تحديد أشخاص معي
 .الخبير

 .اتستنتاجالنتائج أو اإلبمتى سينتهي المدقق الخارجي الخبير من العمل وسيبلغ المدقق  •

 فوراً لإلبالغ عن أي تأخير محتمل في        تصالفي اإل مسؤولية المدقق الخارجي الخبير المتمثلة       •
 . ذلك الخبيراتإستنتاجاستكمال العمل، وأي تحفظ أو قيد محتمل على نتائج أو 

 فوراً لإلبالغ عن حـاالت تقيـد فيهـا          تصالمسؤولية المدقق الخارجي الخبير المتمثلة في اإل       •
أو الخبراء الذين يعملـون فـي       المنشأة وصول الخبير إلى السجالت أو الملفات أو الموظفين          

 .المنشأة

مسؤولية المدقق الخارجي الخبير المتمثلة في إبالغ المدقق عن كافة المعلومات التـي يعتقـد                •
قد تكون مرتبطة بعملية التدقيق، بما في ذلك أية تغييرات في الظروف المبلغ عنها الخبير بأنها 

 .مسبقاً

  في اإلبالغ عن الظروف التي قد تخلق تهديدات على مسؤولية المدقق الخارجي الخبير المتمثلة  •
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 )الملحق (٦٢٠معيار التدقيق الدولي    ٦٦٩  

دقي
الت

  قـ

موضوعية الخبير، وأية إجراءات وقائية ذات عالقة قد تتخلص من التهديدات أو تحد منها إلى               
 .مستوى مقبول

  
  السرية

 :، بما في ذلكمتطلبات السرية تقيد المدقق الخبير بالحاجة إلى •

o ي ذات العالقة التي تنطبق على المدققأحكام السرية الخاصة بمتطلبات السلوك األخالق. 

o المتطلبات اإلضافية التي قد يفرضها القانون أو النظام، إن وجدت. 

o إن وجدت إضافتها المنشأةأحكام السرية الخاصة التي تطلب ،. 
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فـي  " تقارير حول البيانات المالية   وإعداد  تكوين رأي "٧٠٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي
تقل وإجراء عملية تـدقيق وفقـاً        للمدقق المس  العامةاألهداف   "٢٠٠سياق معيار التدقيق الدولي     

 ".لمعايير التدقيق الدولية



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٧١  

دقي 
الت

  قـ

  المقدمة
  ولينطاق معيار التدقيق الد

كما يتناول شكل   . يتناول هذ المعيار مسؤولية المدقق المتعلقة بتكوين رأي حول البيانات المالية           .١
 .لبيانات الماليةومحتوى تقرير المدقق الذي يتم إصداره نتيجة لعملية تدقيق ل

 
 شكل ومحتـوى    ية تأثر كيف ٢ ٧٠٦ ومعيار التدقيق الدولي   ١ ٧٠٥يتناول معيار التدقيق الدولي    .٢

مـسألة  ة أو فقـر ما تقرير المدقق عندما يعبر عن رأي معدل أو يورد تأكيداً على فقرة مسألة            
 .أخرى فيه

  
ويتناول . عامية ذات غرض    كاملة من البيانات المال   تمت كتابة هذا المعيار في سياق مجموعة         .٣

طار ذي  إل المالية وفقاً     خاصة عندما يتم إعداد البيانات     إعتبارات ٣ ٨٠٠معيار التدقيق الدولي  
 بعملية تـدقيق   خاصة مرتبطة    إعتبارات ٤ ٨٠٥ويتناول معيار التدقيق الدولي   . غرض خاص 

 .عين مفي بيان ماليوارد لبيانات مالية مفردة أو لعنصر أو حساب أو بند خاص 
  
ويعزز التوافق في تقرير المدقق، عندما يتم إجراء . يعزز هذا المعيار التوافق في تقرير المدقق .٤

 تمييـز مـن خـالل   المصداقية في السوق العالمية عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية،   
كما  .كثر سهولة بشكل أ عمليات التدقيق هذه التي يتم إجراؤها وفقاً لمعايير معترف بها عالمياً            

 .وتحديد الظروف غير العادية عند حصولهاتعزيز فهم المستخدم يساعد على 
  

  تاريخ النفاذ 
٥. ١٥للفترات التي تبـدأ فـي    هذا المعيار ساري المفعول في عمليات تدقيق البيانات المالية  يعد 

 . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر
  

 األهداف
 :تتلخص أهداف المدقق فيما يلي .٦

ات التي تم التوصل إليها ستنتاجييم لإل البيانات المالية القائمة على تقوين رأي حولتك  ) أ(
 بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها؛ و

 تقرير خطي يصف أيضاً األساس الذي استند إليه فيالتعبير بوضوح عن ذلك الرأي   ) ب(
 .ذلك الرأي

  

                                                 
  ".في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي  "٧٠٥معيار التدقيق الدولي    ١
  ".فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل "٧٠٦معيار التدقيق الدولي    ٢
  ". خاصأغراضلبيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات  عمليات تدقيق ا–خاصة العتبارات اإل "٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ٣
 في محددة أو حسابات أو بنود ومكونات عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة –خاصة العتبارات اإل "٨٠٥معيار التدقيق الدولي   ٤

  ".بيان مالي



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

    ٦٧٢  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي 

 التعريفات
 : المبينة أدناه التالية المعانين للمصطلحاتألغراض معايير التدقيق الدولية، يكو .٧

 هي البيانات المالية المعـدة وفقـاً إلطـار ذي           –البيانات المالية ذات الغرض العام        )أ (
 .غرض عام

 حتياجـات  إطار إلعداد التقارير المالية مصمم لتحقيق اإل       –عام  الغرض  الطار ذو   اإل  )ب (
وقد يكون ذلك   . لمستخدمين ا مجموعة واسعة من  لمعلومات المالية من قبل     ل المشتركة

 .إمتثالاإلطار إطار عرض عادل أو إطار 
  

لإلشارة إلى إطار إلعداد التقارير المالية " إطار العرض العادل"يستخدم مصطلح 
  : لمتطلبات ذلك اإلطار ومتثاليقتضي اإل

، من أجل تحقيـق العـرض       يتعين على اإلدارة  يقر صراحة أو ضمناً بأنه قد        )١(
 توفير إفصاحات غير تلك اإلفصاحات التـي يقتـضيها          لمالية،العادل للبيانات ا  

 اإلطار على وجه التحديد؛ أو

اإلطـار  دارة الحياد عن متطلب وارد فـي        بأنه قد يتعين على اإل    يقر صراحة    )٢(
ومن المتوقع أن تكون حاالت الحيـاد       . يقتضي العرض العادل للبيانات المالية    

 .هذه ضرورية في ظروف نادرة للغاية فقط
  

لإلشارة إلى إطار إلعداد التقارير المالية يقتـضي        " متثالإطار اإل "يستخدم مصطلح   و
) ١( في النقطتين    طار، دون أن يحتوي على اإلقرارين الواردين       لمتطلبات اإل  متثالاإل
  ٥.أعاله) ٢(أو 

  
دما يستنتج أن البيانات الماليـة      ن الرأي الذي يعبر عنه المدقق ع      –الرأي غير المعدل      )ج (

 ٦.من كافة النواحي الهامة، وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول بهمعدة، 
  
في هذا المعيار مجموعة كاملة من البيانـات الماليـة ذات           " البيانات المالية "تعني اإلشارة إلى     .٨

وتتألف اإليضاحات ذات العالقة عمومـاً      . الغرض العام، بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة       
وتحدد متطلبات  . السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى     من ملخص حول    

إطار إعداد التقارير المالية المعمول به شكل ومحتوى البيانات المالية وماهية مجموعة كاملـة              
 .من البيانات المالية

 

                                                 
 ).أ(١٣، الفقرة "فقاً لمعايير التدقيق الدولية للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق والعامةاألهداف  "٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ٥
 علـى   متثال العبارات المستخدمة للتعبير عن هذا الرأي في حال تطبيق إطار العرض العادل وإطار اإل              ٣٦-٣٥تتناول الفقرتان      ٦

  .التوالي



  البيانات الماليةوإعداد تقارير حولتكوين رأي 

  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٧٣  

دقي 
الت

  قـ

معـايير الدوليـة    في هذا المعيار ال   " المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    "تعني اإلشارة إلى     .٩
 مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتعنـي اإلشـارة إلـى           عنإلعداد التقارير المالية الصادرة     

ة في القطاع العام الـصادرة      معايير المحاسبة الدولي  " معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام     "
 . مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامعن

  

  المتطلبات
  ي حول البيانات الماليةتكوين رأ

  

 من كافة النواحي الهامـة،   إذا كانت البيانات المالية معدة،ينبغي أن يكون المدقق رأياً حول ما    .١٠
  ۸ ۷.وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به

  
 المدقق ما إذا حصل على تأكيد معقول حول خلو     يستنتجفي سبيل تكوين ذلك الرأي، ينبغي أن         .١١

وينبغي أن .  أم خطأ  إحتيال كانت ناجمة عن     سواءنات المالية ككل من األخطاء الجوهرية،       البيا
 :ستنتاج في ذلك اإلعتباربعين اإلاألمور التالية خذ تؤ
، حول ما إذا تم الحصول على أدلـة         ٣٣٠ المدقق، وفقاً لمعيار التدقيق الدولي       إستنتاج  ) أ(

 ۹.تدقيق كافية ومناسبة
، حول ما إذا كانـت األخطـاء غيـر     ٤٥٠ لمعيار التدقيق الدولي      المدقق، وفقاً  إستنتاج  ) ب(

  و١٠ منفردة أم مجتمعة؛ كانتسواءالمصححة هامة، 
 .١٥-١٢التقييمات التي تقتضيها الفقرات   ) ج(

  
ينبغي تقييم ما إذا كانت البيانات المالية معدة، من كافة النواحي الهامة، وفقاً لمتطلبات إطـار                 .١٢

 الجوانـب النوعيـة     إعتبـار لتقييم  وينبغي أن يتضمن هذا ا     .المعمول به إعداد التقارير المالية    
ة التي تطبقها المنشأة، بما في ذلك المؤشرات على وجود تحيز محتمل في            يممارسات المحاسب لل

 )٣أ-١الفقرات أ: المرجع (.األحكام التي تصدرها اإلدارة
 

١٣.   طار إعداد التقارير الماليـة     ، في ضوء متطلبات إ    م المدقق على وجه الخصوص    وينبغي أن يقي
 :، ما إذاالمعمول به

رة عن السياسات المحاسـبية الهامـة المختـا         بشكل مالئم  تفصح البيانات المالية    كانت  ) أ(
 ؛والمطبقة

كانت السياسات المحاسبية المختارة أو المطبقة متوافقة مع إطار إعداد التقارير الماليـة               ) ب(
 المعمول به ومناسبة؛

                                                 
  .١١، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي      ۷
 علـى   إمتثاللتعبير عن هذا الرأي في حال تطبيق إطار عرض عادل وإطار             العبارات المستخدمة ل   ٣٦-٣٥تتناول الفقرتان     ۸

  .التوالي
  .٢٦، الفقرة " المدقق للمخاطر المقيمةإستجابة " ٣٣٠معيار التدقيق الدولي      ٩
  .١١، الفقرة "تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق "٤٥٠ معيار التدقيق الدولي   ١٠



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

    ٦٧٤  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي 

  اإلدارة معقولة؛أعدتهاسبية التي كانت التقديرات المحا  ) ج(
كانت المعلومات المعروضة في البيانات المالية ذات صلة وموثوقة وقابلـة للمقارنـة               ) د(

 ومفهومة؛
كانت البيانات المالية توفر إفصاحات مالئمة تمكّن المستخدمين المستهدفين من فهم تأثير            )  ه(

: المرجـع (ي البيانات المالية؛ و     المعامالت واألحداث الهامة على المعلومات المنقولة ف      
  )٤الفقرة أ

المصطلحات المستخدمة في البيانات المالية، بما في ذلك عنوان كل بيان مـالي،             كانت    ) و(
  .مناسبة

  
يشمل التقيـيم الـذي تقتـضي       عندما تعد البيانات المالية وفقاً إلطار عرض عادل، ينبغي أن            .١٤

ويتـضمن تقيـيم    . الية تحقق العرض العادل    الم  ما إذا كانت البيانات    ١٣-١٢ الفقرتان إجراءه
 :ألمور التالية اإعتبارعادل المدقق لما إذا كانت البيانات المالية تحقق العرض ال

 العرض والهيكل والمحتوى الكلي للبيانات المالية؛ و  ) أ(

ما إذا كانت البيانات المالية، بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة، تمثل المعامالت   ) ب(
  .نية بطريقة تحقق العرض العادل لهاواألحداث المع

 
ينبغي أن يقيم المدقق ما إذا كانت البيانات المالية تشير إلى أو تصف إطار إعـداد التقـارير                   .١٥

 )١٠أ-٥الفقرات أ: المرجع. (المالية المعمول به بشكل مالئم
  

  الرأيشكل
الية معدة، من كافـة     ينبغي أن يعبر المدقق عن رأي غير معدل عندما يستنتج أن البيانات الم             .١٦

 .النواحي الهامة، وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به
 

 :في حال .١٧

 المدقق، بناء على أدلة التدقيق التي حصل عليها، أن البيانات المالية ككل خالية إستنتج  ) أ(
 من األخطاء الجوهرية؛ أو

 البيانات ليستنتج أنة كان المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسب  ) ب(
 .من األخطاء الجوهريةخالية المالية 

  
 .٧٠٥أن يعدل الرأي في تقرير المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي فينبغي 

  
ال تحقق العرض العادل،     في حال أن البيانات المالية المعدة وفقاً لمتطلبات إطار عرض عادل           .١٨

 على متطلبات إطار إعداد التقارير      عتمادويحدد باإل ينبغي أن يناقش المدقق المسألة مع اإلدارة        



  البيانات الماليةوإعداد تقارير حولتكوين رأي 

  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٧٥  

دقي 
الت

  قـ

المالية المعمول به وكيفية حل المسألة ما إذا كان من الضروري تعديل الرأي في تقرير المدقق 
 )١١الفقرة أ: المرجع (.٧٠٥وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

 

على المدقق تقييم ما إذا كانت      ، ال يتعين    ما إمتثالعندما تكون البيانات المالية معدة وفقاً إلطار         .١٩
 المدقق فـي ظـروف      إستنتجومع ذلك، في حال     . البيانات المالية تحقق العرض العادل أم ال      

 عتمادويحدد باإل نادرة جداً أن تلك البيانات المالية مضللة، فينبغي أن يناقش المسألة مع اإلدارة              
: المرجـع . ( وكيف سـيقوم بـذلك  ققما إذا سيتم اإلبالغ عنها في تقرير المد على كيفية حلّها    

 )١٢الفقرة أ
  

  تقرير المدقق
 )١٤أ-١٣الفقرتان أ: المرجع. (على شكل نسخة خطية تقرير المدقق يكونيجب أن  .٢٠

  
  تقرير المدقق حول عمليات التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

 العنوان
 . مدقق مستقلتقريره  يدل بوضوح على أنيحمل تقرير المدقق عنواناًينبغي أن  .٢١

  
 مخاطبال

. ظـروف العمليـة   قتـضي    حـسبما ت   الجهة المعنية  تقرير المدقق موجهاً إلى       يكون ينبغي أن  .٢٢
 )١٦الفقرة أ: المرجع(

  
 الفقرة التمهيدية

 )١٩أ-١٧الفقرات أ: المرجع: (ينبغي على الفقرة التمهيدية في تقرير المدقق .٢٣

 المالية؛ أن تحدد المنشأة التي يتم تدقيق بياناتها   ) أ(

 أن تذكر أن البيانات المالية قد تم تدقيقها؛  ) ب(

 أن تحدد عنوان كل بيان تتألف منه البيانات المالية؛  ) ج(

 أن تشير إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى؛ و  ) د(

  .اليةأن تحدد التاريخ أو الفترة التي يغطيها كل بيان مالي تتألف منه البيانات الم)   ه(
  

 مسؤولية اإلدارة المتعلقة بالبيانات المالية
ن عـن   ولئك األشخاص في المؤسسة المسؤولي    يصف هذا الجزء من تقرير المدقق مسؤوليات أ        .٢٤

بل ينبغي  " اإلدارة " إلى تقرير المدقق  تتعين اإلشارة بشكل خاص في    وال  . إعداد البيانات المالية  



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

    ٦٧٦  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي 

 اإلطار القانوني المعمول به في المنطقة المعنيـة مناسب في سياق  المصطلح  ال ستخدم فيه أن ي  .
 .إلى المكلفين بالرقابةهي اإلشارة المناسبة وفي بعض المناطق، قد تكون اإلشارة 

 
أو المصطلح اآلخـر    [مسؤولية اإلدارة   " تحت عنوان    قسمينبغي أن يحتوي تقرير المدقق على        .٢٥

 ".المتعلقة بالبيانات المالية] المناسب
 

وينبغي أن يـشتمل    . مسؤولية اإلدارة عن إعداد البيانات المالية     ف تقرير المدقق    يصينبغي أن    .٢٦
الوصف على توضيح بأن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وفقاً إلطار إعداد التقارير              

 وعن الرقابة الداخلية حسبما تراه ضرورياً للتمكين من إعداد بيانات ماليـة             المالية المعمول به  
-٢٠الفقرات أ : المرجع. ( أم خطأ  إحتيال كانت ناجمة عن     سواء من األخطاء الجوهرية،     خالية

 )٢٣أ
  

عندما يتم إعداد البيانات المالية وفقاً إلطار عرض عادل، ينبغي أن يشير توضـيح مـسؤولية         .٢٧
 اليـة إعـداد تلـك البيانـات الم   "الوارد في تقرير المدقق إلى اإلدارة المتعلقة بالبيانات المالية   

، حسبما يكون   "تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة      إعداد بيانات مالية  "أو  " وعرضها العادل 
 .مناسباً في الظروف القائمة

  
  مسؤولية المدقق

 ".مسؤولية المدقق" تحت عنوان قسمينبغي أن يحتوي تقرير المدقق على  .٢٨
 

ي حـول البيانـات     ينبغي أن يورد تقرير المدقق أن مسؤولية المدقق تكمن في التعبير عن رأ             .٢٩
 )٢٤الفقرة أ: المرجع. (المالية مبني على عملية التدقيق

  
كما . ينبغي أن يورد تقرير المدقق أن عملية التدقيق قد تم إجراؤها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية               .٣٠

 المدقق لمتطلبات السلوك األخالقي وتخطيطه إمتثالينبغي أن يوضح تلك المعايير التي تقتضي 
ملية التدقيق من أجل الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات الماليـة               وأداؤه لع 

 )٢٦أ-٢٥الفقرتان أ: المرجع. (خالية من األخطاء الجوهرية أم ال
  

 :ما يلير المدقق عملية تدقيق ما بأن يورد ينبغي أن يصف تقري .٣١

أدلة تـدقيق    من أجل الحصول على       معينة تدقيق على أداء إجراءات   العملية  تنطوي    ) أ(
 حول المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية؛

مخـاطر األخطـاء     حكم المدقق، بما في ذلك تقيـيم         اإلجراءات المختارة على  تعتمد    ) ب(
ولدى إجـراء   .  أم خطأ  إحتيال كانت ناجمة عن     سواءالجوهرية في البيانات المالية،     

م الرقابة الداخليـة المـرتبط بإعـداد         نظا عتبارتقييمات ، يأخذ المدقق بعين اإل     هذه ال 
تدقيق مناسبة في الظروف القائمـة،    المنشأة للبيانات المالية من أجل تصميم إجراءات        

في الظـروف   . وليس بهدف التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة          



  البيانات الماليةوإعداد تقارير حولتكوين رأي 

  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٧٧  

دقي 
الت

  قـ

بة الداخلية قع فيها على عاتق المدقق مسؤولية التعبير عن رأي حول فعالية الرقا     التي ت 
 العبارة التي تنص على أن    فيما يخص تدقيق البيانات المالية، ينبغي أن يحذف المدقق          

  المدقق للرقابة الداخلية ليس لغرض التعبير عن رأي حول فعاليتها؛ وإعتبار

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى    أيضاً  تتضمن عملية تدقيق ما       ) ج(
إلى جانب العرض الكلي للبيانات      المحاسبية التي وضعتها اإلدارة،      معقولية التقديرات 

 .المالية
  

ينبغي أن يشير وصف عملية التدقيق عندما يتم إعداد البيانات المالية وفقاً إلطار عرض عادل،  .٣٢
إعداد المنشأة لبيانات   "أو  " إعداد البيانات المالية وعرضها العادل    "الوارد في تقرير المدقق إلى      

 .، حسبما يكون مناسباً في الظروف القائمة" تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلةمالية
 

 بأن أدلة التدقيق التي حصل عليها كافية         يعتقد  المدقق كانينبغي أن يذكر تقرير المدقق ما إذا         .٣٣
 .ومناسبة لتوفير أساس لرأي المدقق

  
  رأي المدقق

 ".الرأي" تحت عنوان قسماًينبغي أن يتضمن تقرير المدقق  .٣٤
 

عند التعبير عن رأي غير معدل حول بيانات مالية معدة وفقاً إلطار عرض عادل، ينبغـي أن                  .٣٥
 من حيث المعنى، ما لم يقتـضي        بارات التالية التي تعتبر مكافئة    يستخدم رأي المدقق إحدى الع    
 :القانون أو النظام غير ذلك

إطار إعداد  [وفقاً لـ   ... .تعرض البيانات المالية بشكل عادل، من كافة النواحي الهامة،            ) أ(
 ؛ أو]التقارير المالية المعمول به

إطار إعـداد   [وفقاً لـ   .... نظر صحيحة وعادلة حول     تعبر البيانات المالية عن وجهة        ) ب(
 )٣٣أ-٢٧الفقرات أ: المرجع]. (التقارير المالية المعمول به

  
يكـون  ، ينبغي أن    متثالإعند التعبير عن رأي غير معدل حول بيانات مالية معدة وفقاً إلطار              .٣٦

إطـار إعـداد    [إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الهامة، وفقاً لــ           رأي المدقق حول    
 )٣٣أ-٢٩، والفقرات أ٢٧ الفقرة أ:المرجع]. (التقارير المالية المعمول به

 

 تعـود   ل به في تقرير المدقق ال     في حال كانت اإلشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية المعمو          .٣٧
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة أو             إلى

 عن مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي         ةمعايير المحاسبة الدولي في القطاع العام الصادر      
 .إلطارذلك ا المنشأ لفينبغي أن يحدد رأي المدقق بلدالقطاع العام، 

  



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

    ٦٧٨  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي 

  تتعلق بإعداد التقاريرأخرى مسؤوليات 
  

 في تقرير المدقق حول البيانات       تتعلق بإعداد التقارير   في حال تناول المدقق مسؤوليات أخرى      .٣٨
إعـداد  المالية باإلضافة إلى مسؤولية المدقق التي تقتضيها معايير التدقيق الدولية والمتمثلة في             

 منفصل في تقرير    قسمفي  ألخرى  مسؤوليات ا هذه ال  البيانات المالية، ينبغي تناول      تقارير حول 
 المتطلبـات القانونيـة والتنظيميـة       إعداد تقارير حـول   "المدقق مع وضع عنوان فرعي لها       

 )٣٥أ-٣٤الفقرتان أ: المرجع. ( يكون مناسباً وفقاً لمحتوى القسمحسبماغير ذلك ، أو "األخرى
 

لمتعلقـة بإعـداد     ا مسؤوليات األخرى ال منفصل حول    قسم تقرير المدقق على     إحتوىفي حال    .٣٩
 ٣٧-٢٣، فينبغي وضع العناوين والبيانات والتوضيحات المشار إليها فـي الفقـرات             التقارير

 الذي يحمـل    القسموينبغي أن يتبع    ".  البيانات المالية  إعداد تقارير حول  "تحت العنوان الفرعي    
 يحمل عنـوان    القسم الذي " قانونية والتنظيمية األخرى   المتطلبات ال  إعداد تقارير حول  "عنوان  

 )٣٦الفقرة أ: المرجع". ( البيانات الماليةإعداد تقارير حول"
  

  توقيع المدقق
  

 )٣٧الفقرة أ: المرجع. (ينبغي التوقيع على تقرير المدقق .٤٠
  

 تاريخ تقرير المدقق
يسبق التاريخ الذي حصل فيه المدقق على أدلـة تـدقيق           تقرير المدقق ال    لينبغي وضع تاريخ     .٤١

: ت المالية، بما فـي ذلـك األدلـة علـى          تند إليها رأي المدقق حول البيانا     كافية ومناسبة ليس  
 )٤١أ-٣٨الفقرات أ: المرجع(
ت كافة البيانات التي تتألف منها البيانات المالية، بما فـي ذلـك اإليـضاحات ذا              إعداد    ) أ(

 ؛ والعالقة
ت األشخاص الذين يتمتعون بسلطة معترف بها على تحملهم مسؤولية تلك البيانـا           تأكيد    ) ب(

 . المالية
  

 عنوان المدقق
ينبغي أن يحتوي تقرير المدقق على اسم الموقع الكائن في المنطقة التي يمارس فيها المـدقق                 .٤٢

 .عمله
  

 تقرير المدقق المنصوص عليه بموجب القانون أو النظام
 نموذج  إستخدامفي حال تعين على المدقق بموجب قانون أو نظام معمول به في منطقة معينة                .٤٣

ة محددة لتقرير المدقق، فينبغي أن يشير تقرير المدقق إلى معايير التدقيق الدولية فقط              أو صياغ 
 )٤٢الفقرة أ: المرجع: ( تقرير المدقق، كحد أدنى، على كل من العناصر التاليةإحتوىفي حال 

 ؛اًعنوان  ) أ(
 ، حسبما تقتضي ظروف العملية؛مخاطباً  ) ب(
 فقرة تمهيدية تحدد البيانات المالية المدققة؛  ) ج(
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المتعلقة بإعـداد   ) ٢٤أو مصطلح مناسب آخر، أنظر الفقرة       (صفاً لمسؤولية اإلدارة    و  ) د(
 البيانات المالية؛ 

وصفاً لمسؤولية المدقق التي تتمثل في التعبير عن رأي حول البيانات المالية ونطـاق              )    ه( 
  :عملية التدقيق، حيث يشتمل على

 لنظام؛ وإشارة إلى معايير التدقيق الدولية والقانون أو ا •

  لعملية تدقيق مؤداة وفقاً لتلك المعايير؛وصف •

فقرة رأي تحتوي على تعبير عن رأي حول البيانات المالية وإشارة إلى إطار إعـداد                 ) و(
 بلدبما في ذلك تحديد     (التقارير المالية المعمول به المستخدم في إعداد البيانات المالية          

عايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة أو         الم غيرطار إعداد التقارير المالية     إلمنشأ  ال
 ؛)٣٧معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أنظر الفقرة 

 توقيع المدقق؛  ) ز(

 تاريخ تقرير المدقق؛ و  ) ح(

  .عنوان المدقق  ) ي(
  

تقرير المدقق المتعلق بعمليات التدقيق المنفذة وفقاً لكل من معايير التدقيق المتبعة في منطقة محـددة                
  ير التدقيق الدوليةومعاي

 

معايير ("قد يتعين على المدقق إجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير تدقيق مطبقة في منطقة معينة                .٤٤
لمعايير التدقيق الدولية لدى إجراء عملية      كنه قد يمتثل باإلضافة إلى ذلك       ، ول ")التدقيق الوطنية 

 معايير التدقيق الدوليـة إلـى       قد يشير تقرير المدقق إلى    وفي حال كان الحال كذلك،      . التدقيق
: المرجـع : (جانب معايير التدقيق الوطنية، ولكن المدقق يستطيع القيام بذلك فقط فـي حـال             

 )٤٤أ-٤٣الفقرتان أ

عدم وجود تعارض بين المتطلبات الواردة في معايير التدقيق الوطنية وتلك الـواردة               ) أ(
تكوين رأي مختلـف،    ) ١(إلى   األمر الذي قد يقود المدقق       ،في معايير التدقيق الدولية   

تقتضيها معايير التدقيق الدولي في ظروف      عدم تضمين فقرة تأكيد على مسألة       ) ٢(أو  
 معينة؛ و

 تقرير المدقق، كحد أدنى، على كل من العناصـر الموضـحة فـي الفقـرة                إحتوى  ) ب(
عندما يستخدم المدقق النموذج أو الصياغة المحـددين بموجـب معـايير            ) ١)(أ(٤٣

كإشارة ) ه(٤٣ويجب قراءة اإلشارة إلى القانون أو النظام في الفقرة          . وطنيةالتدقيق ال 
وينبغي أن يحدد تقرير المدقق بناء على ذلـك معـايير           . إلى معايير التدقيق الوطنية   

 .التدقيق الوطنية تلك
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ـ               .٤٥ ي عندما يشير تقرير المدقق إلى كل من معايير التدقيق الوطنية ومعايير التدقيق الدولية، ينبغ
 .معايير التدقيق الوطنيةل المنشأ بلدأن يحدد 

  
  )٥١أ-٤٥الفقرات أ: المرجع ( المعروضة مع البيانات الماليةملحقةالمعلومات ال

 

 مع البيانات المالية ال يقتضي عرضها إطار إعداد التقـارير           ملحقةفي حال عرض معلومات      .٤٦
فريق بوضوح بـين هـذه المعلومـات        المالية المعمول به، ينبغي أن يقيم المدقق ما إذا تم الت          

وفي حال عدم التمييز بينهما بوضـوح، ينبغـي أن يطلـب            .  والبيانات المالية المدققة   ملحقةال
وفي حـال رفـضت     .  غير المدققة  ملحقةعرض المعلومات ال  طريقة  المدقق من اإلدارة تغيير     

 . غير مدققةملحقةمات الينبغي أن يوضح المدقق في التقرير أن تلك المعلواإلدارة القيام بذلك، 
 

 التي ال يقتضيها إطار إعداد التقارير الماليـة         ملحقة رأي المدقق المعلومات ال    يشملينبغي أن    .٤٧
 ها بوضوح  جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية بما أنه ال يمكن التفريق بين             مع ذلك   تشكل والتي

 .نظراً لطبيعتها أو كيفية عرضها
  

***  
  ضيحية األخرىالتطبيق والمادة التو

  )١٢الفقرة : المرجع( لمنشأة المتبعة في االجوانب النوعية للممارسات المحاسبية
  

  .تصدر اإلدارة عدداً من األحكام حول المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية .١أ
  

 علـى نقـاش حـول الجوانـب النوعيـة للممارسـات             ٢٦٠يحتوي معيار التدقيق الدولي    .٢أ
، قد يصبح المدقق على علم بوجود تحيز محتمل في          هذه الجوانب  إعتباردى   ول ١١.المحاسبية

 إلـى   يـة المدقق إلى أن التأثير التراكمي الناشئ عن عدم الحياد        وقد يتوصل   . أحكام اإلدارة 
جانب تأثير األخطاء غير المصححة يؤديان إلى احتواء البيانات المالية ككل علـى أخطـاء               

 الذي قد يؤثر على تقييم المـدقق لمـا إذا           يةعلى عدم الحياد  وفيما يلي المؤشرات    . جوهرية
  :كانت البيانات المالية ككل تحتوي على أخطاء جوهرية

علـى  ( الذي يتم عرضه على اإلدارة أثناء عملية التـدقيق           نتقائيتصحيح األخطاء اإل   •
ولـيس تـصحيح     بهدف زيادة األرباح المبلغ عنهـا،     سبيل المثال، تصحيح األخطاء     

 ).األرباح المبلغ عنهانسبة ء التي تؤدي إلى خفض األخطا

                                                 
  .٢، الملحق "المكلفين بالرقابةأولئك  مع تصالاإل "٢٦٠تدقيق الدولي  معيار ال ١١
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 .تحيز محتمل من قبل اإلدارة لدى وضع التقديرات المحاسبية •
  
 التقـديرات   رة لـدى إعـداد    محتمل من قبل اإلدا   التحيز  ال ٥٤٠يتناول معيار التدقيق الدولي    .٣أ

 ألغراض  وال تشكل المؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة أخطاء١٢.المحاسبية
 إال أنها قد تؤثر علـى       ية التقديرات المحاسبية المختلفة،   ات حول معقول  إستنتاجالتوصل إلى   

  .تقييم المدقق لما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية
  

  اإلفصاح عن تأثير المعامالت واألحداث الهامة على المعلومات المنقولة في البيانات الماليـة            
  ))ه(١٣الفقرة : لمرجعا(
  

من الشائع أن تعرض بيانات مالية معدة وفقاً إلطار ذي غرض عام الوضع المـالي واألداء                 .٤أ
وفي مثل هذه الظروف، يقيم المدقق ما إذا كانت البيانـات           . المالي والتدفقات النقدية للمنشأة   

ير المعـامالت   المالية توفر إفصاحات مالئمة تمكّن المستخدمين المستهدفين من فهـم تـأث           
  .واألحداث الهامة على الوضع المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة

  
  )١٥الفقرة : المرجع (وصف إطار إعداد التقارير المالية المعمول به

  

، يقتضي إعداد البيانات المالية من قبل اإلدارة        ٢٠٠كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي       .٥أ
، المكلفين بالرقابة، تضمين وصف مالئم إلطار إعداد التقارير المالية          و، حيث يكون مناسباً   

ويعد ذلك الوصف مهماً ألنه يعلم مـستخدمي البيانـات           ١٣.المعمول به في البيانات المالية    
  .البياناتتلك  تستند إليهالمالية باإلطار الذي 

  
  وصـفاً  د التقـارير الماليـة    وفقاً إلطار معين إلعدا   معدة   البيانات المالية    يكون الوصف بأن   .٦أ

 أثناء الفترة التي    لكافة متطلبات ذلك اإلطار النافذة     البيانات المالية    إمتثالمناسباً فقط في حال     
  .البياناتتلك تغطيها 

  
أو تحديدية غيـر     تعريفية    لغة إستخدامبتقارير المالية المعمول به      وصف إطار إعداد ال    يعد .٧أ

اد التقـارير    للمعايير الدولية إلعد   جوهري بشكل   لمالية تمتثل إن البيانات ا  "مثال ذلك،   (دقيقة  
  .وصفاً غير مناسب لذلك اإلطار بما أنه قد يضلل مستخدمي البيانات المالية") المالية

  
  اإلشارة إلى أكثر من إطار واحد إلعداد التقارير المالية

 إلعداد التقارير الماليـة     في بعض الحاالت، قد تبدو البيانات المالية أنها معدة وفقاً إلطارين           .٨أ
وقد يعود ذلـك إلـى      ). مثال ذلك، اإلطار الوطني والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية        (

وفقاً لكال اإلطارين، وفـي هـذه       إعداد البيانات المالية    ب،  التزام اإلدارة، أو أنها قد اختارت     

                                                 
تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات  "٥٤٠معيار التدقيق الدولي    ١٢

  .٢١، الفقرة "العالقة
  .٣أ-٢، الفقرتان أ٢٠٠معيار التدقيق الدولي    ١٣
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 إمتثـال ف مناسباً فقط في حـال       ويعتبر مثل هذا الوص   . الحالة يعد كالهما إطاراً معموالً به     
ولكي تعتبر البيانات الماليـة معـدة وفقـاً لكـال           . البيانات المالية لكل إطار بشكل منفصل     

. البيانات  مطابقة يجب أن تمتثل لكال اإلطارين في الوقت نفسه ودون الحاجة إلى          اإلطارين،  
إلطار لحال تبني المنطقة     إال في    اًغير ممكن  المتزامن   متثال اإل يصبحولدى التطبيق العملي،    

 كإطار وطني، أو في حال قيامها       )مثال ذلك، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      (خر  اآل
  . لهمتثالبالتخلص من كافة العوائق التي تحول دون اإل

  
 البيانات المالية المعدة وفقاً إلطار واحد إلعداد التقارير المالية والتي تحتـوي علـى               تعتبر .٩أ

يتم عرضها بموجب إطار آخـر       يطابق النتائج مع تلك النتائج التي قد         ملحق أو بيان    إيضاح
ويعود ذلك إلى أن البيانات المالية ال تحتوي على كافـة           . غير معدة وفقاً لذلك اإلطار اآلخر     

  .المعلومات بالطريقة التي يقتضيها اإلطار اآلخر
  
ر واحد إلعداد التقارير الماليـة وتـصف        طاومع ذلك، قد يتم إعداد البيانات المالية وفقاً إل         .١٠أ

الحد الذي تمتثـل فيـه لإلطـار        باإلضافة إلى ذلك في اإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية         
مثال ذلك، بيانات مالية معدة وفقاً لإلطار الوطني ولكنها تصف أيضاً الحـد الـذي               (اآلخر  

 عبارة عن معلومـات     وإن هذا الوصف  ). تمتثل فيه للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      
 جزءاً ال يتجزأ من البيانـات الماليـة         ٤٧ ويعد وفقاً لما هو موضح في الفقرة         ملحقةمالية  

  .وبالتالي مشموالً في رأي المدقق
  

  )١٩-١٨الفقرتان : المرجع ( الرأيشكل
 لمتطلبـات   قد تظهر حاالت ال تحقق فيها البيانات المالية العرض العادل رغم إعدادها وفقاً             .١١أ

 إفـصاحات    أن تـورد   إلدارةليكون الحال كذلك، من الممكن      وعندما  . إطار العرض العادل  
 أن تحيد في    إضافية في البيانات المالية غير تلك التي يقتضيها اإلطار على وجه التحديد، أو            

ظروف نادرة للغاية عن متطلب وارد في اإلطار من أجل تحقيق العرض العادل للبيانـات               
  .يةالمال

  
وذلك   على أنها مضللة   إمتثال إلطار   من النادر جداً أن يعتبر المدقق بيانات مالية معدة وفقاً          .١٢أ

   ١٤. أن اإلطار مقبول٢١٠حال قرر المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدوليفي 
  

                                                 
  ).أ(٦، الفقرة " على شروط التكليف بالتدقيقالموافقة "٢١٠معيار التدقيق الدولي   ١٤
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  )٢٠الفقرة : المرجع (تقرير المدقق
 والتقـارير المكتوبـة     يشتمل التقرير الخطي على التقارير الصادرة على شكل نسخة ورقية          .١٣أ

  . وسيلة الكترونيةإستخدامب
  
 حول البيانات الماليـة، إلـى جانـب         ينيحتوي الملحق على نماذج توضيحية لتقارير المدقق       .١٤أ

  .٤٢-٢١العناصر الموضحة في الفقرات 
  

  تقرير المدقق حول عمليات التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
  )٢١الفقرة : المرجع (العنوان

  

، "تقرير المدقق المـستقل   " تقرير مدقق مستقل، مثل      هويؤكد عنوان ما يدل على أن التقرير         .١٥أ
، سـتقاللية  كافة متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة المتعلقة باإل         قد حقق   المدقق أنعلى  

  .وبالتالي يفرق بين تقرير المدقق المستقل والتقارير الصادرة عن أشخاص آخرين
  
  )٢٢الفقرة : مرجعال (مخاطبال

  

ه إليه تقرير المدقق في تلـك المنطقـة         عادة ما يحدد القانون أو النظام الشخص الذي سيوج         .١٦أ
ويوجه تقرير المدقق عادة إلى األشخاص الذين تم إعداد التقرير من أجلهم، وهم إما              . المعنية

  .ليةالمساهمين أو المكلفين بالرقابة في المنشأة التي يتم تدقيق بياناتها الما
  

  )٢٣الفقرة : المرجع (الفقرة التمهيدية
  

ذكـر  ا[ والتي تتـألف مـن       البيانات المالية المرفقة   بتدقيق    الفقرة التمهيدية قيام المدقق    تورد .١٧أ
عنوان كل بيان مالي تتألف منه مجموعة كاملة من البيانات المالية ويقتضيه إطـار إعـداد                

وملخـص  ] خ أو الفترة التي يغطيها كل بيـان       التقارير المالية المعمول به، مع تحديد التاري      
  .السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى

  
عندما يكون المدقق على علم بأن البيانات المالية المدققة ستكون مشمولة في وثيقة تحتـوي                .١٨أ

موذج ، إذا سمح ن   عتبارسنوي، فقد يأخذ المدقق بعين اإل     التقرير  العلى معلومات أخرى، مثل     
ومن شـأن   . العرض بذلك، تحديد أرقام الصفحات التي تُعرض فيها البيانات المالية المدققة          

  .ذلك أن يساعد المستخدمين على تحديد البيانات المالية التي يتعلق بها تقرير المدقق
  
يشمل رأي المدقق مجموعة كاملة من البيانات المالية كما يعرفها إطار إعداد التقارير المالية               .١٩أ

فعلى سبيل المثال، تتضمن البيانات المالية في حال تطبيـق عـدة أطـر ذات               . المعمول به 
 وبيان  وبيان التغييرات في حقوق الملكيةدخلالعمومية وبيان الميزانية ال: غرض عام ما يلي

 .خـرى األتوضيحية  المعلومات  ال حول السياسات المحاسبية الهامة و     اًالتدفق النقدي وملخص  
  . المعلومات اإلضافية في بعض المناطق جزءاً ال يتجزأ من البيانات الماليةقد تعتبركما 



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
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  )٢٦الفقرة : المرجع (مسؤولية اإلدارة المتعلقة بالبيانات المالية
 المتعلق بمسؤوليات اإلدارة و، حيـث يكـون         فتراض اإل ٢٠٠لتدقيق الدولي يوضح معيار ا   .٢٠أ

     ه إجراء عملية تدقيق وفقـاً لمعـايير التـدقيق           علي مناسباً، المكلفين بالرقابة، الذي يتم بناء
وتقبل اإلدارة و، حيث يكون مناسباً، المكلفون بالرقابة مسؤولية إعداد البيانـات             ١٥.الدولية

المالية وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به، بما في ذلك عرضها العادل حيث يكون    
رقابة الداخلية حسبما تراه ضرورياً للتمكين مـن        كما تقبل اإلدارة مسؤولية ال    . ذلك ذا صلة  

.  أم خطـأ   إحتيـال  كانت ناجمة عن     سواءإعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية،        
لمسؤوليتين حيث أنها   تا ا إشارة إلى كل  ر المدقق   ويتضمن وصف مسؤوليات اإلدارة في تقري     

  . للمستخدمينيق بناء عليه الذي تم إجراء عملية التدقفتراض اإلتساعد على توضيح
  
قد تنشأ ظروف يكون من المناسب فيها أن يضيف المدقق وصف مسؤولية اإلدارة المذكور               .٢١أ

سـياق   ليعكس المسؤوليات اإلضافية المرتبطة بإعداد البيانات الماليـة فـي            ٢٦في الفقرة   
  .ة أو طبيعة المنشأةينالمعمنطقة ال

  
خالله االتفاق على المسؤوليات في خطاب التكليف        مع الشكل الذي يتم من       ٢٦تتوافق الفقرة    .٢٢أ

يقتضيه معيار التـدقيق     الخطية وفقاً لما     تفاقياتال اإل بالتدقيق أو شكل مناسب آخر من أشك      
أنه  بعض المرونة وذلك من خالل توضيح      ٢١٠ويوفر معيار التدقيق الدولي    ٢١٠.١٦الدولي  

 و، حيث يكون مناسـباً، المكلفـين        في حال نص القانون أو النظام على مسؤوليات اإلدارة        
بالرقابة المتعلقة بإعداد التقارير المالية، فقد يقرر المدقق بأن القانون أو النظام يشتمل علـى               

  لتلك المسؤوليات الواردة    حكمه أنها مكافئة من حيث المفعول      مسؤوليات يرى المدقق حسب   
ئة، قد يستخدم المـدقق الـصياغة       وفيما يتعلق بهذه المسؤوليات المكاف     .المعيار المذكور  في

المستخدمة في القانون أو النظام لوصفها في خطاب التكليف أو شكل مناسب آخر من أشكال               
وفي هذه الحاالت، قد تُستخدم هذه الصياغة أيضاً فـي تقريـر المـدقق              .  الخطية تفاقياتاإل

، بما في ذلـك     أما في ظروف أخرى   . ٢٦لوصف مسؤوليات اإلدارة وفقاً لما تقتضيه الفقرة        
 الصياغة المستخدمة في القانون أو النظام       إستخداميقرر فيها المدقق عدم     تلك الظروف التي    

  .٢٦تستخدم الصياغة الواردة في الفقرة في خطاب التكليف بالتدقيق، 
  
في بعض المناطق، قد يشير القانون أو النظام الذي ينص علـى مـسؤوليات اإلدارة إلـى                  .٢٣أ

وحيث أن الدفاتر    .أو النظام المحاسبي   الدفاتر والسجالت المحاسبية     مسؤولية ضمان مالئمة  
كما هي معرفـة فـي معيـار    (والسجالت والنظم تشكل جزءاً ال يتجزأ من الرقابة الداخلية    

 ٢٦ والفقرة   ٢١٠ فإن التوصيفات الواردة في معيار التدقيق الدولي       ١۷،)٣١٥التدقيق الدولي   
  .ال تشتمل على إشارة محددة إليها

                                                 
  ).ي (١٣، الفقرة ٢٠٠ معيار التدقيق الدولي  ١٥
  ).٢(-)١)(ب(٦، الفقرة ٢١٠معيار التدقيق الدولي   ١٦
  ).ج(٤، الفقرة "يئتها الجوهري من خالل فهم المنشأة وبالخطأتحديد وتقييم مخاطر  "٣١٥ معيار التدقيق الدولي  ١۷
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دقي 
الت

  قـ

  )٣٠-٢٩الفقرتان : المرجع (مسؤولية المدقق
 في التعبير عن رأي حول البيانات المالية  على أن مسؤولية المدقق تتمثل     تقرير المدقق    ينص .٢٤أ

بناء على عملية التدقيق من أجل مقارنتها بمسؤولية اإلدارة المتمثلة فـي إعـداد البيانـات                
  .المالية

  
على نقل حقيقة إجراء عملية التدقيق وفقاً للمعـايير         تنطوي اإلشارة إلى المعايير المستخدمة       .٢٥أ

  .إلى مستخدمي تقرير المدققالقائمة 
  
 لمعايير التدقيق الدولية فـي تقريـر        يعد المدقق ممتثالً  ، ال   ٢٠٠وفقاً لمعيار التدقيق الدولي      .٢٦أ

دولية وكافة معايير التدقيق ال    ٢٠٠ه لمتطلبات معيار التدقيق الدولي      إمتثالالمدقق إال في حال     
  ١۸.األخرى ذات العالقة بعملية التدقيق

  

  )٣٧-٣٥الفقرات : المرجع (رأي المدقق
  صياغة رأي المدقق المنصوص عليها بموجب القانون أو النظام 

 أن القانون أو النظام الخاص بالمنطقة ذات العالقة يـنص           ٢١٠يوضح معيار التدقيق الدولي    .٢٧أ
) لذي يشتمل على رأي المدقق بشكل خاص      ا(في بعض الحاالت على صياغة تقرير المدقق        

وفي هـذه   .  تختلف بشكل جوهري عن متطلبات معايير التدقيق الدولية         مصطلحات إستخدامب
  : أن يقوم المدقق بتقييم األمور التالية٢١٠الظروف، يقتضي معيار التدقيق الدولي

تـدقيق  ما إذا قد يسيء المستخدمون فهم التأكيد الذي يتم الحصول عليه من عملية                ) أ(
 المالية و، في حال حدوث ذلك،البيانات 

من حـدوث سـوء     ما إذا يمكن أن يقلل تضمين توضيح إضافي في تقرير المدقق              ) ب(
 .الفهم المحتمل

  
في حال وجد المدقق أن تضمين توضيح إضافي في تقرير المدقق ال يمكن أن يقلل من سوء                 

 أال يقبل المدقق عملية التدقيق، إال في حال         ٢١٠الفهم المحتمل، يقتضي معيار التدقيق الدولي     
، ال تمتثل عملية تـدقيق      ٢١٠ووفقاً لمعيار التدقيق الدولي   . القانون أو النظام قبولها   اقتضى  

وبناء على ذلك، ال يورد المـدقق       . منفذة وفقاً لذلك القانون أو النظام لمعايير التدقيق الدولية        
  ١۹.ء عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةأية إشارة في تقرير المدقق إلى إجرا

  

  "التعبير عن وجهة نظر صحيحة وعادلة"أو " العرض بشكل عادل، من كافة النواحي الهامة"
أو " العرض بشكل عادل من كافـة النـواحي الهامـة         " عبارة   إستخدامتم  يتم تحديد ما إذا سي     .٢٨أ

 من خالل القـانون أو       منطقة معينة  في أي " التعبير عن وجهة نظر صحيحة وعادلة     "عبارة  
 الممارسة المقبولة عموماً    بإتباعالنظام الذي يحكم تدقيق البيانات المالية في تلك المنطقة، أو           

 صياغة مختلفة، فإن ذلـك ال يـؤثر علـى           إستخدام وعندما يقتضي القانون أو النظام       .هافي
من المدقق تقييم العرض العادل      في هذا المعيار الذي يقتضي       ١٤المتطلب الوارد في الفقرة     

  .للبيانات المالية المعدة وفقاً إلطار عرض عادل
                                                 

  .٢٠، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ١۸
  .٢١، الفقرة ٢١٠معيار التدقيق الدولي   ١۹
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  وصف المعلومات التي تعرضها البيانات المالية
  

 البيانات المالية وفقاً إلطار عرض عادل، يورد رأي المدقق حقيقة أن البيانات      في حال إعداد   .٢٩أ
 نظـر صـحيحة     تعبر عن وجهة  أو  المالية تعرض بشكل عادل، من كافة النواحي الهامة،         

المعلومات التي تم تصميم البيانات المالية من أجل عرضها، مثـل الوضـع             وعادلة حول،   
المالي للمنشأة في نهاية الفترة واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة للفترة المنتهية وذلـك              

  .في حال تطبيق أطر ذات غرض عام
  

  ؤثر على رأي المدققيف قد يوكالمعمول به وصف إطار إعداد التقارير المالية 
  

ق إلى إعالم مـستخدمي     يهدف تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به في رأي المدق           .٣٠أ
؛ وال يقصد منه الحد من نطاق التقييم الذي         ذلك رأي  بالسياق الذي تم فيه التعبير عن        التقرير

 عبـارات   إسـتخدام ر المالية المعمول به ب    ويتم تحديد إطار إعداد التقاري    . ١٤تقتضيه الفقرة   
  :مثل

  أو" وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"... 
  ..."ة المقبولة عموماً في المنطقة س يمبادئ المحاسبلل وفقاً "...

  
عندما يشتمل إطار إعداد التقارير المالية المعمول به على معايير إلعداد التقارير المالية أو               .٣١أ

وفقـاً للمعـايير    "...  عبارات مثل    إستخدام، يتم وصف اإلطار ب    ات قانونية أو تنظيمية   متطلب
ويتناول معيـار   ". الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات في المنطقة س         

 الظروف التي تنشأ فيها تعارضات بين معايير إعداد التقـارير الماليـة             ٢١٠ق الدولي التدقي
  ٢٠.لتشريعية أو التنظيميةوالمتطلبات ا

  
إلطـارين إلعـداد    ، قد يتم إعداد البيانات المالية وفقـاً         ٨وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة أ        .٣٢أ

 كل  إعتبار على ذلك، يتم     وبناء. ارين معمول بهما  إطالتقارير المالية، وبالتالي يعتبر كالهما      
الية، ويشير رأي المدقق وفقـاً      تكوين رأي المدقق حول البيانات الم     إطار بشكل منفصل عند     

  : إلى كال اإلطارين كاآلتي٣٦-٣٥للفقرتين 

أي، :  البيانات المالية لكل إطار بشكل منفصل، يتم التعبير عن رأيـن           إمتثالفي حال     ) أ(
ل بهما   إعداد التقارير المالية المعمو    يإعداد البيانات المالية وفقاً ألحد إطار     رأي حول   

ول إعداد البيانات المالية وفقاً إلطـار آخـر إلعـداد           ورأي ح ) مثل اإلطار الوطني  (
وقد يتم التعبير عن كال     ). مثل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     (التقارير المالية   

مثال ذلك، تم عرض البيانات المالية بشكل       (الرأين بشكل منفصل أو في جملة واحدة        

                                                 
  .١٨، الفقرة ٢١٠معيار التدقيق الدولي   ٢٠
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دقي 
الت

  قـ

في المنطقـة    ة المقبولة عموماً  يالمحاسبمبادئ  لعادل، من كافة النواحي الهامة، وفقاً ل      
 ).س والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 لإلطـار   متثـال  في اإل  طارين ولكنها أخفقت  ألحد اإل  البيانات المالية    إمتثالفي حال     ) ب(
يمكن التعبير عن رأي غير معدل بأن البيانات الماليـة معـدة وفقـاً ألحـد                اآلخر،  

مثل (التعبير عن رأي معدل حول اإلطار اآلخر        مع  ) ني مثالً كاإلطار الوط (اإلطارين  
 .٧٠٥وفقاً لمعيار التدقيق الدولي) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
داد التقارير  إلطار إع ممتثلة   البيانات المالية    تعتبرقد   ،١٠وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة أ        .٣٣أ

وكمـا  .  إلطار آخر إلعداد التقارير الماليةمتثال حد اإل وتفصح أيضاً عن  المالية المعمول به    
 بما أنه ال    ملحقةيشتمل رأي المدقق على مثل هذه المعلومات ال       ،  ٤٦هو موضح في الفقرة أ    

  . بوضوح عن البيانات الماليةتمييزهايمكن 
 لإلطار اآلخر مضلالً، يتم التعبير عن رأي معدل         متثالفي حال كان اإلفصاح عن اإل       ) أ(

 .٧٠٥ لمعيار التدقيق الدولي وفقاً

 يحظى بأهمية أساسية فيما     يرى بأنه في حال كان اإلفصاح غير مضلل، ولكن المدقق           ) ب(
مسألة وفقاً لمعيار البفهم المستخدمين للبيانات المالية، تتم إضافة فقرة تأكيد على يتعلق 

 . االنتباه إلى اإلفصاحتلفت، ٧٠٦التدقيق الدولي 
  

  )٣٩-٣٨الفقرتان : المرجع (متعلقة بإعداد التقاريرالمسؤوليات األخرى ال
  

قد يقع على عاتق المدقق مسؤوليات إضافية تتعلق بإعداد تقارير حـول            في بعض المناطق،     .٣٤أ
     لمسؤولية المدقق التي تفرضـها معـايير        ملحقةمسؤوليات  هذه ال المسائل األخرى حيث تعد 

 قـد   فعلى سبيل المثـال،   . يانات المالية التدقيق األخرى والمتمثلة في إعداد تقارير حول الب       
يطلب من المدقق إعداد تقارير حول مسائل معينة في حال علم بها أثناء سير عملية تـدقيق                 

أداء إجراءات محددة إضـافية وإعـداد         بدالً من ذلك   قد يطلب من المدقق   و. البيانات المالية 
دى مالئمة الدفاتر والسجالت    محددة، مثل م   حولها، أو التعبير عن رأي حول مسائل         تقارير

 حـول   معمول بها في منطقة معينـة إرشـادات       وعادة ما توفر معايير التدقيق ال     . المحاسبية
  .إلعداد التقارير في تلك المنطقةمسؤوليات المدقق المتعلقة بمسؤوليات إضافية محددة 

  
بإعداد تقـارير   في بعض الحاالت، قد يقتضي أو يسمح القانون أو النظام ذو العالقة للمدقق               .٣٥أ

وفي حاالت أخـرى،  . البيانات الماليةحول حول تلك المسؤوليات األخرى في تقرير المدقق  
  .قد يتعين على المدقق أو يسمح له بإعداد تقارير حولها في تقرير منفصل

  
 منفصل في تقرير المدقق مـن أجـل         قسميتم تناول مسؤوليات إعداد التقارير األخرى في         .٣٦أ

المتمثلة فـي   ومسؤولية المدقق التي تقتضيها معايير التدقيق األخرى        تمييزها بوضوح عن    
 علـى   ن ذلك ذا صلة، قد يحتوي هذا القـسم        وحيث يكو . إعداد تقارير حول البيانات المالية    
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محتوى الفقرات المتعلقة بمسؤوليات إعداد     ) تصف(يصف  ) فرعية(فرعي  ) عناوين(عنوان  
  .التقارير األخرى

  

  )٤٠الفقرة : جعالمر (توقيع المدقق
  

 اسم شركة التدقيق أو اسم المدقق أو كالهمـا، حـسبما            إستخدامإن توقيع المدقق يكون إما ب      .٣٧أ
وباإلضافة إلى توقيع المدقق، قد يتيعن على المـدقق فـي           . يكون مناسباً في المنطقة المعنية    

قيقـة أن    للمدقق أو ح   مناطق معينة اإلعالن في تقرير المدقق عن التعيين المحاسبي المهني         
التـرخيص  مـن قبـل هيئـة       المدقق أو الشركة، حسبما يكون مناسباً، قد تم االعتراف بها           

  . في تلك المنطقةةالمناسب
  

  )٤١الفقرة : المرجع (تاريخ تقرير المدقق
  

 تأثير األحـداث    عتباريخبر تاريخ تقرير المدقق مستخدم التقرير بأن المدقق قد أخذ بعين اإل            .٣٨أ
ويتنـاول معيـار    .  على علم بها والتي حصلت حتى ذلك التـاريخ         والمعامالت التي أصبح  

 مسؤولية المدقق المتعلقة باألحداث والمعامالت التي تحصل بعد تـاريخ           ٥٦٠التدقيق الدولي 
   ٢١.تقرير المدقق

  
البيانات الماليـة   مسؤولية  البيانات المالية وبما أن     بما أن رأي المدقق يتم التعبير عنه حول          .٣٩أ

 تم الحصول على     قد اإلدارة، فإن المدقق ال يشغل منصباً يؤهله ليستنتج بأنه        تقع على عاتق    
 إلى أن يتم الحصول على أدلة تشير إلى أن كافة البيانـات التـي               أدلة تدقيق كافية ومناسبة   
ية، بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة، قد تم إعدادها وأن اإلدارة            لتتألف منها البيانات الما   

 .مسؤوليتهاقد قبلت تحمل 
  
الـذين يقـع    ) كالمدراء مثالً (في بعض المناطق، يحدد القانون أو النظام األفراد أو الجهات            .٤٠أ

بما فـي   لتي تتألف منها البيانات المالية،      ا بأن كافة البيانات     ستنتاجعلى عاتقهم مسؤولية اإل   
وفي هـذه   . ةقد تم إعدادها، كما يحدد عملية المصادقة الالزم       ذلك اإليضاحات ذات العالقة،     

 تلك المصادقة قبل وضع تاريخ على التقرير المتعلق         على أدلة حول  يتم الحصول   الحاالت،  
 علـى عمليـة      ال يـنص    القـانون أو النظـام     فإنما في مناطق أخرى،     أ. بالبيانات المالية 

 إعـداد   تطبقها المنـشأة لـدى     اإلجراءات التي    النظر في وفي هذه الحاالت، يتم     . المصادقة
لبيانات المالية بشكلها النهائي في ضوء هيكلي اإلدارة والرقابة لديها مـن أجـل              وصياغة ا 

 أن كافة البيانات التي تتألف      ستنتاجالتي تخولها إل  تحديد األفراد أو الجهة التي تتمتع بالسلطة        
وفـي بعـض    . منها البيانات المالية، بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة، قد تم إعـدادها            

 مـن المتوقـع أن      ملية إعداد التقارير الماليـة    دد القانون أو النظام نقطة في ع      الحاالت، يح 
  .تستكمل عندها عملية التدقيق

  
في بعض المناطق، يتعين الحصول على المصادقة النهائية على البيانات المالية مـن قبـل                .٤١أ

قة النهائيـة   وفي هذه المناطق، ال تعتبر المصاد     . المساهمين قبل إصدار البيانات المالية علناً     
                                                 

  .١٧-١٠، الفقرات "األحداث الالحقة "٥٦٠معيار التدقيق الدولي   ٢١



  البيانات الماليةوإعداد تقارير حولتكوين رأي 

  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٨٩  

دقي 
الت

  قـ

 تم الحصول على أدلة تدقيق       قد من قبل المساهمين ضرورية بالنسبة للمدقق لكي يستنتج بأنه        
ويكون تاريخ المصادقة على البيانات المالية ألغراض معايير التدقيق الدولية          . كافية ومناسبة 

كافـة  يحدد فيه األشخاص الذين يتمتعون بسلطة معترف بها بـأن            هو التاريخ األقرب الذي   
 ذات العالقة، قد تم إعدادها حات بما في ذلك اإليضالتي تتألف منها البيانات المالية،البيانات ا

  . تحملهم لمسؤولية تلك البيانات الماليةويؤكدون فيه
  

  )٤٣الفقرة : المرجع (تقرير المدقق المنصوص عليه بموجب القانون أو النظام
  

 لمتطلبات قانونيـة أو     متثال اإل تعين على المدقق   بأنه قد ي   ٢٠٠يوضح معيار التدقيق الدولي    .٤٢أ
 الحال كذلك، قد يتعـين علـى        يكون وحيث   ٢٢.تنظيمية باإلضافة إلى معايير التدقيق الدولية     

 شكل عام أو صياغة في تقرير المدقق تختلف عما هو موضـح فـي هـذا                 إستخدامالمدقق  
 تقرير المـدقق وذلـك عنـد       ، يشجع التوافق في   ٤ووفقاً لما هو موضح في الفقرة       . المعيار

إجراء عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية على المصداقية في السوق العالميـة مـن               
ف بها عالمياً بشكل أكثر تر إجراؤها وفقاً لمعايير معل تحديد عمليات التدقيق تلك التي تمخال

ظيميـة ومعـايير التـدقيق      عندما تتعلق الفروقات بين المتطلبات القانونية أو التن       و. سهولة
األخرى بالشكل العام لتقرير المدقق أو صياغته فقط وعندما يشتمل التقرير على كل عنصر              

كحد أدنى، فقد يشير التقرير إلى معايير التـدقيق         ) ١)(أ(٤٣من العناصر المحددة في الفقرة      
الدوليـة فـي هـذه       لمتطلبات معايير التدقيق      ممتثالً اء على ذلك، يعتبر المدقق    وبن. الدولية

تقريـر بموجـب    الالظروف، حتى وإن تم تحديد الشكل العام والصياغة المستخدمين فـي            
تعارض متطلبات محددة متبعة فـي      وعند عدم   . متطلبات قانونية أو تنظيمية إلعداد التقارير     

ا منطقة معينة مع معايير التدقيق الدولية، فإن تبني الشكل العام والصياغة المستخدمين في هذ  
بالتقرير كتقريـر   المعيار يساعد مستخدمي تقرير المدقق على االعتراف بشكل أكثر سهولة           

 ٢١٠يتناول معيار التـدقيق الـدولي     (. عملية تدقيق منفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية      حول  
 المـستخدمين فـي     الظروف التي ينص فيها القانون أو النظام على الشكل العام أو الصياغة           

  ). مصطلحات تختلف جوهرياً عن متطلبات معايير التدقيق الدوليةإستخدامدقق بتقرير الم
  

منطقـة  فـي   المطبقة  تقرير المدقق حول عمليات التدقيق المنفذة وفقاً لكل من معايير التدقيق            
  )٤٤الفقرة : المرجع (محددة ومعايير التدقيق الدولية

  

ق وفقاً لكل من معايير التـدقيق الدوليـة         قد يشير المدقق في التقرير إلى إجراء عملية التدقي         .٤٣أ
ومعايير التدقيق الوطنية عندما يمتثل لكل معيار تدقيق دولي ذي عالقـة بعمليـة التـدقيق،        

  ٢٣. لمعايير التدقيق الوطنية ذات العالقةمتثالباإلضافة إلى اإل
  

إشارة مناسـبة   ال تعتبر اإلشارة إلى كل من معايير التدقيق الدولية ومعايير التدقيق الوطنية              .٤٤أ
في حال وجود تعارض بين متطلبات معايير التدقيق الدولية ومتطلبـات معـايير التـدقيق               

                                                 
  .٥٥، الفقرة أ٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ٢٢
  .٥٦، الفقرة أ٢٠٠ار التدقيق الدولي معي  ٢٣



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

    ٦٩٠  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي 

 مـا تأكيد على مسألة    ال المدقق إلى تكوين رأي مختلف أو عدم تضمين فقرة           يقودالوطنية قد   
فعلى سبيل المثال، تحظـر بعـض       . التي تقتضيها معايير التدقيق الدولية في ظروف معينة       

علـى   التدقيق الوطنية المدقق من تضمين فقرة تأكيد على مسألة ما لتسليط الـضوء               معايير
 أن يضيف المـدقق     ٥٧٠مستمرة، بينما يقتضي معيار التدقيق الدولي     المنشأة  تتعلق بال مشكلة  

 وفي هذه الحالة، يشير تقرير المـدقق إلـى          ٢١.فقرة تأكيد على مسألة ما في تلك الظروف       
  المـدقق  التي قـام  )  معايير التدقيق الدولية أم معايير التدقيق الوطنية       سواء(معايير التدقيق   

  .بإعداد التقرير وفقاً لها فقط
  

  )٤٧-٤٦الفقرتان : المرجع ( المعروضة في البيانات الماليةملحقةالمعلومات ال
في بعض الظروف، قد يتعين على المنشأة بموجب القانون أو النظام أو المعـايير، أو قـد                  .٤٥أ

 أن إطار إعداد التقارير     الإ إلى جانب البيانات المالية      ملحقةوعاً، عرض معلومات    تختار ط 
 ملحقـة فعلى سبيل المثال، قد يتم عرض معلومات        .  يقتضي عرضها  المالية المعمول به ال   

لتعزيز فهم المستخدم إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به أو لتوفير توضـيح إضـافي               
 ملحقةويتم عرض هذه المعلومات عادة إما في جداول         . لبيانات المالية حول بنود محددة في ا    

  .أو على شكل إيضاحات إضافية
  

 ال يمكن تمييزها بوضوح عن البيانـات الماليـة نظـراً            ملحقة رأي المدقق معلومات     يشمل .٤٦أ
على سبيل المثال، قد يكون الحال كذلك عندما تتضمن اإليضاحات . لطبيعتها وكيفية عرضها

قة بالبيانات المالية توضيحاً للحد الذي تمتثل فيه البيانات المالية إلطار آخـر إلعـداد               المرف
تتم اإلشارة   التي   ملحقةاإليضاحات أو الجداول ال   كما قد يشمل رأي المدقق      . التقارير المالية 

  .في البيانات الماليةالواردة  المرجعيةشارات اإل فيإليها 
  

تي يشملها رأي المدقق إلى اإلشارة إليها بشكل خـاص فـي             ال ملحقةال تحتاج المعلومات ال    .٤٧أ
الفقرة التمهيدية الواردة في تقرير المدقق وذلك عندما تكون اإلشارة إلى اإليـضاحات فـي               

  .وصف البيانات التي تتألف منها البيانات المالية في الفقرة التمهيدية كافية
  

، وقد تقرر اإلدارة أال تطلـب مـن     لحقةمقد ال يقتضي القانون أو النظام تدقيق المعلومات ال         .٤٨أ
  . في نطاق عملية تدقيق البيانات الماليةملحقة المعلومات الشمولالمدقق 

  
معينة بحيث   غير المدققة معروضة بطريقة      ملحقةإن تقييم المدقق لما إذا كانت المعلومات ال        .٤٩أ

لـك  ت مكـان عـرض  ها مشمولة في رأي المدقق يتضمن على سبيل المثـال،           إعتبار يمكن
 وما إذا كانت المعلومـات       مدققة ملحقةمعلومات   بالبيانات المالية وأية     فيما يتعلق المعلومات  

  ".غير مدققة" بشكل واضح على أنها معنّونة
  

                                                 
  .١٩، الفقرة "المنشأة الستمرة "٥٧٠معيار التدقيق الدولي   ٢١



  البيانات الماليةوإعداد تقارير حولتكوين رأي 

  ٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦٩١  

دقي 
الت

  قـ

مـشمولة  ها إعتبارمدققة التي يمكن  غير الملحقةقد تغير اإلدارة طريقة عرض المعلومات ال       .٥٠أ
  :في  رأي المدقق من خالل مثالً

 غير المدققـة    ملحقة البيانات المالية إلى الجداول ال     واردة في ت مرجعية   حذف أية إشارا   •
بحيث يكون التمييز بين المعلومات المدققة وغيـر المدققـة     أو اإليضاحات غير المدققة     

 . بشكل كافاًواضح

 في البيانات المالية أو، في حال كـان ذلـك            غير المدققة  ملحقة المعلومات ال  عدم وضع  •
يتم وضع اإليضاحات غير المدققة معاً في نهايـة         لظروف القائمة،   غير ممكن في ظل ا    

اإليضاحات المطلوبة المرفقة بالبيانات المالية ويتم تعريفها بوضوح علـى أنهـا غيـر      
 بـشكل   ويمكن تفسير اإليضاحات غير المدققة المدمجة مع اإليضاحات المدققـة         . مدققة

 . مدققةهاإعتبارخاطئ وذلك ب
  

 غير مدققة ال تعفي المـدقق مـن مـسؤولية قـراءة تلـك         ملحقةومات ال إن حقيقة أن المعل    .٥١أ
وتتوافق مـسؤوليات   . المعلومات لتحديد حاالت التعارض الهامة مع البيانات المالية المدققة        

 غير المدققة مع تلك المسؤوليات المنصوص عليها فـي          ملحقةالمدقق المتعلقة بالمعلومات ال   
   ٧٢٠.٢٥معيار التدقيق الدولي 

                                                 
  ". التي تحتوي على بيانات مالية مدققةالمستنداتمسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى في  "٧٢٠معيار التدقيق الدولي  ٢٥



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

    ٦٩٢  )الملحق( ٧٠٠معيار التدقيق الدولي 

  لملحقا
  )١٤الفقرة أ: المرجع(

  
   حول البيانات الماليةيننماذج توضيحية لتقارير المدقق

تقرير مدقق حول بيانات مالية معدة وفقاً إلطار عرض عـادل مـصمم             : ١النموذج التوضيحي    •
مثـال  ( المشتركة للمعلومات المالية من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين           حتياجاتلتلبية اإل 

 ).ر الدولية إلعداد التقارير الماليةذلك، المعايي

 مـصمم لتلبيـة     إمتثالتقرير مدقق حول بيانات مالية معدة وفقاً إلطار         : ٢النموذج التوضيحي    •
 . المشتركة للمعلومات المالية من قبل مجموعة واسعة من المستخدمينحتياجاتاإل

 إلطار عـرض عـادل      تقرير مدقق حول بيانات مالية موحدة معدة وفقاً       : ٣النموذج التوضيحي    •
 المشتركة للمعلومات المالية من قبل مجموعة واسعة من المـستخدمين           حتياجاتمصمم لتلبية اإل  

 ).مثال ذلك، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(
  

  
  
  
  

      
  

  
  
       
     

    
  

  
    

 
 
 
 
 
 
 



  البيانات الماليةوإعداد تقارير حولتكوين رأي 

 )الملحق (٧٠٠ي معيار التدقيق الدول  ٦٩٣  

دقي 
الت
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  تقرير المدقق المستقل
  ] مناسبمخاطب[
  

  ٢٦بيانات الماليةتقرير حول ال
  

رفقة لشركة أ ب ج، والتي تتألف من الميزانيـة العموميـة            لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الم     
بيان الدخل وبيان التغييرات في حقوق الملكية وبيـان   كل من    و ١x٢٠ ديسمبر ٣١اً من   إعتبار

لمعلومات التوضيحية  التدفق النقدي للسنة المنتهية وملخص حول السياسات المحاسبية الهامة وا         
  .األخرى

  
   المتعلقة بالبيانات المالية٢۷مسؤولية اإلدارة

يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية إعداد هذه البيانات المالية وعرضها العـادل وفقـاً للمعـايير                
الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للتمكين مـن        مسؤولية   و ٢۸الدولية إلعداد التقارير المالية،   

  . أم خطأإحتيال كانت ناجمة عن سواءانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية، إعداد بي
  

  مسؤولية المدقق
ولقد .  إلى عملية التدقيق   ستناد التعبير عن رأي حول هذه البيانات المالية باإل        إن مسؤوليتنا هي  

تثل لمتطلبـات   وتقتضي هذه المعايير أن نم    . أجرينا عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية      
 عملية التدقيق من أجل الحصول على تأكيد معقـول           نقوم بتخطيط وأداء   السلوك األخالقي وأن  

  .حول خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية
                                                 

غير ضروري في الظروف التي ال ينطبق فيها استخدام العنـوان الفرعـي   " ات المالية تقرير حول البيان  "يعد العنوان الفرعي       ٢٦
  ".تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى"الثاني 

  .أو مصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني المعمول به في المنطقة المعنية   ٢۷
إن اإلدارة  : " مالية تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة، فيمكن قراءة ما يلي           عندما تكون مسؤولية اإلدارة هي إعداد بيانات         ٢۸

  ...."مسؤولة عن إعداد بيانات مالية تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن 

 :١النموذج التوضيحي
  :ما يليتتضمن الظروف 

 .تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية •
إعداد البيانات المالية لغرض عام من قبل إدارة المنشأة وذلـك وفقـاً للمعـايير                •

 .الدولية إلعداد التقارير المالية
وط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة المتعلقـة بالبيانـات          عندما تعكس شر   •

 .٢١٠ في معيار التدقيق الدولي  الواردةالمالية
باإلضافة إلى عملية تدقيق البيانات المالية، يقع على عاتق المـدقق مـسؤوليات              •

  .أخرى تتعلق بإعداد التقارير بموجب القانون المحلي



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

    ٦٩٤  )الملحق( ٧٠٠معيار التدقيق الدولي 

 من أجل الحصول على أدلة تـدقيق حـول           معينة وتنطوي عملية تدقيق ما على أداء إجراءات      
وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق،  . ت المالية المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانا    

 إحتيال كانت ناجمة عن     سواءبما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية،           
ولدى إجراء تقييمات المخاطر تلك، ينظر المدقق في الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد            . أم خطأ 

مناسبة في  م إجراءات تدقيق    ي من أجل تصم    من قبل المنشأة   ٢۹ادلالبيانات المالية وعرضها الع   
 ٣٠.ظل الظروف القائمة، وليس لغرض التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنـشأة             

كما تتضمن عملية تدقيق ما تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقوليـة              
  . اإلدارة، إلى جانب تقييم العرض الكلي للبيانات الماليةالتقديرات المحاسبية التي أعدتها

  
  . الخاص بنارأي التدقيقلنعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس 

  
  الرأي

أو تعبر عن وجهة نظر     (رأينا، تعرض البيانات المالية بشكل عادل، من كافة النواحي الهامة،           ب
واألداء المالي   ١x٢٠ ديسمبر ٣١اً من   إعتبارضع المالي لشركة أ ب ج       الو) صحيحة وعادلة 

  .وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) لها(
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لى طبيعة مسؤوليات المـدقق      ع عتماد من تقرير المدقق باإل    القسمسيختلف شكل ومحتوى هذا     [

  ].األخرى المتعلقة بإعداد التقارير
   

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[

                                                 
ات المخاطر تلك، ينظر المدقق في الرقابة الداخليـة         لدى إجراء تقييم  : "، يمكن قراءة ما يلي    ٢٨في حالة المالحظة الهامشية        ٢۹

المرتبطة بإعداد المنشأة لبيانات مالية تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظـل                   
  ".الظروف القائمة، وليس لغرض التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة

فيما يخص تـدقيق البيانـات       التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية         ون فيها المدقق مسؤوالً عن    يكفي الظروف التي       ٣٠
لدى إجراء تقييمات المخاطر تلك، ينظر المدقق في الرقابة الداخليـة المرتبطـة             : "قد تتم صياغة هذه الجملة كالتالي     المالية،  

أما في حالـة    ". نشأة من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في الظروف        بإعداد البيانات المالية وعرضها العادل من قبل الم       
لدى إجراء تقييمات المخاطر تلك، ينظر المدقق في الرقابة الداخلية المرتبطـة  : "يمكن قراءة ما يليف، ٢٨المالحظة الهامشية   

ت تدقيق مناسبة في ظل الظـروف       بإعداد المنشأة لبيانات مالية تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة من أجل تصميم إجراءا             
  ".القائمة



  البيانات الماليةوإعداد تقارير حولتكوين رأي 

 )الملحق (٧٠٠ي معيار التدقيق الدول  ٦٩٥  
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  تقرير المدقق المستقل
  ] مناسبمخاطب[
  

  تقرير حول البيانات المالية
  

 تتألف من الميزانيـة العموميـة       لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة أ ب ج، والتي          
 وبيان الدخل وبيان التغييرات في حقوق الملكية وبيان التـدفق           ١x٢٠ ديسمبر ٣١اً من   إعتبار

النقدي للسنة المنتهية وملخص حول السياسات المحاسبية الهامـة والمعلومـات التوضـيحية             
  .األخرى

  
   المتعلقة بالبيانات المالية٣١مسؤولية اإلدارة

تق اإلدارة مسؤولية إعداد هذه البيانات المالية وفقاً لقانون س ص ع المعمول بـه               يقع على عا  
، ومسؤولية الرقابة الداخلية حسبما تراه ضرورياً للتمكين من إعداد بيانات ماليـة           ×في المنطقة 

  . أم خطأإحتيال كانت ناجمة عن سواءخالية من األخطاء الجوهرية، 
  

  مسؤولية المدقق
ولقد .  إلى عملية التدقيق   ستناد التعبير عن رأي حول هذه البيانات المالية باإل        يإن مسؤوليتنا ه  

تطلبـات  وتقتضي هذه المعايير أن نمتثل لم     . أجرينا عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية      
عملية التدقيق من أجل الحصول على تأكيد معقـول         السلوك األخالقي وأن نقوم بتخطيط وأداء       

  .البيانات المالية من األخطاء الجوهريةحول خلو 
  

وتنطوي عملية تدقيق ما على أداء إجراءات من أجل الحصول على أدلة تدقيق حول المبـالغ                
وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق، بما في . واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية

 أم  إحتيـال  كانت ناجمة عـن      سواءالية،  ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الم       
                                                 

  .أو مصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني المعمول به في المنطقة المعنية ٣١

 :٢النموذج التوضيحي
  : ما يلي الظروفتتضمن

 . القانون أو النظامبموجبتدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية  •
إعداد البيانات المالية لغرض عام من قبل إدارة المنشأة وذلك وفقاً إلطار إعداد التقارير               •

 إطار إلعداد التقارير الماليـة،      ،أي (×المستخدم في المنطقة  ) قانون س ص ع   (المالية  
لمعلومات المالية من قبل    حتياجات المشتركة ل  إلم لتلبية ا  ام، ومصم يشمل القانون أو النظ   

 ).مجموعة واسعة من المستخدمين، ولكنه ليس إطار عرض عادل
عندما تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة المتعلقة بالبيانـات الماليـة              •

 .٢١٠في معيار التدقيق الدولي الواردة 
 



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

    ٦٩٦  )الملحق( ٧٠٠معيار التدقيق الدولي 

ولدى إجراء تقييمات المخاطر تلك، ينظر المدقق في الرقابة الداخلية المرتبطة بإعـداد             . خطأ
المنشأة للبيانات المالية من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس              

 كما تتضمن عملية تدقيق مـا       ٣٢.لمنشأةلغرض التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية ل        
تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسـبية التـي             

  .أعدتها اإلدارة، إلى جانب تقييم العرض الكلي للبيانات المالية
  

  . الخاص بناقيقرأي التدلنعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس 
  

  الرأي
، ١x٢٠ ديسمبر ٣١رأينا، تم إعداد البيانات المالية الخاصة بالشركة أ ب ج للسنة المنتهية في ب

  .×من كافة النواحي الهامة، وفقاً للقانون س ص ع المعمول به في المنطقة 
  
  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[

  

                                                 
في الظروف التي يكون فيها المدقق مسؤوالً عن التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية فيما يخص تـدقيق البيانـات                        ٣٢

لدى إجراء تقييمات المخاطر تلك، ينظر المدقق في الرقابة الداخليـة المرتبطـة             : "لجملة كالتالي المالية، قد تتم صياغة هذه ا     
  ". بإعداد المنشأة للبيانات المالية من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في الظروف القائمة



  البيانات الماليةوإعداد تقارير حولتكوين رأي 

 )الملحق (٧٠٠ي معيار التدقيق الدول  ٦٩٧  
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   المدقق المستقلتقرير
  ] مناسبمخاطب[
  

  ٣٣تقرير حول البيانات المالية الموحدة
، والتـي  لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة أ ب ج والشركات التابعة لهـا             

، وبيان الـدخل الموحـد      ١x٢٠ ديسمبر ٣١اً من   إعتبارتتألف من الميزانية العمومية الموحدة      
في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية وملخص حول السياسات           وبيان التغييرات   

  .المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى
  

   المتعلقة بالبيانات المالية الموحدة٣٤مسؤولية اإلدارة
يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية إعداد هذه البيانات المالية وعرضها العـادل وفقـاً للمعـايير                

 ومسوؤلية الرقابة الداخلية حسبما تراه ضرورياً للتمكين مـن          ٣٥لدولية إلعداد التقارير المالية،   ا
  . أم خطأإحتيال كانت ناجمة عن سواءإعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، 

  
  مسؤولية المدقق

 إلـى عمليـة     سـتناد  باإل  الموحدة  التعبير عن رأي حول هذه البيانات المالية       وليتنا هي  مسؤ إن
وتقتضي هذه المعايير أن نمتثل . ولقد أجرينا عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. التدقيق

 عملية التدقيق من أجل الحصول على تأكيد نقوم بتخطيط وأداءلمتطلبات السلوك األخالقي وأن 
 .معقول حول خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية

                                                 
 التي ال ينطبق فيها العنوان الثـاني        غير ضروري في الظروف   " تقرير حول البيانات المالية الموحدة    "يعتبر العنوان الفرعي       ٣٣

  ". تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى"
  .أو مصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني المعمول به في المنطقة المعنية   ٣٤
إن اإلدارة  : "ءة ما يلـي   عندما تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد بيانات مالية تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة، يمكن قرا                  ٣٥

مسؤولة عن إعداد بيانات مالية موحدة تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة،                    
  ...".ومسؤولة عن 

 :٣النموذج التوضيحي
  : الظروف ما يلينتتضم

تدقيق بيانات مالية موحدة معدة لغرض عام من قبل إدارة المنشأة األم وفقاً للمعـايير                •
 .الدولية إلعداد التقارير المالية

 عندما تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة المتعلقة بالبيانات المالية           •
 .٢١٠ في معيار التدقيق الدوليالواردة

تدقيق البيانات المالية للمجموعة، يقع على عاتق المـدقق مـسؤوليات           باإلضافة إلى    •
 . أخرى تتعلق بإعداد التقارير بموجب القانون المحلي

 



  تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية
 

    ٦٩٨  )الملحق( ٧٠٠معيار التدقيق الدولي 

 
نطوي عملية تدقيق ما على أداء إجراءات من أجل الحصول على أدلة تدقيق حول المبـالغ                وت

وتعتمد اإلجراءات المختـارة علـى حكـم        . واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة     
 كانت  سواءالمدقق، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة،             

ولدى إجراء تقييمات المخاطر تلك، ينظر المـدقق فـي الرقابـة            .  أم خطأ  إحتيال ناجمة عن 
 من قبل المنشأة من أجـل       ٣٦الداخلية المرتبطة بإعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها العادل       

تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض التعبير عن رأي حول              
 كما تتضمن عملية تدقيق ما تقييم مـدى مالئمـة الـسياسات         ٣۷.خلية للمنشأة فعالية الرقابة الدا  

المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أعدتها اإلدارة، إلى جانب تقييم            
  .العرض الكلي للبيانات المالية الموحدة

  
  . الخاص بنارأي التدقيقلأساس نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير 

  
  الرأي

أو تعبر عـن    (برأينا، تعرض البيانات المالية الموحدة بشكل عادل، من كافة النواحي الهامة،            
اً مـن   إعتبارالوضع المالي لشركة أ ب ج والشركات التابعة لها          ) وجهة نظر صحيحة وعادلة   

للسنة المنتهية وفقاً للمعايير الدوليـة      وتدفقاتهم النقدية   ) لهم( واألداء المالي    ١x٢٠ ديسمبر ٣١
  .إلعداد التقارير المالية

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 على طبيعة مسؤوليات المـدقق      عتماد من تقرير المدقق باإل    القسمسيختلف شكل ومحتوى هذا     [
  ].األخرى المتعلقة بإعداد التقارير

   

  ]توقيع المدقق[
  ] المدققتاريخ تقرير[
  ]عنوان المدقق[

                                                 
قابة الداخليـة   لدى إجراء تقييمات المخاطر تلك، ينظر المدقق في الر        : "، يمكن قراءة ما يلي    ٣٥في حالة المالحظة الهامشية        ٣٦

 تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسـبة               موحدة المرتبطة بإعداد المنشأة لبيانات مالية    
  ".في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة

 تـدقيق البيانـات     فيما يخص تعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية         ال يكون فيها المدقق مسؤوالً عن    في الظروف التي       ٣۷
لدى إجراء تقييمات المخاطر تلك، ينظر المدقق فـي الرقابـة الداخليـة             : "قد تتم صياغة هذه الجملة كالتالي      الموحدة،   المالية

تصميم إجـراءات تـدقيق مناسـبة فـي         وعرضها العادل من قبل المنشأة من أجل        الموحدة  المرتبطة بإعداد البيانات المالية     
لدى إجراء تقييمات المخاطر تلك، ينظر المدقق فـي         : "يمكن قراءة ما يلي   ف،  ٣٥أما في حالة المالحظة الهامشية      ". الظروف

 تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة من أجل تصميم إجراءات            موحدة الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد المنشأة لبيانات مالية      
  ".ق مناسبة في ظل الظروف القائمةتدقي
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  ٧٠٥معيار التدقيق الدولي 
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جنباً " في تقرير المدقق المستقل   الوارد  التعديالت على الرأي     "٧٠٥يجب قراءة معيار التدقيق الدولي      
األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقـاً          "٢٠٠إلى جنب مع معيار التدقيق الدولي       

  ". لمعايير التدقيق الدولية
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دقي
الت
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  مة مقد
   المعيار  هذانطاق

 المتمثلة بإصدار تقرير مناسب في الظروف التي، لدى  المدققيتطرق هذا المعيار إلى مسؤولية .١
 يخلص فيها المدقق إلى أن التعديل على رأي ٧٠٠،١تكوين رأي وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

   . المدقق في البيانات المالية ضروري
  

  أنواع اآلراء المعدلة
  وحجبسلبيي المتحفظ والرأي ال ثالثة أنواع من اآلراء المعدلة وهي الرألمعياراا يضع هذ .٢

 : عتمد على ما يلي نوع الرأي المناسب يإختيارتعلق بالقرار الذي ي. الرأي

طبيعة المسألة التي دعت إلى التعديل أي ما إذا كانت البيانات المالية تحتوي على أخطاء   ) أ(
حصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، يحتمل أنها تحتوي جوهرية أو، في حالة تعذر ال

 على أخطاء جوهرية؛ و

 اآلثار أو اآلثار الممكنة للمسألة على البيانات المالية إنتشار  مدىحكم المدقق بشأن  ) ب(
   ).   ١الفقرة أ: المرجع(

    

 تاريخ النفاذ
 ١٥ي تبدأ في عن الفترات الت  تدقيق البيانات الماليةلعملياتيكون هذا المعيار ساري المفعول  .٣

  . أو بعد ذلك٢٠٠٩ديسمبر 
  

  فالهد
يكمن هدف المدقق في التعبير بوضوح عن رأي معدل تعديالً مناسباً حول البيانات المالية التي  .٤

  :تكون الزمة حينما
يخلص المدقق، بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، أن البيانات المالية ككل   ) أ(

  أو؛أخطاء جوهريةتحتوي على 

ال يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليخلص إلى أن البيانات   ) ب(
 .  المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية

  

 التعريفات
  :راض هذا المعيار، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزائها أدناهألغ .٥

 انات المالية على البي األخطاءآثارخطاء لبيان  األ يستخدم في سياق مصطلح:واسع النطاق  ) أ(
 إن وجدت والتي لم تكتشف نتيجة لتعذر  لألخطاء على البيانات الماليةاآلثار الممكنة أو

                                                 
  ". تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية "٧٠٠ معيار التدقيق الدولي ١
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 على البيانات المالية هي  النطاقالواسعةاآلثار .  ومناسبةالحصول على أدلة تدقيق كافية
 :  تلك التي تكون في حكم المدقق

 عناصر أو حسابات أو بنود محددة في البيانات المالية؛ غير مقتصرة على  )١(

إذا كانت مقتصرة عليها، ممثلة أو يمكن أن تكون ممثلة لجزء هام من البيانات  )٢(
  أو ؛المالية

 .   فيما يتعلق باإلفصاحات، أساسية لفهم المستخدمين للبيانات المالية )٣(

  .  رأي أو حجبسلبيمتحفظ أو رأي رأي : رأي معدل  ) ب(
  

  باتالمتطل
 تعديل على رأي المدقق أمراً مطلوباًظروف التي يكون فيها إدخال ال
 :على المدقق أن يعدل الرأي في تقرير المدقق عندما .٦

بناء على   البيانات المالية ككل ليست خالية من األخطاء الجوهريةيخلص المدقق إلى أن  ) أ(
 )٧أ-٢الفقرة أ: المرجع(؛ أو أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها

تدقيق كافية ومناسبة ليخلص إلى أن البيانات  الحصول على أدلة  على غير قادرالمدقق  ) ب(
 )١٢أ-٨الفقرة أ: المرجع. (جوهريةالمالية ككل خالية من األخطاء ال

  
  تحديد نوع التعديل على رأي المدقق

 الرأي المتحفظ 

 :يعبر المدقق عن رأي متحفظ حينما .٧

 أخذت سواءأن األخطاء  تدقيق كافية ومناسبة،  على أدلةيخلص المدقق، بعد أن يحصل  ) أ(
  ، بالنسبة للبيانات المالية؛ وهرية، ولكنها ليست واسعة النطاقعلى حدة أو ككل واحد جو

 يكون المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين رأي، ولكن   ) ب(
شفة على البيانات المالية، إن المدقق يخلص إلى أن اآلثار الممكنة لألخطاء غير المكت

 .  جوهرية ولكن ليست واسعة النطاقوجدت، يمكن أن تكون
  

   سلبيالرأي ال

 حينما يخلص المدقق، بعد أن يحصل على أدلة تدقيق كافية سلبيعلى المدقق أن يعبر عن رأي  .٨
يضاً في  أرية وواسعة النطاق أخذت على حدة أو ككل واحد جوهسواءومناسبة، إلى أن األخطاء 

 .  البيانات المالية
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  الرأيحجب

 لبناء  كافية ومناسبة تدقيق الرأي حينما يكون غير قادر على جمع أدلةعلى المدقق أن يحجب .٩
 على البيانات المالية، إن ةرأي عليها ويخلص المدقق إلى أن اآلثار الممكنة لألخطاء الجوهري

  . ون جوهرية وواسعة النطاقوجدت، يمكن أن تك
 

 الرأي حينما، في ظروف نادرة الحدوث للغاية تنطوي على شكوك عديدة، على المدقق أن يحجب .١٠
يخلص المدقق إلى أنه، رغم عدم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، ليس من الممكن 

للتفاعل المحتمل بين الشكوك وأثرها التراكمي الممكن تكوين رأي حول البيانات المالية نظراً 
 .يانات الماليةعلى الب

  

عاقبة تعذر الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة نظراً لقيود مفروضة على اإلدارة بعد 
 قبول المدقق للعملية

التدقيق يرى أصبح المدقق على علم أن اإلدارة فرضت قيوداً على نطاق إذا، بعد قبول العملية،  .١١
 عن رأي متحفظ حول البيانات المالية، المدقق أنه من المرجح أن يؤدي إلى الحاجة إلى التعبير

 . فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن ترفع القيود
 

كلفين ، فعلى المدقق أن يتصل مع الم١١ إذا رفضت اإلدارة رفع القيود المشار إليها في الفقرة .١٢
وأن  ٢شأة،لمناقشة هذه المسألة ما لم يكن جميع الملكلفين بالرقابة مشاركين في إدارة المنبالرقابة 

 . يحدد ما إذا كان من الممكن تنفيذ إجراءات بديلة للحصول على أدة تدقيق مناسبة وكافية
  
 ة فعلى المدقق أن يحدد المدلوالتإذا لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسب .١٣

 :كما يلي

دت، على البيانات اآلثار الممكنة لألخطاء غير المكتشفة، إن وجإذا خلص المدقق إلى أن   ) أ(
 فعلى المدقق أن يجعل الرأي المالية يمكن أن تكون جوهرية ولكن ليست واسعة النطاق

 متحفظاً؛ أو 

 إذا خلص المدقق إلى أن اآلثار الممكنة لألخطاء غير المكتشفة، إن وجدت، على البيانات   ) ب(
لرأي أمراً المالية يمكن أن تكون جوهرية وواسعة النطاق لدرجة تجعل من التحفظ في ا

 :المدقق أن فعلى  الموقفللتعبير عن مدى تعقيدغير مناسب 

ينسحب من التدقيق حيثما كان ذلك كان قابالً للتطبيق وممكناً بموجب القانون أو  )١(
 )١٤أ-١٣الفقرة أ: المرجع(النظام المعمول به؛ أو 

 الرأي مكناً فعليه أن يحجب من التدقيق قابالً للتطبيق أو منسحابإذا لم يكن اإل )٢(
     . حول البيانات المالية

                                                 
  .١٣، الفقرة " مع أولئك المكلفين بالرقابةتصالاإل"، ٢٦٠ معيار التدقيق الدولي  ٢
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، فعلى المدقق أن يبلغ نسحاب، قبل اإل)١)(ب(١٣ في الفقرة  كما هو مبينإذا انسحب المدقق .١٤
المكلفين بالرقابة بأي أمور تتعلق باألخطاء التي اكتشفت أثناء التدقيق والتي دعت إلى تعديل 

 ) ١٥الفقرة أ: المرجع. (الرأي
 

   الرأي أو حجبسلبيعلقة بالرأي المت األخرى الاتعتباراإل
 

 رأي حول البيانات المالية  أو حجبسلبيلتعبير عن رأي عندما يرى المدقق أنه من الضروري ا .١٥
ككل، فيجب أال يتضمن تقرير المدقق رأياً غير متحفظ أيضاً فيما يتعلق بنفس إطار إعداد 

أكثر أو حساب واحد محدد أو أكثر  حول بيان مالي ما أو مكون واحد محدد أو التقارير المالية
 في ٣تضمين ذلك الرأي غير المتحفظ في نفس التقرير. أو بند واحد محدد أو أكثر في بيان مالي

: المرجع. (لرأي في البيانات المالية ككل أو حجبه لسلبيض رأي المدقق الهذه الظروف يناق
 ) أ١٦الفقرة 

  
 شكل ومضمون تقرير المدقق لدى تعديل الرأي 

لى المدقق حينما يعدل الرأي حول البيانات المالية أن، باإلضافة إلى المكون المحدد المطلوب ع .١٦
، أن يضمن فقرة في تقرير المدقق تعطي وصفاً حول المسألة ٧٠٠بموجب معيارالتدقيق الدولي 

التي دعت إلى التعديل، وعلى المدقق أن يضع هذه الفقرة مباشرة قبل فقرة الرأي في تقرير 
 أساس حجب"أو " سلبيلرأي الأساس ا"أو " أساس الرأي المتحفظ" العنوان التالي إستخدامودقق الم

 )١٧الفقرة أ: المرجع. (حسب المناسب" الرأي
 
بما في (تعلق بمبالغ محددة في البيانات المالية  خطأ جوهري في البيانات المالية يإذا كان هناك .١٧

وتعداداً لآلثار من في فقرة أساس التعديل وصفاً فعلى المدقق أن يض) ذلك اإلفصاحات الكمية
ق وإذا كان تعداد اآلثار المالية غير قابل للتطبي. المالية للخطأ ما لم يكن ذلك غير قابل للتطبيق

 ) ١٨الفقرة أ: المرجع. (ذلك في فقرة أساس التعديلفعلى المدقق أن يفصح عن 
 
علق باإلفصاحات السردية فعلى المدقق أن إذا كان هناك خطأ جوهري في البيانات المالية يت .١٨

 . كيفية التي ترد بها األخطاء في البيانات الماليةالشرحاً حول يضمن في فقرة أساس التعديل 
 
إذا كان هناك خطأ في البيانات المالية يتعلق بعدم اإلفصاح عن المعلومات المطلوب اإلفصاح  .١٩

 : عنها فعلى المدقق أن

  مع المكلفين بالرقابة؛ ويناقش مسألة عدم اإلفصاح  )أ (

                                                 
عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة ومكونـات أو حـسابات أو بنـود     - الخاصة اتعتباراإل "٨٠٥يتطرق معيار التدقيق الدولي       ٣

إلى الظروف التي يشارك المدقق فيها في التعبير عن رأي مستقل حول مكون أو حساب أو بند محدد واحد " محددة في بيان مالي
  .أو أكثر في البيان المالي
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الت
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 يبين في فقرة أساس التعديل طبيعة المعلومات المحذوفة؛ و  )ب (

يضمن، ما لم يكن ذك محظوراً بموجب القانون أو النظام، اإلفصاحات المحذوفة شريطة   )ج (
أن يكون ذلك قابالً للتطبيق وأن يكون المدقق قد حصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

 )  ٩الفقرة أ: المرجع. (فةحول المعلومات المحذو
 

عدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فعلى المدقق أن إذا نتج التعديل عن  .٢٠
 . يضمن في فقرة أساس التعديل أسباب عدم القدرة

 

رأي حول البيانات المالية فعلى المدقق أن يبين ال  أو حجبسلبير المدقق عن رأي حتى لو عب .٢١
لتغيير أسباب أي مسائل أخرى يكون المدقق على علم بها والتي تكون قد تطلبت في فقرة أساس ا

 )٢٠الفقرة أ: المرجع. (تعديالً في الرأي وآثار األسباب
  

 فقرة الرأي
أو " فظرأي متح"حينما يعدل المدقق الرأي حول التدقيق فعلى المدقق أن يستخدم العنوان التالي  .٢٢

 )٢٤أ-٢٣، أ٢١الفقرة أ: المرجع. (مناسب لفقرة الرأيحسب ال"  الرأيحجب"أو " سلبيرأي "
 

 في البيانات المالية، فعلى المدقق حينما يعبر المدقق عن رأي متحفظ نظراً لوجود خطأ جوهري .٢٣
ة في فقرة  المبين)المسائل( آثار المسألة بإستثناء، في رأي المدقق،  أنهأن يفصح في فقرة الرأي

 :ن فإأساس الرأي المتحفظ

تعطي عرضاً أو (ات المالية تعرض بشكل عادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية البيان  ) أ(
وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المطبق لدى إعداد تقارير وفقاً إلطار ) صحيحاً وعادالً

 العرض العادل؛ أو 

البيانات المالية قد أعدت من حيث جميع الجوانب الجوهرية وفقاً إلطار إعداد التقارير   ) ب(
 .متثالالمالية المطبق لدى إعداد تقارير وفقاً إلطار اإل

  
فعلى حينما يكون التعديل ناشئاً من عدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

) ..." المسائل( اآلثار الممكنة للمسألة بإستثناء"المدقق أن يستخدم العبارة المناسبة لذلك وهي 
   )٢٢فقرة أال: المرجع. (للرأي المعدل

 

، فعلى المدقق أن يفصح في فقرة الرأي أنه، في رأي المدقق، سلبيحينما يعبر المدقق عن رأي  .٢٤
 : فإنسلبيالمبينة في فقرة أساس الرأي ال) المسائل(نظراً ألهمية المسألة 

وفقاً إلطار ) أو ال تعطي عرضاً صحيحاً وعادالً(البيانات المالية ال تعرض بشكل عادل   ) أ(
 تقارير المالية المطبق لدى إعداد تقارير وفقاً إلطار العرض العادل؛ أوإعداد ال
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 من حيث جميع الجوانب الجوهرية وفقاً إلطار إعداد تم إعدادهاالمالية لم يالبيانات   ) ب(
 .متثالالتقارير المالية المطبق لدى إعداد تقارير وفقاً إلطار اإل

 

 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فعلى رأي نظراً لعدم القدرة علىال حينما يحجب المدقق .٢٥
 :هالمدقق أن يفصح في فقرة الرأي أن

 الرأي، لم يتمكن المدقق من في فقرة أساس حجبالمبينة ) المسائل(نظراً ألهمية المسألة   ) أ(
 توفير أساس لرأي التدقيق؛ و بالتاليل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لالحصو

 . البيانات المالية لم يعبر المدقق عن رأي حول  ) ب(
  

 سلبيوصف مسؤولية المدقق حينما يعبر المدقق رأي متحفظ أو 

ث ي فعلى المدقق أن يعدل وصف مسؤولية المدقق بحسلبيحينما يعبر المدقق عن رأي متحفظ أو  .٢٦
 يقوم  أساس لتشكليفيد بأن المدقق يعتقد أن أدلة التدقيق التي حصل عليها المدقق كافية ومناسبة

 . حول التدقيق المدقق المعدل رأيعليه 
  

       مااً رأيحجب المدققمسؤولية المدقق حينما يوصف 

 نظراً لعدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فعلى اً رأييحجب المدققحينما  .٢٧
 لتقرير المدقق بحيث تفيد بأن عملية التدقيق نفذت لتدقيق فتتاحيةالمدقق أن يعدل الفقرة اإل

لبيانات المالية، وعلى المدقق أيضاً أن يعدل وصف مسؤولية ووصف نطاق التدقيق بحيث يفيد ا
 بناء على إجراء التدقيق ي حول البيانات الماليةتكمن مسؤوليتنا في التعبير عن رأ: "ما يلي فقط

ننا لم  فإ،رأيأساس حجب الالمبينة في فقرة ) المسائل(للمسألة نظراً . وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
 ".نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة إلعطاء أساس يقوم عليه رأي التدقيق

  
     المكلفين بالرقابة  أولئك معتصالاإل
حينما يتوقع المدقق أن يعدل الرأي في تقرير المدقق فعلى المدقق أن يتصل مع المكلفين بالرقابة  .٢٨

 )٢٥الفقرة أ: المرجع. ( المتوقع والصياغة المقترحة للتعديلبشأن الظروف التي أدت إلى التعديل

***  
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  التطبيق ومواد تفسيرية أخرى 
  )٢الفقرة : المرجع( أنواع اآلراء المعدلة

  التعديل تدعو إلىحول طبيعة المسألة إلى ، حكم المدقق يؤثر بهايبين الجدول أدناه الكيفية التي  . ١أ
مكنة على البيانات المالية واسعة النطاق، على نوع الرأي ومدى كون آثارها أو آثارها الم

  .  المعبر عنه
ون اآلثار أو اآلثار الممكنة حكم المدقق حول مدى ك

  يانات المالية واسعة النطاقللب
  

طبيعة المسألة التي تدعو إلى 
جوهري ولكن ليس واسع   التدقيق

  النطاق
  جوهري وواسع النطاق

لى أخطاء البيانات المالية تحتوي ع
  جوهرية

  رأي سلبي  رأي متحفظ

تعذر الحصول على أدلة تدقيق 
  كلفية ومناسبة

  حجب الرأي  رأي متحفظ

    
  ))أ(٦الفقرة : المرجع( طبيعة األخطاء الجوهرية

 على المدقق، من أجل تكوين رأي حول البيانات المالية، أن ٧٠٠يوجب معيار التدقيق الدولي   . ٢أ
ول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من يستنتج ما إذا تم الحص

 تقييم المدقق لألخطاء غير عتبار بعين اإلستنتاج ويجب أن يأخذ هذا اإل٤.األخطاء الجوهرية
   ٤٥٠.٥ البيانات المالية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي إن وجدت فيالمصححة 

  
التصنيف أو العرض أو  الخطأ على أنه الفرق بين المبلغ أو ٤٥٠يعرف معيار التدقيق الدولي   . ٣أ

اإلفصاح الخاص ببند بيان مالي أعد تقرير بخصوصه وبين المبلغ أو التصنيف أو العرض أو 
، وعليه يمكن أن ر إعداد التقارير المالية المطبق وفقاً إلطا البنديكوناإلفصاح المطلوب بحيث 

  : المالية فيما يتعلق بـينشأ الخطأ الجوهري في البيانات 

 مدى مالءمة السياسات المحاسبية المختارة؛ أو   )أ (

 تطبيق السياسات المحاسبية المختارة؛ أو  )ب (

  .مدى مالءمة أو كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية  )ج (
  

                                                 
  . ١١ ، الفقرة٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٤
  ).أ(٤الفقرة " تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق"، ٤٥٠معيار التدقيق الدولي   ٥
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  مدى مالءمة السياسات المحاسبية المختارة 
تها اإلدارة، يمكن أن تنشأ أخطاء فيما يتعلق بمدى مالءمة السياسات المحاسبية التي اختار  . ٤أ

  :جوهرية في البيانات المالية عندما

 ال تكون السياسات المحاسبية المختارة متسقة مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق؛ أو  )أ (

ال تعرض البيانات المالية، بما في ذلك المالحظات ذات الصلة، المعامالت واألحداث   )ب (
 . عادلاألساسية بطريقة تحقق العرض ال

 

غالباً ما يحتوي إطار إعداد التقارير المالية على متطلبات مراعاة التغييرات في السياسات   . ٥أ
لسياسات محاسبية هامة قد ينشأ خطأ ها إختيارغير المنشأة تما حين. المحاسبية واإلفصاح عنها
  .متطلبات حينما ال تمتثل المنشأة لهذه الجوهري في البيانات المالية

  
    السياسات المحاسبية المختارة تطبيق 

   

فيما يتعلق بتطبيق السياسات المحاسبية المختارة، يمكن أن تنشأ أخطاء جوهرية في البيانات   . ٦أ
  : المالية

حينما ال تطبق اإلدارة السياسات المحاسبية المختارة تطبيقاً متسقاً مع إطار إعداد   )أ (
طبق فيها اإلدارة السياسات المحاسبية بما في ذلك اللحظة التي لم ت التقارير المالية

 في إتساق( تطبيقاً متسقاً بين فترات أو على معامالت أو أحداث مشابهة المختارة
  ؛ أو )التطبيق

مثل الخطأ غير المقصود في ( نظراً لطريقة تطبيق السياسات المحاسبية المختارة   )ب (
 ).التطبيق

  
  لية  مدى مالءمة أو كفاية اإلفصاحات في البيانات الما

األخطاء  يمكن أن تنشأ ،فيما يتعلق بمدى مالءمة أو كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية  . ٧أ
  : االجوهرية عندم

ال تشتمل البيانات المالية على جميع اإلفصاحات التي يوجبها إطار إعداد التقارير المالية   )أ (
 المطبق؛ 

   إعداد التقارير المالية المطبق؛ أو  اإلفصاحات في البيانات المالية وفقاً إلطارال تُعرض  )ب (

  . ال تقدم البيانات المالية اإلفصاحات الالزمة لتحقيق العرض العادل  )ج (
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  ))ب(٦الفقرة : المرجع( طبيعة تعذر الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
إلها والمشار (يمكن أن تنشأ عدم قدرة المدقق على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة   . ٨أ

  :من )أيضاً
 ظروف خارجة عن إرادة المنشأة؛  )أ (

 أو ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل المدقق؛ أو  )ب (

  . قيود مفروضة من قبل اإلدارة  )ج (
  
ال يشكل عدم القدرة على تنفيذ إجراء معين قيداً على نطاق التدقيق إذا تمكن المدقق من   . ٩أ

إذا تعذر ذلك تنطبق .  إجراءات بديلةكافية ومناسبة من خالل تنفيذلحصول على أدلة تدقيق ا
المفروضة من قبل يمكن أن تكون للقيود .  حسب المناسب١٠و) ب(٧متطلبات الفقرات 

 إعتبار وحتيالعلى تقييم المدقق لمخاطر اإلالتدقيق مثل تلك التي  أخرى على اإلدارة آثار
  . العمليةإستكمال

   
  : جة عن إرادة اإلدارة عندما يحدث ما يليخارتشتمل األمثلة على الظروف التي تكون  . ١٠أ

 .تعرض سجالت المنشأة المحاسبية للتلف  •
مسمى من قبل عنصر مهم إلى أجل غير  الخاصة ب السجالت المحاسبيةةصادرم  •

 .السلطات الحكومية
  
  :تشتمل األمثلة على الظروف المتعلقة بطبيعة أو توقيت عمل المدقق عندما . ١١أ

أن تستخدم طريقة حقوق الملكية في المحاسبة لمنشأة زميلة يترتب على المؤسسة   •
ويكون المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول البيانات 
 . المالية للمنشأة الزميلة لتقييم ما إذا كانت طريقة حقوق الملكية مطبقة على نحو مناسب

 غير قادر فيه على مراقبة الجرد  في حين يكون المدققيكون توقيت تعيين المدقق  •
  . الفعلي للمخزون

 يخلص المدقق إلى أن تنفيذ إجراءات جوهرية وحدها يكون غير كاف ولكن أنظمة  •
 .الرقابة في المنشأة غير فعالة

 
تشتمل أمثلة تعذر الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة الناشئة عن القيود على نطاق  . ١٢أ

  : ن قبل اإلدارة عندماالتدقيق المفروضة م

 .لجرد الفعلي للمخزونا تمنع اإلدارة المدقق من مراقبة  •

 .   طلب مصادقة خارجية على أرصدة حسابات محددة تمنع اإلدارة المدقق من •
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 اإلدارة بعد  التي تفرضهالقيودلعاقبة تعذر الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة نظراً 
  )١٤-)ب(١٣ الفقرة :المرجع(قبول المدقق للعملية 

  

 من التدقيق أمراً عملياً على المرحلة المنجزة من نسحابيمكن أن تعتمد قضية مدى كون اإل  .١٣أ
 الجزء األساسي من إذا أنجز المدقق. العملية في الحين الذي تفرض فيه اإلدارة قيد النطاق

ب الرأي وأن يبين قيد  الممكن وأن يحجفقد يود المدقق أن يستكمل التدقيق إلى الحدالتدقيق 
  .قبل السحبأساس حجب الرأي النطاق في فقرة 

  
 من التدقيق ممكناً إذا كان من المفروض على المدقق نسحابة قد ال يكون اإلفي ظروف معين . ١٤أ

بموجب القانون أو النظام أن يواصل عملية التدقيق، وقد يكون هذا الحال حال المدقق الذي 
وقد يكون هذا هو الحال أيضاً في . ية لمنشآت القطاع العاميعين لتدقيق بيانات مال

االختصاصات التي يعين فيها المدقق لتدقيق البيانات المالية التي تغطي فترة محددة أو يعين 
 تدقيق هذه البيانات المالية أو قبل نهاية إستكمال قبل نسحابلفترة محددة ويكون ممنوعاً من اإل

 األخرى المسألةى المدقق أيضاً أنه من الضروري أن يضمن فقرة قد ير. الفترة على التوالي
  ٦.في تقرير المدقق

  
 ضروري بسبب قيد النطاق فقد يترتب من التدقيق نسحابحينما يخلص المدقق إلى أن اإل . ١٥أ

 المدقق يقضي بإبالغ الجهة المنظمة أو مالكي  عاتقمتطلب مهني أو قانوني أو تنظيمي على
  .  من العمليةنسحابسائل المتعلقة باإلالمنشأة عن الم

  
          )١٥الفقرة : المرجع(  بالرأي السلبي أو حجب الرأي التي تتعلق األخرىاتعتباراإل
فيما يلي أمثلة على ظروف إعداد التقارير المالية ال تتناقض مع الرأي السلبي أو حجب الرأي   .١٦أ

  :من قبل المدقق
مالية معدة بموجب إطار إعداد تقارير مالية ما و، في نفس  التعبير عن رأي حول بيانات  •

التقرير، التعبير عن رأي سلبي حول نفس البيانات المالية بموجب إطار إعداد تقارير مالية 
  ٧.مختلف

 التعبير عن حجب الرأي المتعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية، حيثما انطبق ذلك، والرأي  •
في هذه الحالة ال ). ٥١٠٨أنظر معيار التدقيق الدولي (المركز المالي غير المعدل المتعلق ب

  . الرأي في البيانات المالية ككليكون المدقق قد عبر عن حجب
  
  

                                                 
  . أ٥الفقرة " فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل"، ٧٠٦ معيار التدقيق الدولي  ٦
  . ذه الظروف من أجل وصف ه٧٠٠ من معيار التدقيق الدولي ٣٢ أنظر الفقرة أ ٧
  . ١٠، الفقرة "فتتاحيةإل األرصدة ا–عمليات التدقيق األولية  "٥١٠معيار التدقيق الدولي   ٨
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  شكل ومضمون تقرير المدقق لدى تعديل الرأي 
  )٢١، ١٩، ١٧-١٦الفقرة : المرجع (فقرة أساس التعديل

  

عزيز فهم المستخدمين وتحديدهم للظروف غير العادية  في تقرير المدقق على تتساقيساعد اإل . ١٧أ
 في صياغة الرأي المعدل وفي وصف أساس تساق، وبالتالي وبالرغم من أن اإللدى حدوثها

  .  في شكل ومضمون تقرير المدقق أمر مرغوب بهتساقالرأي قد ال يكون أمراً ممكناً فإن اإل
  
التي يمكن أن يبينها المدقق في فقرة أساس لجوهرية من األمثلة على اآلثار المالية لألخطاء ا . ١٨أ

وصافي الدخل التعديل في تقرير المدقق تعداد آثار ضريبة الدخل والدخل قبل الضرائب 
  .زون المخوحقوق الملكية إذا كانت هناك مبالغة في قيمة

  
  : الً للتطبيق إذافي فقرة أساس التعديل قد ال يكون أمراً قاباإلفصاح عن المعلومات المحذوفة  . ١٩أ

لم يتم إعداد اإلفصاح من قبل اإلدارة أو إذا لم تكن اإلفصاحات متوافرة للمدقق بسهولة   ) أ(
 بأي شكل من األشكال؛ أو

 في رأي المدقق، كانت اإلفصاحات مسهبة دونما مسوغ لذلك فيما يتعلق بتقرير   ) ب(
 . المدقق

 

مسألة محددة مبينة في فقرة أساس التحفظ ال يبرر الرأي السلبي أو حجب الرأي فيما يتعلق ب . ٢٠أ
في هذه . كانت خالفاً لذلك ستتطلب تعديالً على رأي المدققحذف وصف مسائل أخرى محددة 

الحاالت فقد يكون اإلفصاح هذه عن المسائل األخرى التي يكون المدقق على علم بها أمراً ذا 
  . صلة بمستخدمي البيانات المالية

  
    )٢٣-٢٢الفقرة : المرجع( فقرة الرأي

  . أن رأي المدقق معدل ويشير إلى نوع التعديل للمستخدميوضح تضمين عنوان هذه الفقرة  .٢١أ
  
بالنسبة للتفسير " عبارات مثل إستخدامحينما يعبر المدقق عن رأي متحفظ فليس من المناسب  . ٢٢أ

  .ة بما يكفيفي فقرة الرأي ألنها ليست واضحة أو مؤثر" فيما يتعلق بـ"أو " السابق
  

             تقارير المدقق التوضيحية    
 على ققين لهم آراء متحفظة وآراء سلبية في الملحق على تقارير مد٢ و١يحتوي التوضيحان  . ٢٣أ

  . التوالي ألن البيانات المالية تحتوي على أخطاء جوهرية
  
ن المدقق لم يتمكن من  في الملحق على تقرير مدقق له رأي متحفظ أل٣يحتوي التوضيح  . ٢٤أ

 على حجب للرأي نظراً لعدم ٤يحتوي التوضيح . الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
. القدرة على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول مكون منفرد في البيانات المالية

كافية  على حجب للرأي نظراً لعدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق ٥يحتوي التوضيح 
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في كل من الحالتين األخيرتين كانت اآلثار . لعديد من مكونات البيانات الماليةاومناسبة حول 
   .واسعة النطاقرة على البيانات المالية جوهرية الممكنة لعدم القد

  
     )٢٨الفقرة : المرجع ( المكلفين بالرقابة أولئك معتصالاإل
لتي أدت إلى التعديل المتوقع على رأي المدقق والصياغة إبالغ المكلفين بالرقابة عن الظروف ا . ٢٥أ

  :المقترحة للتعديل أمر يمكِّن

أو (المطلوبة وأسباب  )للتعديالت(للتعديل  المكلفين بالرقابة إنتباهالمدقق من لفت   )أ (
  ؛ و)التعديالت(تعديل ال) ظروف

) المسائل( المسألة  الحصول على موافقة المكلفين بالرقابة فيما يتعلق بحقائقالمدقق من  )ب (
لتأكيد على المسائل الخالفية  من اأو) التعديالت المتوقعة(التي دعت إلى التعديل المتوقع 

 مع اإلدارة تبعاً لذلك؛ و

المكلفين بالرقابة من الحصول على فرصة، حيثما كان ذلك مناسباً، تزويد المدقق   )ج (
ي تدعو إلى الت) بالمسائل(ا يتعلق بالمسألة بالمزيد من المعلومات والتوضيحات فيم

      ).   التعديالت المتوقعة(التعديل المتوقع 



 التعديالت على الرأي في تقرير المدقق المستقل
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  ملحق 
  )٢٤-٢٣الفقرة أ: المرجع(

  

  توضيحات حول تقارير المدققين التي ُأدخلت عليها تعديالت على الرأي
ي البيانات ي متحفظ نظراً لألخطاء الجوهرية ف الذي يحتوي على رأتقرير المدقق: ١التوضيح  •

  . المالية

ي البيانات نظراً لألخطاء الجوهرية ف  الذي يحتوي على رأي سلبيتقرير المدقق: ٢التوضيح  •
  . المالية

نظراً لعدم تمكن المدقق من الحصول   الذي يحتوي على رأي سلبيتقرير المدقق: ٣التوضيح  •
 .على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

ي نظراً لعدم تمكن المدقق من تقرير المدقق الذي يحتوي على حجب للرأ: ٤التوضيح  •
 .  الحصول على معلومات تدقيق كافية ومناسبة حول مكون منفرد في البيانات المالية

 الذي يحتوي على حجب للرأي نظراً لعدم تمكن المدقق من تقرير المدقق: ٥التوضيح  •
  . ةالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المكونات المتعددة في البيانات المالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   

    ٧١٤  )الملحق (٧٠٥معيار التدقيق الدولي 

  :١التوضيح 
  :تشتمل الظروف على ما يلي

تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات األغراض العامة من قبل إدارة المنشأة وفقاً  •
 . معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلل

 التدقيق تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار •
  ٢١٠.٩الدولي 

تعتبر األخطاء جوهرية في البيانات المالية ولكنها ليست واسعة . هناك أخطاء في المخزون •
 . النطاق

باإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية، تترتب على عاتق المدقق مسؤوليات إعداد تقارير أخرى  •
   .  بموجب القانون المحلي

  
  تقرير المدقق المستقل 

  ]طَب المناسبالمخا[
  ١٠حول البيانات الماليةتقرير 

  
 ٣١لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقه للشركة أ والتي تتألف من الميزانية العمومية كما في

، وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية ٢٠×١ديسمبر 
  .بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى

  
   عن البيانات المالية١١مسؤولية اإلدارة

قاً للمعايير الدولية إلعداد  وعرضها عرضاً عادالً وفن إعداد هذه البيانات الماليةاإلدارة مسؤولة ع
 ليتسنى إعداد البيانات المالية  الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضرورياً وعن١٢التقارير المالية،

  . أو الخطأحتيال كانت نتيجة اإلسواء الخالية من األخطاء الجوهرية
  

  مسؤولية المدقق
 على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا لية بناءتكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات الما

 للمتطلبات األخالقية والتخطيط متثالوفقاً لمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل

                                                 
  ". الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق "٢١٠معيار التدقيق الدولي       ٩
 تقارير حول "ان الفرعي الثاني غير ضروري في الظروف حينما ينطبق العنو" تقرير حول البيانات المالية"العنوان الفرعي      ١٠

  ".متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
  .   معينإختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن      ١١
اإلدارة "حيثما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً، يمكن أن تكون الصيغة كما يلي      ١٢

  ..." إعداد البيانات المالية التي تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن مسؤولة عن



في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   
 

 )الملحق (٧٠٥ ق الدولي معيار التدقي  ٧١٥ 

دقي
الت
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للتدقيق وتنفيذه للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء 
  .  الجوهرية

  
ق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في ينطوي التدقي

البيانات المالية، وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 
طر ولدى إجراء تقييمات المخا.  أو الخطأحتيال كانت نتيجة اإلسواءالجوهرية في البيانات المالية 
 وعرضها  الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات الماليةعتبارعلى المدقق أن يأخذ بعين اإل

من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لغرض  لهذه البيانات ١٣العادل
على تقييم مدى مالءمة  يشتمل التدقيق أيضاً ١٤.إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة

السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى 
  . تقييم العرض الكلي للبيانات المالية

  
  . نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق

  
   الرأي المتحفظأساس

بالتكلفة والقيمة لم تفصح اإلدارة عن المخزون . ×مخزون الشركة وارد في الميزانية العمومية بواقع 
 ولكنها أفصحت عن التكلفة وحدها فقط مما يشكل حيوداً عن المعايير الصافية المتحققة أيهما األقل
ه لو أن اإلدارة أفصحت عن المخزون تشير سجالت الشركة إلى أن. الدولية إلعداد التقارير المالية

 كان سيلزم لتخفيض ×بسعر التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق الصافية أيهما األقل، فإن مبلغ 
 وكانت × بواقع يه كانت تكلفة المبيعات ستزدادالمخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق، وعل

  . على التوالي× و× و×فص بواقع ضريبة الدخل وصافي الدخل وحقوق المساهمين ستنخ
  

  الرأي المتحفظ
 آثار المسألة المبينة في أساس الرأي المتحفظ فإن هذه البيانات المالية تعرض بشكل بإستثناءبرأينا أنه 

المركز المالي ) لـ تعطي عرضاً صحيحاً وعادالً أو(عادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية 
تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ أدائها المالي و) لـ(و ٢٠×١ ديسمبر ٣١في  للشركة أ كما

  .      وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
                                                 

لدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، على المـدقق أن     : "، يمكن أن تكون الصيغة كما يلي      ١٢في حالة وجود المالحظة الهامشة          ١٣
 من أجل تصميم  التي تعطي عرضاً صحيحاً وعادالًاخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية     الرقابة الد  عتباريأخذ بعين اإل  

  ."إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة
 حول فعالية الرقابة الداخلية إلى جانب تـدقيق البيانـات           في الحاالت التي تترتب فيها أيضاً على المدقق مسؤولية إبداء رأي             ١٤

 عتبـار لدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، على المدقق أن يأخذ بعـين اإل           : "المالية، يجب أن تتم صياغة هذه الجملة كما يلي        
جل تصميم إجـراءات التـدقيق       من أ   وعرضها العادل للبيانات المالية    الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية      

لـدى إجـراء تقييمـات     : "، يمكن أن تكون الصيغة كما يلـي       ١٢في حالة وجود المالحظة الهامشية      ". روفالمناسبة في الظ  
 التي تعطي عرضاً    الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية       عتبارالمخاطر هذه، على المدقق أن يأخذ بعين اإل       

  ". من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروفعادالًصحيحاً و



في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   

    ٧١٦  )الملحق (٧٠٥معيار التدقيق الدولي 

  أخرىتقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية 

سيختلف شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناء على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير [

  ]. قاة على عاتق المدققاألخرى المل

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[
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  :٢التوضيح 
  :تشتمل الظروف على ما يلي

تدقيق البيانات المالية الموحدة ذات األغراض العامة المعدة من قبل إدارة الشركة األم وفقاً  •
 .  ماليةللمعايير الدولية إلعداد التقارير ال

تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق  •
 . ٢١٠ الدولي

تعتبر األخطاء  .الشركة التابعةم توحيد هناك أخطاء جوهرية في البيانات المالية نظراً لعد •
المالية ألن ذلك أمر غير  لم يحدد أثر األخطاء على البيانات .واسعة النطاق في البيانات المالية

 . قابل للتطبيق

 ب على عاتق المدقق مسؤوليات إعداد تقاريرباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية الموحدة، تترت •
  .    أخرى بموجب القانون المحلي

  
  تقلتقرير المدقق المس

  ]المخاطَب المناسب[
  ١٥البيانات المالية الموحدةتقرير حول 

، والتي تتألف من  الخاصة بالشركة أ وشركاتها التابعةة المرفقهبيانات المالية الموحدلقد قمنا بتدقيق ال
 وبيان التغيرات في ، وبيان الدخل الموحد٢٠×١ ديسمبر ٣١ كما في  الموحدةالميزانية العمومية

هامة  وملخص السياسات المحاسبية ال للسنة المنتهية بذلك التاريخوق الملكية وبيان التدفق النقديحق
   .والمعلومات التفسيرية األخرى

  
   عن البيانات المالية الموحدة١٦مسؤولية اإلدارة

 والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد عداداإلاإلدارة مسؤولة عن 
عداد البيانات المالية  وعن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضرورياً ليتسنى إ١٧التقارير المالية،

  . أو الخطأحتيال كانت نتيجة اإلسواءالموحدة الخالية من األخطاء الجوهرية 
  

                                                 
تقرير "غير ضروري في الظروف حينما ينطبق العنوان الفرعي الثاني " تقرير حول البيانات المالية الموحدة"العنوان الفرعي    ١٥

  ".حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
  .   معينإختصاصمن أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ض   ١٦
حيثما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية موحدة تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً، يمكن أن تكون الصيغة كما يلي    ١٧

اإلدارة مسؤولة عن إعداد بيانات مالية موحدة تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، "
  ."..وعن 



في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   

    ٧١٨  )الملحق (٧٠٥معيار التدقيق الدولي 

  مسؤولية المدقق
تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناء على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء 

 للمتطلبات األخالقية متثالهذه المعايير منا اإلتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب 
والتخطيط للتدقيق وتنفيذه للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية 

  .  من األخطاء الجوهرية
  

ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 
بيانات المالية الموحدة، وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر ال

ولدى إجراء .  أو الخطأحتيال كانت نتيجة اإلسواءاألخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة 
عداد المنشأة  الرقابة الداخلية المتصلة بإعتبارتقييمات المخاطر على المدقق أن يأخذ بعين اإل

 للبيانات المالية الموحدة من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ١٨وعرضها العادل
 يشتمل التدقيق أيضاً على ١٩.ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة
رات المحاسبية التي تجريها تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقدي

  . اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي للبيانات المالية الموحدة
  

  .نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق
  

  أساس الرأي السلبي
 التي استملكتها كة التابعة ألبيانات المالية للشر، لم تقم الشركة بتوحيد ا×كما أوضحنا في المالحظة 

 لتزاماتالقيم العادلة لبعض األصول المادية واإل من التأكد من  بعدها لم تتمكن ألن٢٠×١ام خالل ع
 على أساس ستثمارالخاصة بالشركة التابعة في تاريخ االستمالك، وبالتالي تتم المحاسبة على هذا اإل

نها أل  المعايير الدولية إلعداد التقارير الدولية أن يتم توحيد الشركة التابعةكان ينبغي بموجب. التكلفة
 لتأثرت العديد من المكونات في البيانات المالية  ولو أنه تم توحيد الشركة ب.خاضعة لسيطرة الشركة
          .  لم تُحدد آثار عدم إجراء التوحيد على البيانات المالية الموحدة. المرفقة تأثراً جوهرياً

  
  ال

                                                 
لدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، على المـدقق أن    : "، يمكن أن تكون الصيغة كما يلي      ١٧في حالة وجود المالحظة الهامشة          ١٨

 من أجل تصميم  موحدة تعطي عرضاً صحيحاً وعادالًالرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة لبيانات مالية عتباريأخذ بعين اإل
  ."سبة في الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأةإجراءات التدقيق المنا

في الحاالت التي تترتب فيها أيضاً على المدقق مسؤولية إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية إلى جانب تـدقيق البيانـات                        ١٩
 إجراء تقييمات المخاطر هذه، على المدقق أن يأخـذ بعـين            لدى: "المالية الموحدة، يجب أن تتم صياغة هذه الجملة كما يلي         

 مـن أجـل    الموحدة وعرضها العادل للبيانات المالية الموحدةالرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية    عتباراإل
: ن تكون الصيغة كمـا يلـي  ، يمكن أ١٧في حالة وجود المالحظة الهامشية ". روفتصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظ   

 الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة لبيانات ماليـة        عتبارلدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، على المدقق أن يأخذ بعين اإل          "
  ". من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروفموحدة تعطي عرضاً صحيحاً وعادالً
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  الرأي السلبي
  

 فإن البيانات المالية الموحدة في فقرة أساس الرأي السلبيبرأينا أنه نظراً ألهمية المسألة التي نوقشت 
المركز المالي للشركة أ وشركاتها ) أو ال تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً لـ(ال تعرض بشكل عادل 

ي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ أدائها المال) لـ(و ٢٠×١ ديسمبر ٣١التابعة كما في 
  . وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
  أخرىتقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية 

سيختلف شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناء على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير [
  ]. األخرى الملقاة على عاتق المدقق

  ]توقيع المدقق[
  ]تاريخ تقرير المدقق[
  ]عنوان المدقق[
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    ٧٢٠  )الملحق (٧٠٥معيار التدقيق الدولي 

  :٣التوضيح 
  :تشتمل الظروف على ما يلي

  المنشأة المعدة من قبل إدارة ذات األغراض العامةلمالية البيانات ا مجموعة كاملة منتدقيق •
 .  وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

ملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق تعكس شروط ع •
 . ٢١٠الدولي 

 في شركة فرعية إستثمارمن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تتعلق بلم يتمكن المدقق  •
تعتبر اآلثار الممكنة لعدم التمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، تعتبر . أجنبية

 .  مةً ولكنها غير واسعة النطاق على البيانات الماليةها

 أخرى ب على عاتق المدقق مسؤوليات إعداد تقارير، تترتبيانات الماليةباإلضافة إلى تدقيق ال •
  .    بموجب القانون المحلي

  
  تقلتقرير المدقق المس

  ]المخاطَب المناسب[
  

  ٢٠تقرير حول البيانات المالية
كما في   المرفقه الخاصة بالشركة أ، والتي تتألف من الميزانية العموميةانات الماليةنا بتدقيق البيلقد قم
 للسنة وق الملكية وبيان التدفق النقدي وبيان التغيرات في حق، وبيان الدخل٢٠×١ ديسمبر ٣١

  . المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى
  

   عن البيانات المالية٢١ة اإلدارةوليمسؤ
 وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير دل لهذه البيانات الماليةاإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العا

 وعن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضرورياً ليتسنى إعداد البيانات المالية الخالية من ٢٢المالية،
  . أو الخطأحتيالنت نتيجة اإل كاسواءاألخطاء الجوهرية 

  
  مسؤولية المدقق

على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناء 
 للمتطلبات األخالقية متثال منا اإلالدولية حيث تتطلب هذه المعاييرتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق 

                                                 
تقرير حـول   "غير ضروري في الظروف حينما ينطبق العنوان الفرعي الثاني          " لبيانات المالية تقرير حول ا  "العنوان الفرعي       ٢٠

  ".متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
  .   معينإختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن     ٢١
اإلدارة "، يمكن أن تكون الصيغة كمـا يلـي    حيثما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً ٢٢

  ..."مسؤولة عن إعداد بيانات مالية تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن 



في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   
 

 )الملحق (٧٠٥ ق الدولي معيار التدقي  ٧٢١ 

دقي
الت

قـ
 

فيذه للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من والتخطيط للتدقيق وتن
  .  األخطاء الجوهرية

  
ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 

مخاطر األخطاء البيانات المالية، وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم 
ولدى إجراء تقييمات المخاطر .  أو الخطأحتيال كانت نتيجة اإلسواء في البيانات الماليةالجوهرية 

 ٢٣ الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة وعرضها العادلعتبارعلى المدقق أن يأخذ بعين اإل
وف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي للبيانات المالية من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظر

 يشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالءمة السياسات ٢٤.حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة
المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم 

  . العرض الكلي للبيانات المالية
  

  المتحفظ حوللة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينانعتقد أن األد
  .التدقيق

  
  أساس الرأي المتحفظ

وهي شركة زميلة أجنبية استملكت أثناء السنة وتمت المحاسبة  ، الشركة أ في الشركة بإستثمار
 ٢٠س١ ديسمبر ٣١في  ومية كما على الميزانية العم×، مسجل بواقع عليها بطريقة حقوق الملكية

وحصة الشركة أ من الدخل الصافي للشركة ب مشمول في دخل الشركة أ للسنة المنتهية بذلك 
 الشركة أ ستثمارلم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المبلغ المسجل إل. التاريخ

الصافي للشركة ب لتلك السنة ل  وحصة الشركة أ من الدخ٢٠×١ ديسمبر ٣١في  في الشركة ب كما
، وبالتالي  الوصول إلى المعلومات المالية والتواصل مع اإلدارة ومع مدققي الشركة ب تعذر عليناألن

  . لم نتمكن من تحديد ما إذا كان أي التعديالت على هذه المبالغ ضرورية
  

  الرأي المتحفظ 
 في فقرة أساس الرأي المتحفظ فإن البيانات المالية  اآلثار الممكنة للمسألة المبينةبإستثناءبرأينا أنه، 

) أو تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً لـ(تعرض بشكل عادل، من حيث جميع الجوانب الجوهرية، 
                                                 

لمدقق أن يأخذ لدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، على ا: "، يمكن أن تكون الصيغة كما يلي٢٢في حالة وجود المالحظة الهامشة   ٢٣
 من أجل تـصميم إجـراءات        تعطي عرضاً صحيحاً وعادالً    الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة لبيانات مالية       عتباربعين اإل 

  ."التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة
اً على المدقق مسؤولية إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية إلى جانب تدقيق البيانات المالية،             في الحاالت التي تترتب فيها أيض       ٢٤

الرقابة الداخلية   عتبارلدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، على المدقق أن يأخذ بعين اإل          : "يجب أن تتم صياغة هذه الجملة كما يلي       
 من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة فـي         ها العادل للبيانات المالية الموحدة     وعرض المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية    

لدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، علـى       : "، يمكن أن تكون الصيغة كما يلي      ٢٢في حالة وجود المالحظة الهامشية      ". روفالظ
 مـن أجـل      تعطي عرضاً صحيحاً وعـادالً     يانات مالية الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة لب      عتبارالمدقق أن يأخذ بعين اإل    

  ".تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف



في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   

    ٧٢٢  )الملحق (٧٠٥معيار التدقيق الدولي 

أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة ) لـ(و ٢٠×١ ديسمبر ٣١ كما في المركز المالي للشركة أ
   . لدولية إلعداد التقارير الماليةالمنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير ا

  
  أخرىتقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية 

 شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناء على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير سيختلف[

  ]. األخرى الملقاة على عاتق المدقق

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[
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  :٤التوضيح 
  :تشتمل الظروف على ما يلي

  المعدة من قبل إدارة المنشأة ذات األغراض العامةلمالية البيانات ا مجموعة كاملة منتدقيق •
 .  وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

لتدقيق تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار ا •
 . ٢١٠الدولي 

لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول مكون منفرد في البيانات  •
المالية، أي أن المدقق لم يتمكن أيضاً من الحصول على أدلة تدقيق حول المعلومات المالية 

تعتبر . من صافي أصول الشركة% ٩٠ مشروع مشترك يمثل ما يزيد على إستثمارالمتعلقة ب
اآلثار الممكنة لعدم التمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، تعتبر هامةً وواسعة 

 .  النطاق على البيانات المالية
 أخرى ب على عاتق المدقق مسؤوليات إعداد تقارير، تترتبيانات الماليةباإلضافة إلى تدقيق ال •

 .    بموجب القانون المحلي
  
  

  تقلستقرير المدقق الم
  ]المخاطَب المناسب[
  

  ٢٥تقرير حول البيانات المالية
كما في   المرفقه الخاصة بالشركة أ، والتي تتألف من الميزانية العموميةنا بتدقيق البيانات الماليةلقد قم
 للسنة وق الملكية وبيان التدفق النقدي وبيان التغيرات في حق، وبيان الدخل٢٠×١ ديسمبر ٣١

  . اريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرىالمنتهية بذلك الت
  

   عن البيانات المالية٢٦ولية اإلدارةمسؤ
 وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير دل لهذه البيانات الماليةاإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العا

ضرورياً ليتسنى إعداد البيانات المالية الخالية من  وعن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ٢٧المالية،
  . أو الخطأحتيال كانت نتيجة اإلسواءاألخطاء الجوهرية 

  

  مسؤولية المدقق
على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء 

 فإننا لم نتمكن  للمسألة المبينة في فقرة أساس حجب الرأي، ولكن نظراًالدوليةوفقاً لمعايير التدقيق 
   .    يبنى عليه رأي التدقيق لتكوين أساس الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبةمن

                                                 
تقريـر حـول    "غير ضروري في الظروف حينما ينطبق العنوان الفرعي الثـاني           " تقرير حول البيانات المالية   "العنوان الفرعي     ٢٥

  ".متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
  .   معينإختصاصطاق اإلطار القانوني ضمن  أو شرط آخر مناسب في ن٢٦
اإلدارة "حيثما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً، يمكن أن تكون الصيغة كمـا يلـي                       ٢٧

  ..."ة، وعن مسؤولة عن إعداد بيانات مالية تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي



في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   

    ٧٢٤  )الملحق (٧٠٥معيار التدقيق الدولي 

  أساس الرأي المتحفظ
 في الميزانية ×مسجل بواقع ) صالدولة ( مشروعها المشترك مع الشركة ب  في الشركةإستثمار

. ٢٠×١ ديسمبر ٣١من األصول الصافية كما في % ٩٠كل ذلك ما يزيد على  ويشالعمومية للشركة
التدقيق  وثائق  تعذر وصولنا إلى بما في ذلك التواصل مع اإلدارة ومع مدققي الشركة بتعذر علينا
، ونتيجة لذلك لم نتمكن من معرفة ما إذا كانت التعديالت ضرورية فيما بالشركة  بمدققي الخاصة

التي تسيطر عليها سيطرة مشتركة وحصتها  بركة التناسبية من أصول الشركة يتعلق بحصة الش
 والتي هي مسؤولة عنها مسؤوليةً مشتركة وحصتها التناسبية من ب الشركة إلتزاماتالتناسبية من 

 عن تلك السنة والمكونات التي يتكون منها بيان التغييرات في حقوق بدخل ومصاريف الشركة 
  . دفقات النقديةالملكية وبيان الت

  
  حجب الرأي

 من الحصول على أدلة تدقيق تمكنأساس حجب الرأي، لم ن المبينة في فقرة  المسألة ألهميةنظراً
كافية ومناسبة لتوفير أساس يبنى عليه رأي التدقيق، وبالتالي فإننا ال نعبر عن رأي حول البيانات 

  . المالية
  

       ى تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخر

 شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناء على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير سيختلف[

  ]. األخرى الملقاة على عاتق المدقق

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[
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  :٥التوضيح 

  :تشتمل الظروف على ما يلي
  المعدة من قبل إدارة المنشأة ذات األغراض العامةلمالية البيانات ا مجموعة كاملة منتدقيق •

 .  وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق  •

 . ٢١٠الدولي 
 مكون منفرد في البيانات لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول •

 مخزون المنشأة المالية، أي أن المدقق لم يتمكن أيضاً من الحصول على أدلة تدقيق حول
تعتبر اآلثار الممكنة لعدم التمكن من الحصول على . وحسابات الذمم المدينة الخاصة بالمنشأة

 .  لماليةأدلة تدقيق كافية ومناسبة، تعتبر هامةً وواسعة النطاق على البيانات ا
 أخرى ب على عاتق المدقق مسؤوليات إعداد تقارير، تترتبيانات الماليةباإلضافة إلى تدقيق ال •

  .    بموجب القانون المحلي
  

  تقرير المدقق المستقل
  ]المخاطَب المناسب[
  

  ٢٨تقرير حول البيانات المالية
كما في  تي تتألف من الميزانية العمومية المرفقه الخاصة بالشركة أ، والنا بتدقيق البيانات الماليةلقد قم
 للسنة وق الملكية وبيان التدفق النقدي وبيان التغيرات في حق، وبيان الدخل٢٠×١ ديسمبر ٣١

  . المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى
  

   عن البيانات المالية٢٩ولية اإلدارةمسؤ
 وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير دل لهذه البيانات الماليةولة عن اإلعداد والعرض العااإلدارة مسؤ

 وعن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضرورياً ليتسنى إعداد البيانات المالية الخالية من ٣٠المالية،
  . أو الخطأحتيال كانت نتيجة اإلسواءاألخطاء الجوهرية 

  

                                                 
تقرير حول "غير ضروري في الظروف حينما ينطبق العنوان الفرعي الثاني " تقرير حول البيانات المالية" العنوان الفرعي ٢٨

  ".متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
  .   معينإختصاص أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن  ٢٩
اإلدارة "داد بيانات مالية تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً، يمكن أن تكون الصيغة كما يلي حيثما تكمن مسؤولية اإلدارة في إع  ٣٠

  ..."مسؤولة عن إعداد بيانات مالية تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن 



في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   

    ٧٢٦  )الملحق (٧٠٥معيار التدقيق الدولي 

  ققمسؤولية المد
وفقاً لمعايير التدقيق  إجراء التدقيق علىتكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء 

من الحصول على أدلة  فإننا لم نتمكن  المبينة في فقرة أساس حجب الرأينظراً للمسائل، ولكن الدولية
   .    يبنى عليه رأي التدقيق لتكوين أساستدقيق كافية ومناسبة

  

  أساس الرأي المتحفظ
في  وبالتالي لم نشهد الجرد الفعلي للمخزون ٢٠×١ ديسمبر ٣١لم يتم تعييننا كمدققين للشركة إال بعد 

 ديسمبر ٣١تتعلق بكميات المخزون المحتفظ بها بتاريخ بداية السنة ونهايتها، ولم نقتنع بوسائل بديلة 
وباإلضافة إلى ذلك .  على التوالي× و×واقع  المفصح عنها في الميزانية العمومية ب٢٠×١ و٢٠×٠

 أدى إلى العديد ٢٠×١في شهر سبتمبر عام فإن اعتماد أنظمة جديدة محوسبة لحسابات الذمم المدينة 
اً من تاريخ تدقيقنا، كانت اإلدارة ال تزال مستمرة في إعتبار. من األخطاء في حسابات الذمم المدينة

لم نتأكد من خالل وسائل أخرى من . ام وتصحيح األخطاءأوجه القصور في النظ تصحيح عملية
 ×التأكد أو التحقق من حسابات الذمم المدينة الواردة في الميزانية العمومية بواقع مبلغ إجمالي مقداره 

 تبين أن أي تعديالت ونتيجة هذه المسائل لم نتمكن من معرفة ما إذا. ٢٠×١ ديسمبر ٣١كما في 
 يتعلق بما هو مسجل أو غير مسجل من المخزون وحسابات الذمم المدينة فيماكانت ضرورية أم ال 

          .   والمكونات التي يتكون منها بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي
  

  حجب الرأي
تدقيق  من الحصول على أدلة تمكن المبينة في فقرة أساس حجب الرأي، لم ن المسائلهميةنظراً أل

كافية ومناسبة لتوفير أساس يبنى عليه رأي التدقيق، وبالتالي فإننا ال نعبر عن رأي حول البيانات 
  . المالية

  

       تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 

 شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناء على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير سيختلف[

  ]. على عاتق المدققاألخرى الملقاة 

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[



 

 ٧٠٦معيار التدقيق الدولي    ٧٢٧  

دقي
الت

  قـ

  ٧٠٦معيار التدقيق الدولي 
   األخرىوالفقراتفقرات التأكيد 

  في تقرير المدقق المستقل
  

  في الفترات لعمليات تدقيق البيانات المالية  المفعولساري(
  ) أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 

  

  المحتويات
  الفقرة  

    المقدمة
  ٢-١ ..................................................................................معيارالنطاق 

  ٣ ....................................................................................تاريخ النفاذ
  ٤  ........................................................................................الهدف

  ٥  .....................................................................................لتعريفاتا
    المتطلبات

  ٧-٦  ................................................................ في تقرير المدققفقرات التأكيد
  ٨  .............................................................في تقرير المدققالفقرات األخرى 

  ٩  ..................................................................إبالغ المسئولين عن الحوكمة
    التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

  ٤أ-١أ  ................................................................فقرات التأكيد في تقرير المدقق
  ١١أ-٥أ  .............................................................الفقرات األخرى في تقرير المدقق

  ١٢أ  ..................................................................إبالغ المسئولين عن الحوكمة
    التأكيدفقرات للية التي تتضمن متطلبات قائمة معايير التدقيق الدو: ١الملحق 
    للفقرات األخرىقائمة معايير التدقيق الدولية التي تتضمن متطلبات : ٢الملحق 
    تأكيدفقرة  الذي يتضمن توضيح تقرير المدقق: ٣الملحق 

  

  
  

 في سياق "لمستقلفقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق ا" ٧٠٦معيار التدقيق الدولي ينبغي قراءة 
عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق للمدقق المستقل وإجراء األهداف العامة  "٢٠٠معيار التدقيق الدولي 

  ."الدولية
  



  والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقلفقرات التأكيد

    ٧٢٨  ٧٠٦معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
  المعيارنطاق 

 :عندما يعتبره المدقق ضرورياً في تقرير المدقق التوضيح اإلضافي يتناول هذا المعيار .١

التي تجعلها معروض أو مفصح عنه في البيانات المالية ألمر تخدمين لشد انتباه المس  )أ (
  أو؛اسيةً لفهم المستخدمين للبيانات الماليةأهميتها أس

ألي أمر آخر غير معروض أو مفصح عنه في البيانات المالية لشد انتباه المستخدمين   )ب (
 .مسئوليات المدقق أو تقريرهالمتعلقة بفهم المستخدمين لعملية التدقيق أو 

 

التي تحتوي على متطلبات محددة للمدقق إلدراج  معايير التدقيق الدولية ٢ و١لملحقان يحدد ا .٢
تنطبق المتطلبات ، وفي تلك الظروف. فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق

 .فيما يتعلق بشكل ومكان هذه الفقراتالواردة في هذا المعيار 
  

 تاريخ النفاذ
 ١٥لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في فعول يعتبر هذا المعيار ساري الم .٣

 . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ديسمبر 
  

 الهدف
 يرى عندما ،هو شد انتباه المستخدمين حول البيانات المالية، بعد تكوين رأيالمدقق، إن هدف  .٤

 :، من خالل التوضيح اإلضافي في تقرير المدقق إلىالمدقق لزوم ذلك

 تجعله أهميته أساسياً لفهم المستخدمين للبيانات المالية، على الرغم من ي الذمراأل  ) أ(
  أو؛عرضه أو اإلفصاح عنه بشكل مناسب في البيانات المالية

أي أمر آخر متعلق بفهم المستخدمين لعملية التدقيق أو مسئوليات حيثما كان مالئماً،   ) ب(
 المدقق أو تقريره

  

 التعريفات 
 :في هذا المعيار المعاني المبينة أدناهيكون للمصطلحات التالية  .٥

فصاح عنه  تشير إلى أمر تم عرضه أو اإلفقرة مدرجة في تقرير المدقق –فقرة التأكيد   ) أ(



   المستقلفقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق
 

 ٧٠٦معيار التدقيق الدولي    ٧٢٩  

دقي
الت

  قـ

 جعلته أهميته أساسياً لفهم ، بنظر المدقق،والذيبشكل مناسب في البيانات المالية 
 .المستخدمين للبيانات المالية

تشير إلى أمر آخر غير تلك األمور ير المدقق فقرة مدرجة في تقر –الفقرة األخرى   ) ب(
بفهم ، بنظر المدقق،  يتعلقالبيانات المالية والذيالمعروضة أو المفصح عنها في 

 .المستخدمين لعملية التدقيق أو مسئوليات المدقق وتقريره
  

    المتطلبات  
 أكيد في تقرير المدققفقرات الت

ألمر معروض أو مفصح عنه في لمستخدمين إذا رأى المدقق أن من الضروري شد انتباه ا .٦
البيانات المالية والذي، بنظر المدقق، جعلته أهميته أساسياً لفهم المستخدمين للبيانات المالية، 

 تدقيق أدلةإدراج فقرة تأكيد في تقرير المدقق شريطة حصوله على ينبغي على المدقق فعندها 
وينبغي أن تشير مثل . في البيانات الماليةغير خاطئ بشكل جوهري بأن األمر مالئمة وكافية 

: المرجع. (فقط إلى المعلومات المعروضة أو المفصح عنها في البيانات الماليةهذه الفقرة 
 )٢أ-١الفقرة أ

 

 :فقرة تأكيد في تقرير المدقق، ينبغي عليهعندما يقوم المدقق بإدراج  .٧

 ؛فقرة الرأي في تقرير المدقق بعد مباشرةًإدراجها   )أ (

 ؛أو عنوان مناسب آخر"  أمرتأكيد"ام العنوان استخد  )ب (

الذي يمكن فيه  ، في البيانات المالية،لألمر الذي يتم تأكيده وللمكانإدراج مرجع واضح   )ج (
  ؛ ومر بالكاملإيجاد اإلفصاحات ذات العالقة التي تصف األ

- ٣أالفقرة : المرجع (.ال ينطوي على األمر الذي تم تأكيدهإلى أن رأي المدقق اإلشارة   )د (
 )٤أ

  
  الفقرات األخرى في تقرير المدقق

  

اإلشارة إلى أمر آخر غير تلك األمور المعروضة أو إذا رأى المدقق أن من الضروري  .٨
المفصح عنها في البيانات المالية والذي يتعلق، بنظر المدقق، بفهم المستخدمين لعملية التدقيق 

القيام فعندها ينبغي على المدقق  يز ذلك، وأن القانون أو النظام يجأو مسئوليات المدقق وتقريره
. أو عنوان مناسب آخر" أمر آخر"تحت عنوان بذلك في إحدى الفقرات في تقرير المدقق 

  في أي  أو  أخرىفقرة الرأي وأية فقرة تأكيدوينبغي على المدقق إدراج هذه الفقرة مباشرة بعد 



  فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل
 

    ٧٣٠  ٧٠٦معيار التدقيق الدولي 

 المسئوليات فصلبى ذا عالقة الفقرة األخرإذا كان محتوى مكان آخر في تقرير المدقق 
 )١١أ-٥الفقرة أ: المرجع. (األخرى إلعداد التقارير

  
  إبالغ المسئولين عن الحوكمة

 

تقرير المدقق، فعندها ينبغي على المدقق فقرة تأكيد أو فقرة أخرى في إذا توقع المدقق إدراج  .٩
: المرجع. ( الفقرةبخصوص هذا التوقع والصيغة المقترحة لهذهإبالغ المسئولين عن الحوكمة 

 )١٢الفقرة أ
 

***  
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

  فقرات التأكيد في تقرير المدقق
  )٦الفقرة : المرجع(الظروف التي تكون فيها فقرة التأكيد ضرورية 

 

  :إدراج فقرة تأكيدمن الضروري  هالتي يرى فيها المدقق أنمن األمثلة على الظروف .   ١أ
 .إستثنائينظامي نتائج المستقبلية إلجراء قضائي أو ا يتعلق بالعدم التيقن فيم •

على سبيل المثال، ( ألحد معايير المحاسبة الجديدة )عندما يكون جائزاً(مبكر التطبيق ال •
 على البيانات المالية قبل ي يملك أثراً كبيراًالذ) معيار دولي جديد إلعداد التقارير المالية

 .تاريخ نفاذها

 . على المركز المالي للمنشأةأثرت، أو ال تزال تؤثر، بشكل كبير كارثة كبيرة •
 

وباإلضافة . معالجة المدقق لمثل هذه األموريقلل من فعالية لفقرات التأكيد إن االستخدام الواسع .  ٢أ
في فقرة التأكيد عما هو معروض أو مفصح عنه فإن إدراج المزيد من المعلومات إلى ذلك، 

األمر لم يتم عرضه أو اإلفصاح عنه بشكل مناسب، ووفقاً ة قد يعني أن في البيانات المالي
التأكيد على األمور المعروضة أو المفصح عنها في  استخدام فقرة ٦لذلك، تقصر الفقرة 

  .البيانات المالية
  

  )٧الفقرة : المرجع(إدراج فقرة تأكيد في تقرير المدقق 
  

 تعد فقرة التأكيد بديالً عنوال . ق ال يؤثر على رأي المدققإن إدراج فقرة تأكيد في تقرير المدق  . ٣أ
  :أي من

  



   المستقلفقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق
 

 ٧٠٦معيار التدقيق الدولي    ٧٣١  

دقي
الت

  قـ

 عندما تتطلب ظروف عملية  رأيحجب أو سلبي أو متحفظالمدقق لرأي إبداء   ) أ(
  أو؛)٧٠٥١أنظر معيار التدقيق الدولي (تدقيق محددة ذلك 

من التي يتطلب إعداد التقارير المالية المطبق اإلفصاحات في البيانات المالية   ) ب(
 اإلدارة القيام بها

  

كيد في تقرير المدقق الذي يتضمن رأياً فقرة تأ ٣يتضمن التقرير التوضيحي الوارد في الملحق .   ٤أ
  .اًمتحفظ

  

 )٨الفقرة : المرجع(الفقرات األخرى في تقرير المدقق 
  الظروف التي تكون فيها الفقرة التأكيدية ضرورية 

  

   التدقيقفيما يتعلق بفهم المستخدمين لعملية
  

حتى وإن كان األثر  من العملية نسحابفي الظروف النادرة حيث ال يتمكن المدقق من اإل . ٥أ
نتيجة لفرض اإلدارة قيداً  ، تدقيق مالئمة وكافيةأدلةالمحتمل لعدم القدرة على الحصول على 

ى في  إدراج فقرة أخر قد يرى المدقق أنه من الضروري٢سلبياً،على نطاق عملية التدقيق، 
  . من العمليةنسحابعلى المدقق اإلتقرير المدقق لتوضيح لم تعذر 

  

  فيما يتعلق بفهم المستخدمين لمسئوليات وتقرير المدقق
  

 للمدقق إختصاص نطاقأو الممارسة المقبولة عموماً في  القانون أو النظام  أو يجيزقد يتطلب  . ٦أ
تدقيق البيانات المالية المدقق في عملية مسئوليات التي توضح بشكل أكبر في التوسع باألمور 

واحد أو أكثر من العناوين الفرعية وحيثما كان مالئماً، قد يستخدم . أو تقرير المدقق بشأن ذلك
  .لوصف محتوى الفقرة األخرى

  
الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسئوليات أخرى إلعداد التقارير ال تتناول الفقرة األخرى .   ٧أ

أنظر ( عن البيانات المالية بموجب معايير التدقيق الدولية بالغ بمسئولية المدقق لإلوالتي تتعلق
عندما يطلب  أو )٣ ٧٠٠ فصل في معيار التدقيق الدولي "المسئوليات األخرى إلعداد التقارير"

  .أو إبداء الرأي حول أمور محددة عن إجراءات محددة إضافية بالغأداء أو اإلمن المدقق 
  

  ن أكثر من مجموعة واحدة من البيانات المالية عبالغاإل
  

على (وفقاً إلطار األغراض العامة قد تقوم المنشأة بإعداد مجموعة واحدة من البيانات المالية .   ٨أ
وفقاً إلطار آخر لألغراض ومجموعة أخرى من البيانات المالية ) سبيل المثال، اإلطار الوطني

 بالغق في اإل وإشراك المدق) الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعاييرعلى سبيل المثال، (العامة 

                                                 
 ."ر المدقق المستقلتعديالت على اآلراء الواردة في تقري "٧٠٥معيار التدقيق الدولي  ١

 . لنقاش متعلق بهذا الظرف٧٠٥من معيار التدقيق الدولي ) ٢( )ب(١٣أنظر الفقرة  ٢

 .٣٩-٣٨، الفقرات " عن البيانات الماليةبالغتكوين رأي واإل "٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ٣



  فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل
 

    ٧٣٢  ٧٠٦معيار التدقيق الدولي 

فعندها اهنة، الظروف الروإذا توصل المدقق إلى أن األطر مقبولة في . عن كال المجموعتين
مجموعة أخرى من قد يقوم بإدراج فقرة أخرى في تقرير المدقق مشيراً إلى أنه قد تم إعداد 

وأن المدقق قد قام نفسها وفقاً إلطار آخر لألغراض العامة من قبل المنشأة البيانات المالية 
  .بإصدار تقرير حول البيانات المالية تلك

  

  القيود على توزيع أو استخدام تقرير المدقق
  

وفقاً إلطار األغراض العامة ألن يمكن إعداد البيانات المالية المعدة لغرض خاص     .٩أ
تستوفي متطلبات ات المالية لألغراض العامة هذه المستخدمون المعنيون قد قرروا أن البيان

 من هوألن تقرير المدقق يعنى بمستخدمين محددين، فقد يرى المدقق أن. المعلومات المالية
تبين أن تقرير المدقق معني بالمستخدمين في هذه الظروف إدراج فقرة أخرى الضروري 

  . استخدامه من قبلهمعنيين وحدهم وأنه ال ينبغي توزيعه على أطراف أخرى أوالم
  

  إدراج فقرة أخرى في تقرير المدقق
  

إلفصاح عنه في أن ال يتطلب عرض أمر آخر أو ايعكس محتوى الفقرة األخرى بوضوح   .١٠أ
 المدقق من تقديم، على سبيل معلومات حول منعتتضمن الفقرة األخرى وال . البيانات المالية

نظام أو  القانون أو ال بسرية المعلومات من قبلالمثال، معايير السلوك األخالقي المتعلقة
يتطلب تقديمها من قبل كما أن الفقرة األخرى ال تضم معلومات . المعايير المهنية األخرى

  .اإلدارة
  

وعندما يتم إدراج فقرة . التي يراد إيصالهاطبيعة المعلومات  الفقرة األخرى على إستبداليعتمد  . ١١أ
يتم إدراج ، أخرى لشد انتباه المستخدمين لألمر المتعلق بفهمهم لعملية تدقيق البيانات المالية

 وعندما يتم إدراج فقرة أخرى لشد انتباه .وبعد أي فقرة تأكيدمباشرة بعد فقرة الرأي الفقرة 
ر المالية التي تم تناولها في لألمر المتعلق بالمسئوليات األخرى إلعداد التقاريالمستخدمين 

 المتطلبات تقرير حول"تقرير المدقق، ويمكن إدراج الفقرة في الفصل تحت العنوان الفرعي 
عندما تتعلق المسألة بمسئوليات المدقق وفهم  وعلى نحو بديل، ".القانونية والتنظيمية األخرى

تقرير بعد فصلي منفصل المستخدمين لتقرير المدقق، يمكن إدراج الفقرة األخرى في فصل 
  . المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرىوتقرير حول البيانات المالية حول

  



   المستقلفقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق
 

 ٧٠٦معيار التدقيق الدولي    ٧٣٣  

دقي
الت

  قـ

  )٩الفقرة : المرجع( إبالغ المسئولين عن الحوكمة
  

يعتزم المدقق تسليط إن إبالغ المسئولين عن الحوكمة يجعلهم على علم بطبيعة أي أمور محددة  . ١٢أ
دقق ويمنحهم الفرصة للحصول على مزيد من التوضيح من المدقق  في تقرير المالضوء عليها
قد عملية متعاقبة، في كل وعندما يتكرر إدراج الفقرة األخرى حول أمر محدد . عند الحاجة

  .يقرر المدقق أنه من غير الضروري تكرار اإلبالغ عن كل عملية



 فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل

    ٧٣٤  )الملحق (٧٠٦ الدولي معيار التدقيق

  ١الملحق 
  )٢الفقرة : المرجع(

  

  التي تتضمن متطلبات لفقرات التأكيدايير التدقيق الدولية قائمة مع
  

 من إبتداءالتي سيبدأ العمل بها يحدد هذا الملحق الفقرات الواردة في معايير التدقيق األخرى 
المدقق إدراج فقرة تأكيد في تقرير ، والتي تتطلب من  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥

في المتطلبات والتطبيق ذي العالقة عن النظر د القائمة بديالً وال تع. المدقق في ظروف معينة
  .والمادة التوضيحية األخرى الواردة في معايير التدقيق الدولية

 )ب(١٩ الفقرة – " على شروط عمليات التدقيقتفاقاإل "٢١٠معيار التدقيق الدولي  •

 ١٦و) ب(١٢ الفقرات –" األحداث الالحقة "٥٦٠معيار التدقيق الدولي  •

 ١٩ الفقرة – " المنشأةإستمرارية "٥٧٠معيار التدقيق الدولي  •

 عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً – الخاصة عتباراتاإل "٨٠٠معيار التدقيق الدولي  •
  ١٤ الفقرة – "ألطر األغراض الخاصة



   المستقلفقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق
 

 )الملحق (٧٠٦معيار التدقيق الدولي    ٧٣٥  

دقي
الت

  قـ

  ٢الملحق 
  )٢الفقرة : المرجع(

  خرىفقرات األللقائمة معايير التدقيق الدولية التي تتضمن متطلبات 
  

 ١٥ من إبتداءيحدد هذا الملحق الفقرات الواردة في معايير التدقيق األخرى التي سيبدأ العمل بها 
 في تقرير المدقق أخرى أو بعد ذلك التاريخ، والتي تتطلب من المدقق إدراج فقرة ٢٠٠٩ديسمبر 

لتطبيق ذي العالقة والمادة وال تعد القائمة بديالً عن النظر في المتطلبات وا. في ظروف معينة
  .التوضيحية األخرى الواردة في معايير التدقيق الدولية

 ١٦و) ب(١٢ الفقرات –" األحداث الالحقة "٥٦٠معيار التدقيق الدولي •

 " األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة–المعلومات المقارنة  "٧١٠معيار التدقيق الدولي •
 ١٩ و١٧-١٦ و١٤-١٣الفقرات 

 بالمعلومات األخرى الواردة في المتعلقةمسؤوليات المدقق  "٧٢٠معيار التدقيق الدولي •
 )أ(١٠ الفقرة –" المستندات المحتوية على بيانات مالية مدققة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل
 

    ٧٣٦  )الملحق (٧٠٦معيار التدقيق الدولي 

  ٣الملحق 
  )٤أالفقرة : المرجع(

  توضيح تقرير المدقق الذي يتضمن فقرة تأكيد
  

  :تشمل الظروف ما يلي

ملة من البيانات المالية لألغراض العامة التي أعدتها إدارة تدقيق مجموعة كا •
 .المنشأة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الواردة ل عملية التدقيقشروط عكس  •
 ٢١٠.٤في معيار التدقيق الدولي 

  .لق معإستثنائيبأمر قضائي وجود شك فيما يتعلق  •

 .عدم االلتزام بإطار إعداد التقارير المالية المطبق نتج عنه رأي متحفظ •

إضافةً إلى تدقيق البيانات المالية، يتحمل المدقق مسؤوليات أخرى متعلقة بإعداد  •
 .بموجب القانون المحليالتقارير 

  
  

  تقرير المدقق المستقل
  ]الجهة المعنية[
  

  ٥ البيانات الماليةتقرير حول
  

 في  كماوالتي تتضمن الميزانية العمومية ABCلشركة  مرفقةدقيق البيانات المالية القمنا بت
حقوق الملكية وبيان التدفقات  وبيان الدخل وبيان التغيرات في ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١تاريخ 
للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات  وملخص للسنة المنتهية في ذلك التاريخالنقدية 

  .التوضيحية األخرى
  

   عن البيانات المالية٦ةمسؤولية اإلدار
الدولية تتحمل اإلدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية تلك وعرضها بشكل منصف وفقاً للمعايير 

عداد لزومها إلومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة  ٧إلعداد التقارير المالية
                                                 

 ." على شروط عمليات التدقيقتفاقاإل "٢١٠معيار التدقيق الدولي   ٤
 المتطلبات تقرير حول"ضرورياً عندما ال ينطبق العنوان الفرعي الثاني "  البيانات الماليةتقرير حول "وان الفرعيعنال يعد ال  ٥

 ."القانونية والتنظيمية األخرى
 . محددإختصاصنطاق أو أي مصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في   ٦
المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على النحو عندما تنطوي مسؤولية اإلدارة على إعداد البيانات   ٧

اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، : "التالي
"... 



   المستقلفقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق
 

 )الملحق (٧٠٦معيار التدقيق الدولي    ٧٣٧  

دقي
الت

  قـ

  . أو الخطأحتيال عن اإللناتج االجوهريالبيان الخاطئ الية خالية من بيانات م
  

  مسؤولية المدقق 
  

.  البيانات المالية اعتماداً على عملية التدقيق الخاصة بنا تلكتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول
حيث تتطلب منا تلك المعايير .  التدقيق الخاصة بنا وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةةونقوم بإجراء عملي
ضمان معقول وإجراء عملية التدقيق للحصول على  تخطيطولسلوك األخالقي االمتثال لمتطلبات ا

  .نت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهريحول ما إذا كا
  
 تدقيق حول القيم واإلفصاحات أدلةإجراءات للحصول على  على أداء  عملية التدقيقنطويت

بما في ذلك تقييم حكم المدقق تارة على حيث تعتمد اإلجراءات المخ. الواردة في البيانات المالية
وعند القيام بتقييمات .  أو الخطأحتيالالناتج عن اإلمخاطر الخطأ الجوهري للبيانات المالية 

المتعلقة بقيام بإعداد المنشأة للبيانات رقابة الداخلية يأخذ المدقق بعين االعتبار الالمخاطر تلك، 
ت التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس لوضع إجراءا ٨المالية وعرضها بشكل منصف

على  عملية التدقيق نطويكما ت.  الخاصة بالمنشأة٩حول فعالية الرقابة الداخليةلغاية إبداء الرأي 
 اإلدارة التقديرات المحاسبية التي قامت بهاتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية 

  .ي للبيانات الماليةباإلضافة إلى تقييم العرض الكل
  

 التدقيق الذي حصلنا عليه كاف ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ أدلةنحن نؤمن أن 
  .الخاص بنا

  
     األساس للرأي المتحفظ

. XXXتحمل األوراق المالية المتداولة قصيرة األجل الخاصة بالمنشأة في الميزانية العمومية بـ 
ة لم تقم بطرح األوراق المالية في السوق ولكنها قامت بدالً من ذلك وعلى الرغم من أن اإلدار

. بالتصريح بها بسعر التكلفة، األمر الذي يشكل خرقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
وتشير سجالت الشركة إلى أنه حال قيام اإلدارة بطرح األوراق المالية المتداولة في السوق، قامت 

وستنخفض القيمة .  في بيان الدخل للسنةXXXعتراف بخسارة غير محققة بقيمة الشركة باال
                                                 

عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين : "نحو التالي، يمكن قراءة الجملة على ال٧في ظل المالحظة الهامشية رقم   ٨
االعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة 

 ".أةفي تلك الظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنش

في الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق   ٩
عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين االعتبار الرقابة : "البيانات المالية، ستتم كتابة هذه الجملة على النحو التالي

أما ". اخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروفالد
عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق : " ، فيمكن قراءة هذه الجملة على النحو التالي٧في ظل المالحظة الهامشية رقم 

اخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق بعين االعتبار الرقابة الد
 "المالئمة في تلك الظروف



  فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل
 

    ٧٣٨  )الملحق (٧٠٦معيار التدقيق الدولي 

 وستنخفض ٢٠×١ ديسمبر ٣١المسجلة لألوراق المالية في الميزانية العمومية بنفس القيمة في 
  . على الترتيبXXX و XXX و XXXضريبة الدخل وصافي الدخل وحقوق المساهمين بقيمة 

  
  الرأي المتحفظ

 المذكور في األساس لفقرة الرأي المتحفظ، تعرض  اآلثار المترتبة على األمرناءبإستثبرأينا، 
) أو تبدي نظرة حقيقية ومنصفة حول (،في جميع الجوانب الهامةبشكل منصف، البيانات المالية 

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية  ٢٠×١ ديسمبر ٣١في تاريخ كما  ABCالمركز المالي لشركة 
  .ية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةللسنة المنته

  
  التأكيد

 المتعلقة بنتائج ١٠حالة عدم التيقنلبيانات المالية التي تصف من ا Xنوجه االهتمام للمالحظة 
  .وال يعد رأينا متحفظاً في هذا األمر. XYZمن قبل شركة  ABCالقضية المرفوعة ضد شركة 

  
  متطلبات القانونية والتنظيمية األخرى التقرير حول

مسؤوليات المدقق سيختلف شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق اعتماداً على طبيعة [ 
  ].األخرى إلعداد التقارير

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[
  

                                                 
 .بتسليط الضوء على عدم التيقن، يستخدم المدقق المصطلح نفسه المستخدم في المالحظة للبيانات المالية ١٠



 

 ٧١٠معيار التدقيق الدولي    ٧٣٩  

دقي
الت

  قـ

  ٧١٠معيار التدقيق الدولي 
  

   األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
  والبيانات المالية المقارنة

  

  ساري المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية في الفترات(
  ) أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 

  

  المحتويات
  الفقرات  

    المقدمة
  ١  ...........................................................................معيارالنطاق 

  ٣-٢  ...............................................................طبيعة المعلومات المقارنة
  ٤  .............................................................................تاريخ النفاذ
  ٥  ................................................................................األهداف
  ٦ ...............................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ٩-٧  ........................................................................إجراءات التدقيق
  ١٩-١٠  ..........................................................................تقارير التدقيق

    التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
  ١أ  .......................................................................إجراءات التدقيق

  ١١أ-٢أ  ..........................................................................دقيقتقارير الت
   ......................................................توضيحات تقارير المدقق: الملحق

 

األرقام المقابلـة والبيانـات الماليـة       –المعلومات المقارنة "٧١٠دوليمعيار التدقيق اليجب قراءة   
لية تـدقيق    للمدقق المستقل وإجراء عم    العامة األهداف "٢٠٠في سياق معيار التدقيق الدولي      " المقارنة

 ".وفقاً لمعايير التدقيق الدولية



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

    ٧٤٠  ٧١٠معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
  المعيارنطاق 

  

قارنة في عملية تدقيق للبيانات بالمعلومات الم المتعلقة المدققيتناول هذا المعيار مسؤوليات  .١
عندما ال يتم وعندما يتم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق السابق أو . المالية

 فيما يتعلق ٥١٠١ات الواردة في معيار التدقيق أيضاً المتطلبات واإلرشادتنطبق تدقيقها، 
 .باألرصدة المفتوحة

  

 طبيعة المعلومات المقارنة
  

متطلبات إطار تمد طبيعة المعلومات المقارنة المعروضة في البيانات المالية للمنشأة على تع .٢
ووفقاً للمعلومات المقارنة، هناك منهجين مختلفين واسعي . إعداد التقارير المالية المطبق

الية األرقام المقابلة والبيانات الم: النطاق فيما يتعلق بمسؤوليات إعداد التقارير الخاصة بالمدقق
ه من قبل القانون أو النظام كما يمكن إعتمادويتم غالباً تحديد المنهج الذي سيتم . المقارنة
 .في شروط العمليةتحديده 

 
 :هيإعداد تقارير التدقيق  بين المنهجين في إن الفروق األساسيسة .٣

 ؛لية فقطيشير رأي المدقق حول البيانات المالية إلى الفترة الحابالنسبة لألرقام المقابلة،   ) أ(
 بينما

إلى كل فترة يتم فيها عرض البيانات يشير رأي المدقق بالنسبة للبيانات المالية المقارنة،   ) ب(
 .المالية

  
 هذا المعيار بشكل منفصل متطلبات إعداد التقارير لكل منهج الخاصة بالمدققويتناول 

  

 تاريخ النفاذ
 ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ للفترات التي تبدأ في يبدأ العمل بهذا المعيار لعمليات تدقيق البيانات المالية .٤

 .أو بعد ذلك التاريخ
 

 هدافاأل
 :أهداف المدقق هيإن  .٥

 تدقيق مالئمة وكافية حول ما إذا تم عرض المعلومات المقارنة أدلةالحصول على   ) أ(
وفقاً للمتطلبات المتعلقة البيانات المالية، في جميع المجاالت الهامة، المدرجة في 

 ؛ وة الواردة في إطار إعداد التقارير المالية المطبقبالمعلومات المقارن

  وفقاً لمسؤوليات إعداد التقارير الخاصة بالمدققبالغاإل  ) ب(
  

                                                 
 ."فتتاحية األرصدة اإل- عمليات التدقيق األولية "٥١٠معيار التدقيق الدولي  ١



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

 ٧١٠دولي معيار التدقيق ال   ٧٤١  

دقي
الت

  قـ

 التعريفات 
 :يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه .٦

واحدة القيم واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية فيما يتعلق ب – المعلومات المقارنة  ) أ(
 .أو أكثر من الفترات السابقة وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المطبق

القيم واإلفصاحات األخرى للفترة  حيثالمعلومات المقارنة عندما –األرقام المقابلة   ) ب(
قرأ فقط فيما تُو أساسي للبيانات المالية للفترة الحالية، ها جزءإعتباربمدرجة السابقة 

أرقام الفترة "يشار إليها بـ (صاحات األخرى المتعلقة بالفترة الحالية يتعلق بالقيم واإلف
كما أن مستوى التفاصيل المعروض في القيم واإلفصاحات المقابلة محكوم  )."الحالية

 .بشكل أساسي من قبل عالقته بأرقام الفترة الحالية

للفترة ات األخرى القيم واإلفصاح حيثالمعلومات المقارنة  –البيانات المالية المقارنة   ) ج(
 يشار المالية للفترة الحالية ولكن، في حال تدقيقها، البياناتلتتم مقارنتها بمدرجة السابقة 

في تلك البيانات المالية  ويمكن مقارنة مستوى المعلومات المدرجة .ليها في رأي المدققإ
 .المقارنة مع البيانات المالية للفترة الحالية

  
 عندما "للفترات السابقة"على أنها  "للفترة السابقة"بغي قراءة المراجع ينوألغراض هذا المعيار، 

 .تتضمن المعلومات المقارنة القيم واإلفصاحات ألكثر من فترة واحدة
  

    المتطلبات  
 إجراءات التدقيق

تتضمن المعلومات المقارنة التي يتطلبها ينبغي على المدقق تحديد ما إذا كانت البيانات المالية  .٧
ولهذا . وما إذا كانت هذه المعلومات مصنفة بشكل مناسب إعداد التقارير المالية المطبق إطار

 :ينبغي على المدقق تقييم ما إذا كانتالغرض، 

القيم واإلفصاحات األخرى المعروضة في الفترة السابقة المعلومات المقارنة تتفق مع   )أ (
  ؛ والمعاد بيانها، حيثما كان مناسباً، أو

اسبية التي تعكسها المعلومات المقارنة متسقة مع تلك المطبقة في الفترة السياسات المح  )ب (
 محاسبة تلك السياسات المحاسبية، ما إذا تمفي حال وجود تغيرات في الحالية أو، 

 .وعرضها واإلفصاح عنها بشكل كافيالتغيرات بشكل مناسب 
 
اء عملية ة أثناء إجرفي المعلومات المقارنعلم المدقق عن أي خطأ جوهري محتمل في حال  .٨

التي تستلزمها أداء إجراءات التدقيق اإلضافية ينبغي على المدقق التدقيق للفترة الحالية، 
وفي . تدقيق مناسبة وكافية لتحديد ما إذا كان هنا خطأ جوهريللحصول على أدلة الظروف 

ه إتباع المتطلبات ذات حال قام المدقق بتدقيق البيانات المالية للفترة السابقة، فعندها ينبغي علي
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    ٧٤٢  ٧١٠معيار التدقيق الدولي 

يقرر وفي حال تم تعديل البيانات المالية للفترة السابقة، . ٥٦٠٢لمعيار التدقيق الدولي العالقة 
 .المدقق اتفاق المعلومات المقارنة مع البيانات المالية المعدلة

 

لجميع ينبغي على المدقق طلب إقرارات خطية ، ٥٨٠٣كما يتطلب معيار التدقيق الدولي  .٩
محدد إقرار خطي  كما ينبغي على المدقق الحصول على .رات المشار إليها في رأي المدققالفت

لتصحيح خطأ جوهري في البيانات المالية للفترة السابقة فيما يتعلق بأي إعادة بيان تم القيام به 
 )١الفقرة أ: المرجع. (التي تؤثر على المعلومات المقارنة

  
  تقارير التدقيق

  ابلةقاألرقام الم
المتوقعة في بلة ير رأي المدقق إلى األرقام المقاينبغي أال يشعندما يتم عرض األرقام المقابلة،  .١٠

 )٢الفقرة أ: المرجع. (١٤ و١٢ و١١الظروف الواردة في الفقرات 
 

اً حجبرأياً متحفظاً أو سابقاً، صدر  تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما تضمنفي حال  .١١
فينبغي على المدقق أن يعدل فقرة  األمر الذي نتج عنه التعديل، حلتم م يل وللرأي أو رأياً سلبياً

 وفي فقرة األساس للتعديل في تقرير .رأي المدقق فيما يتعلق بالبيانات المالية للفترة الحالية
 :المدقق، ينبغي على المدقق

الذي نتج عنه في وصف األمر اإلشارة إلى كل من أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة   )أ (
 ؛على أرقام الفترة الحالية جوهريةالتعديل عندما تكون آثار ذلك األمر أو آثاره المحتملة 

 أو
يتم مر الذي لم  آثار األبسببتوضيح أنه قد تم تعديل رأي التدقيق في حاالت أخرى،   )ب (

: جعالمر. (واألرقام المقابلةمقارنة أرقام الفترة الحالية  أو آثاره المحتملة على حله
 )٥أ-٣الفقرة أ

  
البيانات المالية للفترة في  موجود الخطأ الجوهريبأن في حال حصل المدقق على أدلة تدقيق  .١٢

رقام المقابلة أو القيام  ولم يتم إعادة بيان األي صدر بشأنها الرأي غير المعدل التالسابقة
بي في تقرير المدقق المدقق إبداء رأي متحفظ أو سل، فعندها ينبغي على باإلفصاحات المناسبة

: المرجع. (ومعدل بالنسبة لألرقام المقابلة المدرجة هناحول البيانات المالية للفترة الحالية 
 )٦الفقرة أ

  

                                                 
 .١٧-١٤، الفقرات "األحداث الالحقة "٥٦٠معيار التدقيق الدولي  ٢

 .١٤، الفقرة "خطيةاإلقرارات ال "٥٨٠معيار التدقيق الدولي  ٣
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 ٧١٠دولي معيار التدقيق ال   ٧٤٣  

دقي
الت

  قـ

 البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبل المدقق السابق
 

م يمنع القانون أو ول من قبل المدقق السابق  مدققة البيانات المالية للفترة السابقةكانتفي حال  .١٣
وقرر القيام بذلك، النظام المدقق من الرجوع إلى تقرير المدقق السابق بشأن األرقام المقابلة 

 :أن يبين في الفقرة األخرى في تقرير المدققفعندها ينبغي على المدقق 

 ؛من قبل المدقق السابقأنه قد تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة   )أ (
 ؛ أبداه المدقق السابق، وفي حال كان معدالً، األسباب وراء تعديلهنوع الرأي الذب  )ب (
  )٧الفقرة أ: المرجع (.تاريخ ذلك التقرير  )ج (

  
  البيانات المالية غير المدققة للفترة السابقة

 

ينبغي على المدقق أن يبين في الفقرة في حال كانت البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة،  .١٤
ال يعفي هذا البيان المدقق ومع ذلك، .  أن األرقام المقابلة غير مدققةمدققاألخرى في تقرير ال

 خالية من األخطاء فتتاحيةمن متطلب الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية بأن األرصدة اإل
 ٤.الجوهرية التي تؤثر بشكل كبير على البيانات المالية للفترة الحالية

  
  البيانات المالية المقارنة

 

رة تم من أجلها لكل فت يتم عرض البيانات المالية المقارنة، ينبغي أن يشير رأي المدقق عندما .١٥
 )٩أ-٨الفقرة أ: المرجع. (وتم إبداء رأي التدقيق حولهاعرض البيانات المالية 

   

فيما يتعلق بعملية التدقيق الخاصة بالفترة  عن البيانات المالية للفترة السابقة بالغعند اإل .١٦
ي حال اختلف رأي المدقق حول البيانات المالية للفترة السابقة عن الرأي الذي أبداه فالحالية، 

 الرأي في الفقرة إختالفوراء ينبغي على المدقق اإلفصاح عن األسباب الفعلية المدقق سابقاً، 
 )١٠الفقرة أ: المرجع (٧٠٦.٥األخرى وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

  
 ابقة المدققة من قبل المدقق السابقالبيانات المالية للفترة الس

  

ينبغي على المدقق أن إذا كانت البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من قبل المدقق السابق،  .١٧
 :يبين في الفقرة األخرى ما يلي، إضافةً إلى إبداء الرأي حول البيانات المالية للفترة الحالية

 ؛ن قبل المدقق السابقالبيانات المالية للفترة السابقة مدققة مأن   )أ (

                                                 
 .٦، الفقرة ٥١٠معيار التدقيق الدولي  ٤

 .٨٠، الفقرة "فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل "٧٠٦معيار التدقيق الدولي  ٥
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    ٧٤٤  ٧١٠معيار التدقيق الدولي 

 ؛ و أبداه المدقق السابق، وفي حال كان معدالً، األسباب وراء تعديلهينوع الرأي الذ  )ب (

  )٧الفقرة أ: المرجع (.تاريخ ذلك التقرير  )ج (
  

حول البيانات المالية للفترة السابقة مع البيانات إال في حال إعادة نشر تقرير المدقق السابق 
  .المالية

 

التي قق إلى وجود خطأ جوهري يؤثر على البيانات المالية للفترة السابقة في حال توصل المد .١٨
إبالغ ، فعندها ينبغي على المدقق  عليهاتعديلإجراء أبلغ عنها سابقاً المدقق السابق بدون 

، إال في حال مشاركة كافة بذلك الخطأ ة والمسئولين عن الحوكمةالمستوى المناسب من اإلدار
 وفي حال تعديل .وطلب إبالغ المدقق السابق بذلك ٦ة في إدارة المنشأة،المسئولين عن الحوكم

تقرير المدقق الجديد حول  وموافقة المدقق السابق على إصدار البيانات المالية للفترة السابقة
.  عن الفترة الحلية فقطبالغاإلالبيانات المالية المعدلة للفترة السابقة، فعندها ينبغي على المدقق 

 )١١الفقرة أ: المرجع(
  

 البيانات المالية غير المدقق للفترة السابقة
 

ينبغي على المدقق أن يبين في الفقرة إذا كانت البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة،  .١٩
ومع ذلك، ال يعفي هذا البيان المدقق من . أن البيانات المالية المقارنة غير مدققةاألخرى 

 خالية من األخطاء فتتاحيةيق مناسبة وكافية بأن األرصدة اإلمتطلب الحصول على أدلة تدق
 ٧.الجوهرية التي تؤثر بشكل كبير على البيانات المالية للفترة الحالية

     

***  
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

  إجراءات التدقيق
  )٩الفقرة : المرجع (اإلقرارات الخطية

اإلقرارات الخطية مطلوبة لكافة الفترات المشار إليها في ، في حالة البيانات المالية المقارنة   .١أ
للفترة أن اإلقرارات الخطية المعدة سابقاً رأي المدقق ألن اإلدارة تحتاج إلى إعادة تأكيد 

فيما يتعلق اإلقرارات الخطي مطلوبة  وفي حالة األرقام المقابلة، .السابقة ال تزال مناسبة
لية فقط ألن رأي المدقق متعلق بتلك البيانات المالية فقط، التي بالبيانات المالية للفترة الحا

ومع ذلك، يطلب المدقق إقراراً خطياً محدداً فيما يتعلق بأي إعادة بيان . تتضمن األرقام المقابلة

                                                 
 .١٣، الفقرة "إلتصال مع أولئك المكليفن بالرقابةا "٢٦٠معيار التدقيق الدولي  ٦

 .٦، الفقرة ٥١٠معيار التدقيق الدولي  ٧
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 ٧١٠دولي معيار التدقيق ال   ٧٤٥  

دقي
الت

  قـ

القيام به لتصحيح خطأ جوهري في البيانات المالية للفترة السابقة التي تؤثر على المعلومات تم 
  .المقارنة

  
  رير التدقيقتقا

  األرقام المقابلة
  )١٠الفقرة : المرجع(عدم وجود مرجع في رأي المدقق 

  
 

بالبيانات المالية للفترة الحالية ال يشير رأي المدقق إلى األرقام المقابلة ألن رأي المدقق يتعلق .   ٢أ
  .ككل، بما في ذلك األرقام المقابلة

  
    الفترة السابقةالتي لم يتم حلها في األمور تقرير المدقق حولفي  الوارد التعديل

اً للرأي حجبرأياً متحفظاً أو عندما يتضمن تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما صدر سابقاً،   . ٣أ
ه بشكل تم محاسبته أو اإلفصاح عن األمر الذي نتج عنه التعديل وحلأنه قد تم أو رأياً سلبياً و

رأي المدقق حول ار إعداد التقارير المطبق، وال يستلزم وفقاً إلطمناسب في البيانات المالية 
  .الفترة الحالية اإلشارة إلى التعديل السابق

  
فقد ال يكون األمر  سابقاً، هو مذكوركما   معدالًعندما يكون رأي المدقق حول الفترة السابقة  . ٤أ

ومع ذلك، قد يتطلب وجود . والذي نتج عنه التعديل متعلقاً بأرقام الفترة الحاليةم حله الذي لم يت
حول البيانات المالية للفترة الحالية ) حسبما ينطبق( للرأي أو رأي سلبي حجبرأي متحفظ أو 

رقام الحالية على إمكانية مقارنة األ آثار األمر الذي لم يتم حله أو آثاره المحتملة بسبب
  .والمقابلة

  
رأياً الفترة السابقة  تضمن تقرير المدقق حول ترد األمثلة التوضيحية لتقرير المدقق، في حال   .٥أ

  . التابعة للملحق٢ و ١في التوضيحات ولم يتم حل األمر الذي نتج عنه التعديل، معدالً 
  

  )١٢الفقرة : المرجع(للفترة السابقة الخطأ الوارد في البيانات المالية 
إصدار تقرير يعاد   والية على خطأ المحتوالبيانات المالية للفترة السابقة يتم تعديلعندما ال  . ٦أ

ويتم القيام باإلفصاحات المناسبة في يعاد بيان األرقام المقابلة بشكل مناسب المدقق ولكن 
الظروف وتشير، فقد يتضمن تقرير المدقق فقرة تأكيد تصف البيانات المالية للفترة الحالية، 

مكن إيجاده في البيانات المالية التي تصف األمر الذي يإلى اإلفصاحات حيثما كان مناسباً، 
 ).٧٠٦أنظر معيار التدقيق الدولي (بشكل كافي 

  
  )١٣الفقرة : المرجع(البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبل المدقق السابق 

على تقرير المدقق في حال تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبلمثال توضيحي يرد    .٧أ
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    ٧٤٦  ٧١٠معيار التدقيق الدولي 

 بشأن تقرير المدقق السابقإلى  السابق ولم يمنع القانون أو النظام المدقق من الرجوع المدقق
 . التابع للملحق٣في التوضيح  األرقام المقابلة

  
  البيانات المالية المقارنة

  )١٥الفقرة : المرجع(ع الوارد في رأي المدقق المرج
 

طبق على البيانات المالية لكل فترة من ألن تقرير المدقق حول البيانات المالية المقارنة ين  .٨أ
 رأياً أو يدرج فقرة تأكيد حجبأو سلبياً أو يالفترات المعروضة، قد يبدي المدقق رأياً متحفظاً 

  .فيما يتعلق بفترة واحدة أو أكثر بينما يبدي رأياً مغايراً حول البيانات المالية لفترة أخرى
  

 عن كل من بالغمدقق في حال تعين على المدقق اإل على تقرير التم إدراج مثال توضيحي   .٩أ
 الفترة السابقةوبعملية التدقيق للفترة الحالية فيما يتعلق للفترة الحالية والسابقة البيانات المالية 
 التابع ٤الذي لم يتم حله في التوضيح واألمر الذي نتج عنه التعديل معدالً  رأياً التي تتضمن

  .للملحق
  
  )١٦الفقرة : المرجع( البيانات المالية للفترة السابقة عن الرأي السابق  الرأي حولإختالف

  

قد لفترة الحالية، ما يتعلق بعملية التدقيق لعند إعداد تقارير حول البيانات المالية للفترة السابقة في. ١٠أ
حال مذكور حول البيانات المالية للفترة السابقة عن الرأي المذكور سابقاً في اليختلف الرأي 

البيانات المالية إلحدى كان المدقق مدركاً للظروف أو األحداث التي تؤثر بشكل كبير على 
وفي بعض جهات االختصاص، قد يتحمل . خالل عملية التدقيق للفترة الحاليةالفترات السابقة 

تقرير المدقق  المستقبلي على عتمادمصممة لمنع اإلالمدقق مسؤوليات إضافية إلعداد التقارير 
  .الصادر سابقاً حول البيانات المالية للفترة السابقة

  
  )١٨الفقرة : المرجع(البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبل المدقق السابق 

  

قد يكون المدقق السابق غير قادراً أو غير راغباً في إعادة إصدار تقرير المدقق حول البيانات  . ١١أ
أن المدقق السابق قام تشير إحدى فقرات التأكيد لتقرير المدقق وقد . المالية للفترة السابقة

في حال شارك وباإلضافة إلى ذلك، . قبل التعديلالمالية للفترة السابقة بيانات باإلبالغ عن ال
تشير إلى مالئمة التعديل، قد أدلة تدقيق مناسبة وكافية دقيق وحصل على المدقق في عملية الت

  :الفقرة التالي على يشتمل تقرير المدقق أيضاً
  

، قمنا أيضاً ٢X٢٠للبيانات المالية لعام كجزء من عملية التدقيق الخاصة بنا 
لعام  المطبقة لتعديل البيانات المالية Xبتدقيق التعديالت الواردة في المالحظة 

١Xولم . وبرأينا، تعتبر هذه التعديالت مناسبة وتم تطبيقها بشكل مناسب. ٢٠
  للشركةو مراجعة أو تطبيق أي إجراءات على البيانات الماليةنشارك في تدقيق أ
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 ٧١٠دولي معيار التدقيق ال   ٧٤٧  

دقي
الت

  قـ

لم نقم بإبداء الرأي أو أي إالّ فيما يتعلق بالتعديالت، ووفقاً لذلك،  ١X٢٠لعام 
  .١X٢٠لعام شكل آخر من أشكال التأكيد حول البيانات المالية ككل 

  



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

    ٧٤٨  )الملحق (٧١٠معيار التدقيق الدولي 

  ملحقال
  ينرير المدققاتوضيح تق

  )٥الفقرة أ: المرجع(األرقام المقابلة  – ١التوضيح 
  

  :، على النحو التالي)أ(١١يوضح التقرير الظروف الواردة في الفقرة 
 .يتضمن تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما صدر سابقاً، رأياً متحفظاً •

 .األمر الذي نتج عنه التعديل لم يتم حله بعد •

كبيرة وتتطلب إجراء تعتبر آثار األمر أو آثاره المحتملة على أرقام الفترة الحالية  •
 .تعديل على رأي المدقق فيما يتعلق بأرقام الفترة الحالية

  

  

  تقرير المدقق المستقل
  ]الجهة المعنية[
  

  ٨ البيانات الماليةتقرير حول
  

 في تاريخ  والتي تتضمن الميزانية العمومية كماABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة  وبيان ١X٢٠ ديسمبر ٣١

  .المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى
  

   عن البيانات المالية٩مسؤولية اإلدارة
  

وفقاً للمعايير الدولية تتحمل اإلدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية تلك وعرضها بشكل منصف 
 ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لزومها إلعداد بيانات مالية ١٠إلعداد التقارير المالية

  . أو الخطأحتيالخالية من البيان الخاطئ الجوهري الناتج عن اإل
  

  مسؤولية المدقق 
  

.  على عملية التدقيق الخاصة بنااًمادإعتتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول تلك البيانات المالية 
حيث تتطلب منا تلك المعايير . ونقوم بإجراء عملية التدقيق الخاصة بنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

                                                 
تقرير  " الثانيالتي ينطبق فيها العنوان الفرعي في الظروف اًغير ضروري"  البيانات الماليةتقرير حول"  الفرعيالعنوان يعد   ٨

 ." المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرىحول

  المحددختصاصنطاق اإلفي سياق اإلطار القانوني في مصطلح آخر يعد مناسباً أو أي    ٩

عندما تنطوي مسؤولية اإلدارة على إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على النحو    ١٠
ية ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيق: "التالي

 ..."المالية، 
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 )الملحق( ٧١٠معيار التدقيق الدولي    ٧٤٩  

دقي
الت

  قـ

 وإجراء عملية التدقيق للحصول على ضمان معقول تخطيط لمتطلبات السلوك األخالقي ومتثالاإل
  .ن الخطأ الجوهريحول ما إذا كانت البيانات المالية خالية م

  
تنطوي عملية التدقيق على أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول القيم واإلفصاحات 

حيث تعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم . الواردة في البيانات المالية
ند القيام بتقييمات وع.  أو الخطأحتيالمخاطر الخطأ الجوهري للبيانات المالية الناتج عن اإل

 الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام بإعداد المنشأة للبيانات عتبارالمخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل
 لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس ١١المالية وعرضها بشكل منصف

 كما تنطوي عملية التدقيق على . الخاصة بالمنشأة١٢لغاية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية
 اإلدارةتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها 

  .باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي للبيانات المالية
  

ظ نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا عليه كاف ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحف
  .الخاص بنا

  
     األساس للرأي المتحفظ

، مما  في البيانات الماليةستهالك لإلذكرلم يرد لبيانات المالية،  من اXكما هو وارد في المالحظة 
وهذا هو ناتج القرار الذي اتخذته اإلدارة في . يشكل خرقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

الذي جعلنا نتحفظ برأي التدقيق الخاص بنا حول البيانات المالية وبداية السنة المالية السابقة 
التي تصل إلى  والمعالت السنوية ستهالك على الطريقة المباشرة لإلاًإعتمادو. المتعلقة بتلك السنة

 XXX قيمة وب١X٢٠ في عام XXX قيمةسترتفع الخسارة للسنة بللمعدات، % ٢٠للبناء و% ٥
بقيمة  المتراكم ستهالكالممتلكات والمصانع والمعدات بفعل اإل وستنخفض قيمة ٠X٢٠في عام 

XXX ١ في عامXو٢٠ XXX ٠ في عامX١ وسترتفع الخسارة المتراكمة بقيمة ٢٠X٢٠ 
  .٠X٢٠ في عام XXXوبقيمة 

  
  الرأي المتحفظ

 آثار األمر المذكور في األساس لفقرة الرأي المتحفظ، تعرض البيانات المالية بإستثناء برأينا، 
المركز المالي ) أو تبدي نظرة حقيقية ومنصفة حول (،في جميع الجوانب الهامةبشكل منصف، 

                                                 
عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين : "، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي١٠في ظل المالحظة الهامشية رقم   ١١

تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة  الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي عتباراإل
 ".في تلك الظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة

في الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق  ١٢
 الرقابة عتبارعند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل: "انات المالية، ستتم كتابة هذه الجملة على النحو التاليالبي

أما ". الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف
عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ : " ، فيمكن قراءة هذه الجملة على النحو التالي١٠مشية رقم في ظل المالحظة الها

 الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات عتبارالمدقق بعين اإل
 "التدقيق المالئمة في تلك الظروف



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

    ٧٥٠  )الملحق (٧١٠معيار التدقيق الدولي 

 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ٢٠×١ ديسمبر ٣١ كما في تاريخ ABCلشركة 
  .ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
   المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرىتقرير حول

  

 على طبيعة مسؤوليات المدقق اًإعتمادسيختلف شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق [

  ]األخرى إلعداد التقارير

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

 )الملحق( ٧١٠معيار التدقيق الدولي    ٧٥١  

دقي
الت

  قـ

  )٥الفقرة أ: المرجع( األرقام المقابلة – ٢التوضيح 
  

  :، على النحو التالي)أ(١١ير الظروف الواردة في الفقرة يوضح التقر
 .يتضمن تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما صدر سابقاً، رأياً متحفظاً •

 .األمر الذي نتج عنه التعديل لم يتم حله بعد •

لكنها تعتبر آثار األمر أو آثاره المحتملة على أرقام الفترة الحالية كبيرة وال  •
بسبب آثار األمر الذي لم يتم حله أو آثاره ديل على رأي المدقق تتطلب إجراء تع

 .المحتملة على مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة
  

  

  تقرير المدقق المستقل
  ]الجهة المعنية[
  

  ١٣تقرير حول البيانات المالية
  

ية العمومية كما في تاريخ  والتي تتضمن الميزانABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة ١X٢٠ ديسمبر ٣١

  .المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى
  

   عن البيانات المالية١٤مسؤولية اإلدارة
  

ة إعداد البيانات المالية تلك وعرضها بشكل منصف وفقاً للمعايير الدولية تتحمل اإلدارة مسؤولي
 ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لزومها إلعداد بيانات مالية ١٥إلعداد التقارير المالية

  . أو الخطأحتيالخالية من البيان الخاطئ الجوهري الناتج عن اإل
  

  مسؤولية المدقق 
  

.  على عملية التدقيق الخاصة بنااًإعتمادنا في إبداء الرأي حول تلك البيانات المالية تتمثل مسؤوليت
حيث تتطلب منا تلك المعايير . ونقوم بإجراء عملية التدقيق الخاصة بنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

معقول  لمتطلبات السلوك األخالقي وتخطيط وإجراء عملية التدقيق للحصول على ضمان متثالاإل
  .حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهري

  

                                                 
تقرير  " الثاني في الظروف التي ينطبق فيها العنوان الفرعياًغير ضروري" تقرير حول البيانات المالية"نوان الفرعي  العيعد   ١٣

 ".حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
  المحددختصاصنطاق اإلأو أي مصطلح آخر يعد مناسباً في سياق اإلطار القانوني في    ١٤
إلدارة على إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على النحو عندما تنطوي مسؤولية ا  ١٥

اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير : "التالي
 ..."المالية، 



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

    ٧٥٢  )الملحق (٧١٠معيار التدقيق الدولي 

تنطوي عملية التدقيق على أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول القيم واإلفصاحات 
حيث تعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم . الواردة في البيانات المالية
وعند القيام بتقييمات .  أو الخطأحتيالبيانات المالية الناتج عن اإلمخاطر الخطأ الجوهري لل

 الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام بإعداد المنشأة للبيانات عتبارالمخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل
 لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس ١٦المالية وعرضها بشكل منصف

كما تنطوي عملية التدقيق على .  الخاصة بالمنشأة١٧ حول فعالية الرقابة الداخليةلغاية إبداء الرأي
تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة 

  .باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي للبيانات المالية
  

يه كاف ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا عل
  .الخاص بنا

  

     األساس للرأي المتحفظ
 المادي الجردلم نتمكن من مراقبة ، ٠X٢٠ خالل عام ABCشركة دى لكوننا مدققون معينون ل

. إرضاء أنفسنا فيما يتعلق بمعرفتنا بكميات المخزون بالطرق البديلةعند بداية تلك الفترة أو 
ما إذا كانت ث أن الجرد االفتتاحي يؤثر على تحديد نتائج العمليات، لم نتمكن من تحديد وحي

 ووفقاً لذلك، تم .٠X٢٠ضرورية لعام  فتتاحيةواألرباح المستبقاة اإلالتعديالت على نتائج العمليات 
. ٠X٢٠  ديسمبر٣١حول البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ تعديل رأي التدقيق الخاص بنا 

مقارنة  تم تعديل رأينا حول البيانات المالية للفترة الحالية بسبب األثر المحتمل لهذا األمر على كما
  .أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة

  

  الرأي المتحفظ
لفقرة الرأي لألمر الوارد في األساس اآلثار المحتملة على األرقام المقابلة  بإستثناءبرأينا، 
أو تبدي نظرة حقيقية (تعرض البيانات المالية بشكل منصف، في جميع الجوانب الهامة، ، المتحفظ

 وأدائها المالي ٢٠×١ ديسمبر ٣١ كما في تاريخ ABCالمركز المالي لشركة ) ومنصفة حول
  .وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

                                                 
عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين : "، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي١٥في ظل المالحظة الهامشية رقم   ١٦

 الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة عتباراإل
 ".عالية الرقابة الداخلية للمنشأةفي تلك الظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول ف

في الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق   ١٧
 الرقابة عتباردقق بعين اإلعند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ الم: "البيانات المالية، ستتم كتابة هذه الجملة على النحو التالي

أما ". الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف
عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ : " ، فيمكن قراءة هذه الجملة على النحو التالي١٥في ظل المالحظة الهامشية رقم 

 الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات عتبارمدقق بعين اإلال
 "التدقيق المالئمة في تلك الظروف



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

 )الملحق( ٧١٠معيار التدقيق الدولي    ٧٥٣  

دقي
الت

  قـ

  قرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرىت
  
 على طبيعة مسؤوليات المدقق اًإعتمادسيختلف شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق [

  ]األخرى إلعداد التقارير

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[
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    ٧٥٤  )الملحق (٧١٠معيار التدقيق الدولي 

  )٧الفقرة أ: المرجع( األرقام المقابلة – ٣التوضيح 
  

  : على النحو التالي،١٣ضح التقرير الظروف الواردة في الفقرة يو
 .تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق السابق •

مدقق من الرجوع إلى تقرير المدقق السابق حول لم يمنع القانون أو النظام ال •
 .األرقام المقابلة وقرر القيام بذلك

  
  

  تقرير المدقق المستقل
  ]ة المعنيةالجه[
  

  ١٨تقرير حول البيانات المالية
  

 والتي تتضمن الميزانية العمومية كما في تاريخ ABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة ١X٢٠ ديسمبر ٣١

  .ت المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرىالمنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسا
  

   عن البيانات المالية١٩مسؤولية اإلدارة
  

تتحمل اإلدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية تلك وعرضها بشكل منصف وفقاً للمعايير الدولية 
اد بيانات مالية  ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لزومها إلعد٢٠إلعداد التقارير المالية

  . أو الخطأحتيالخالية من البيان الخاطئ الجوهري الناتج عن اإل
  

  مسؤولية المدقق 
  

.  على عملية التدقيق الخاصة بنااًإعتمادتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول تلك البيانات المالية 
حيث تتطلب منا تلك المعايير . ونقوم بإجراء عملية التدقيق الخاصة بنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

 لمتطلبات السلوك األخالقي وتخطيط وإجراء عملية التدقيق للحصول على ضمان معقول متثالاإل
  .حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهري

  
تنطوي عملية التدقيق على أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول القيم واإلفصاحات 

حيث تعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم . دة في البيانات الماليةالوار
وعند القيام بتقييمات .  أو الخطأحتيالمخاطر الخطأ الجوهري للبيانات المالية الناتج عن اإل

                                                 
تقرير  "الثاني  في الظروف التي ينطبق فيها العنوان الفرعياًغير ضروري" تقرير حول البيانات المالية" العنوان الفرعي يعد   ١٨

 ".حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 . المحددختصاصنطاق اإلأو أي مصطلح آخر يعد مناسباً في سياق اإلطار القانوني في    ١٩
عندما تنطوي مسؤولية اإلدارة على إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على النحو   ٢٠

اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير : "لتاليا
 ..."المالية، 



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

 )الملحق( ٧١٠معيار التدقيق الدولي    ٧٥٥  

دقي
الت

  قـ

ة للبيانات  الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام بإعداد المنشأعتبارالمخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل
 لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس ٢١المالية وعرضها بشكل منصف

كما تنطوي عملية التدقيق على .  الخاصة بالمنشأة٢٢لغاية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية
ي قامت بها اإلدارة تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية الت

  .باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي للبيانات المالية
  

نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا عليه كاف ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ 
  .الخاص بنا

  
  الرأي

  

قية أو تبدي نظرة حقي(ل منصف، في جميع الجوانب الهامة، برأينا، تعرض البيانات المالية بشك
 وأدائها المالي ٢٠×١ ديسمبر ٣١ كما في تاريخ ABCالمركز المالي لشركة ) ومنصفة حول

  .وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  األمر اآلخر
  

من قبل مدقق  ٠X٢٠سمبر  دي٣١ للسنة المنتهية بتاريخ ABCتم تدقيق البيانات المالية لشركة 
  .١X٢٠ مارس ٣١آخر والذي قام بإبداء رأي غير معدل حول تلك البيانات بتاريخ 

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

  

 على طبيعة مسؤوليات المدقق اًإعتمادسيختلف شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق [
  ]األخرى إلعداد التقارير

  ]لمدققتوقيع ا[
  ]تاريخ تقرير المدقق[
  ]عنوان المدقق[

                                                 
عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق : "، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي٢٠في ظل المالحظة الهامشية رقم   ٢١

 الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق بارعتبعين اإل
 ".المالئمة في تلك الظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة

عالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية في الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول ف  ٢٢
 عتبارعند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل: "تدقيق البيانات المالية، ستتم كتابة هذه الجملة على النحو التالي

ضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لو
عند إجراء تقييمات المخاطر : " ، فيمكن قراءة هذه الجملة على النحو التالي٢٠أما في ظل المالحظة الهامشية رقم ". الظروف

قية ومنصفة لوضع  الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيعتبارتلك، يأخذ المدقق بعين اإل
 ."إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

    ٧٥٦  )الملحق (٧١٠معيار التدقيق الدولي 

  )٩الفقرة أ: المرجع( البيانات المالية المقارنة – ٤التوضيح 
  

  :، على النحو التالي١٥يوضح التقرير الظروف الواردة في الفقرة 
يتعين على المدقق اإلبالغ عن كل من البيانات المالية للفترة الحالية والفترة السابقة  •

 .بعملية التدقيق للسنة الحاليةفيما يتعلق 

 .حول الفترة السابقة، كما صدر سابقاً، رأياً متحفظاًيتضمن تقرير المدقق  •

 .األمر الذي نتج عنه التعديل لم يتم حله •

نات تعتبر آثار األمر أو آثاره المحتملة على أرقام الفترة الحالية كبيرة لكل من البيا •
 .وتتطلب إجراء تعديل على رأي المدققبقة المالية للفترة الحالية والفترة السا

  

  
  تقرير المدقق المستقل

  ]الجهة المعنية[
  

  ٢٣تقرير حول البيانات المالية
  

 والتي تتضمن الميزانية العمومية كما في تاريخ ABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
 حقوق الملكية وبيان التدفقات وبيان الدخل وبيان التغيرات في  ٠X٢٠و ١X٢٠لعام  ديسمبر ٣١

 المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات للسنواتالنقدية 
  .التوضيحية األخرى

  
   عن البيانات المالية٢٤مسؤولية اإلدارة

  

ة تتحمل اإلدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية تلك وعرضها بشكل منصف وفقاً للمعايير الدولي
 ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لزومها إلعداد بيانات مالية ٢٥إلعداد التقارير المالية

  . أو الخطأحتيالخالية من البيان الخاطئ الجوهري الناتج عن اإل
  

  مسؤولية المدقق 
  

. يق الخاصة بنا على عملية التدقاًإعتمادتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول تلك البيانات المالية 
حيث تتطلب منا تلك المعايير . ونقوم بإجراء عملية التدقيق الخاصة بنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

                                                 
تقرير  " الثاني في الظروف التي ينطبق فيها العنوان الفرعياًغير ضروري" تقرير حول البيانات المالية" العنوان الفرعي يعد   ٢٣

 ".حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 . المحددختصاصنطاق اإلياق اإلطار القانوني في أو أي مصطلح آخر يعد مناسباً في س   ٢٤

عندما تنطوي مسؤولية اإلدارة على إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على النحو    ٢٥
الدولية إلعداد التقارير اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقاً للمعايير : "التالي

 ..."المالية، 



  والبيانات المالية المقارنة  األرقام المقابلة–المعلومات المقارنة 
 

 )الملحق( ٧١٠معيار التدقيق الدولي    ٧٥٧  

دقي
الت

  قـ

 لمتطلبات السلوك األخالقي وتخطيط وإجراء عملية التدقيق للحصول على ضمان معقول متثالاإل
  .حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهري

  
وي عملية التدقيق على أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول القيم واإلفصاحات الواردة تنط

حيث تعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر الخطأ . في البيانات المالية
مخاطر تلك، يأخذ وعند القيام بتقييمات ال.  أو الخطأحتيالالجوهري للبيانات المالية الناتج عن اإل

 الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل عتبارالمدقق بعين اإل
 لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس لغاية إبداء الرأي حول فعالية ٢٦منصف

قيق على تقييم مالءمة السياسات المحاسبية كما تنطوي عملية التد.  الخاصة بالمنشأة٢٧الرقابة الداخلية
المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي 

  .للبيانات المالية
  

نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا عليه كاف ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ 
  .الخاص بنا

  
  للرأي المتحفظاألساس 

 في البيانات المالية، مما ستهالك لإلذكر من البيانات المالية، لم يرد Xكما هو وارد في المالحظة 
وهذا هو ناتج القرار الذي اتخذته اإلدارة في بداية . يشكل خرقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
تدقيق الخاص بنا حول البيانات المالية المتعلقة بتلك السنة المالية السابقة والذي جعلنا نتحفظ برأي ال

للبناء % ٥ والمعالت السنوية التي تصل إلى ستهالك على الطريقة المباشرة لإلاًإعتمادو. السنة
 ٠X٢٠ في عام XXX وبقيمة ١X٢٠ في عام XXXللمعدات، سترتفع الخسارة للسنة بقيمة % ٢٠و

 في عام XXX المتراكم بقيمة ستهالكدات بفعل اإلوستنخفض قيمة الممتلكات والمصانع والمع
١Xو ٢٠ XXX ٠ في عامX١ وسترتفع الخسارة المتراكمة بقيمة ٢٠Xوبقيمة ٢٠ XXX في عام 
٠X٢٠.  
  

  الرأي المتحفظ
 آثار األمر المذكور في األساس لفقرة الرأي المتحفظ، تعرض البيانات المالية بشكل بإستثناءبرأينا، 

المركز المالي لشركة ) أو تبدي نظرة حقيقية ومنصفة حول(انب الهامة، منصف، في جميع الجو
ABC وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك ٢٠×١ ديسمبر ٣١ كما في تاريخ 

  .التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
                                                 

عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين : "، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي٢٥في ظل المالحظة الهامشية رقم   ٢٦
وضع إجراءات التدقيق المالئمة  الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لعتباراإل

 ".في تلك الظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة
في الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق   ٢٧

 الرقابة عتبارعند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل: "هذه الجملة على النحو التاليالبيانات المالية، ستتم كتابة 
أما ". الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف

عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ : " هذه الجملة على النحو التالي، فيمكن قراءة ٢٥في ظل المالحظة الهامشية رقم 
 الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات عتبارالمدقق بعين اإل

 "التدقيق المالئمة في تلك الظروف
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    ٧٥٨  )الملحق (٧١٠معيار التدقيق الدولي 

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
  

 على طبيعة مسؤوليات المدقق اًإعتمادسيختلف شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق [

  ]األخرى إلعداد التقارير

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[

  



 

 ٧٢٠معيار التدقيق الدولي   ٧٥٩  

دقي
الت

  قـ

  ٧٢٠ معيار التدقيق الدولي
   بالمعلومات األخرى فيالمتعلقة المدقق مسؤوليات

   المستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة
  

  ساري المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة للفترات( 
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر  ١٥ التي تبدأ في 

  

  المحتويات
  الفقرة  

    المقدمة
  ٢-١  ................................................ معيار التدقيق الدولينطاق

  ٣  ...............................................................تاريخ النفاذ
  ٤  ...................................................................الهدف

  ٥  ................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ٧-٦  .................................................قراءة المعلومات األخرى
  ١٣-٨  ....................................................التعارضات الجوهرية 

  ١٦-١٤ .............................................األخطاء الجوهرية في الحقائق
    التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

  ٢أ-١أ  ................................................نطاق معيار التدقيق الدولي
  ٤أ-٣أ  ................................................تعريف المعلومات األخرى

  ٥أ  ..................................................خرىقراءة المعلومات األ
  ٩أ-٦أ  .....................................................التعارضات الجوهرية

  ١١أ-١٠أ  ............................................األخطاء الجوهرية في الحقائق
  

  

 بالمعلومات األخرى في المتعلقة المدقق مسؤوليات"  ٧٢٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي 
 اإلهداف "٢٠٠في سياق معيار التدقيق الدولي " المستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة

  ". للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالعامة
 

  



   بالمعلومات األخرى في المستنداتةالمتعلق المدقق مسؤوليات
   التي تحتوي على بيانات مالية مدققة

    ٧٦٠  ٧٢٠معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
  نطاق معيار التدقيق الدولي

 بالمعلومات األخرى في المستندات التي تحتوي على المتعلقةلمعيار مسؤولية المدقق  هذا ايتعامل .١
وفي غياب أي متطلب منفصل في الظروف . بيانات مالية مدققة وتقرير المدقق المتعلق بذلك

الخاصة بالعملية، فإن رأي المدقق ال يغطي المعلومات األخرى وال يتحمل المدقق مسؤولية 
ومع ذلك، يقرأ . ذا تم التعبير عن المعلومات األخرى بالشكل المناسب أم الخاصة لتحديد ما إ

المدقق المعلومات األخرى ألنه قد يتم إضعاف مصداقية البيانات المالية المدققة بسبب 
 )١الفقرة أ: المرجع. (البيانات المالية المدققة والمعلومات األخرىالتعارضات الجوهرية بين 

 
الواردة في هذا المعيار إلى التقارير " دات التي تحتوي على بيانات مالية مدققةالمستن"تشير عبارة  .٢

والتي تحتوي على ) أو أصحاب عالقة مماثلين(الصادرة للمالكين ) أو مستندات مماثلة(السنوية 
كما قد يطبق هذا المعيار، وتكييفه حسب . بيانات مالية مدققة وتقرير المدقق المتعلق بذلك

الظروف القائمة، على المستندات األخرى التي تحتوي على بيانات مالية مدققة، الضرورة في 
 )٢الفقرة أ: المرجع (١ .مثل تلك المستندات المستخدمة في اكتتابات األوراق المالية

  

  تاريخ النفاذ
 ر ديسمب ١٥يعتبر هذا المعيار ساري المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في  .٣

 . أو بعد ذلك٢٠٠٩
  

 الهدف
يكمن هدف المدقق في االستجابة بالشكل المالئم عندما تتضمن المستندات التي تحتوي على  .٤

بيانات مالية مدققة وتقرير المدقق المتعلق بذلك على معلومات أخرى قد تضعف من مصداقية 
 . هذه البيانات المالية وتقرير المدقق

  

 التعريفات
 -:قيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناهألغراض معايير التد .٥

عدا البيانات المالية وتقرير المدقق ( المعلومات المالية وغير المالية :المعلومات األخرى  )أ (
المشمولة، إما بموجب القانون أو النظام أو العرف، في مستند يحتوي على ) المتعلق بها

 .ق المتعلق بهابيانات مالية مدققة وتقرير المدق

 المعلومات األخرى التي تتعارض مع المعلومات المشمولة في البيانات المالية :التعارض  )ب (
إلى إثارة الشك حول استنتاجات التدقيق التي تم جوهري يؤدي تعارض وقد . المدقق

                                                 
  .٢الفقرة " يير التدقيق الدوليةاألهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعا " ٢٠٠أنظر معيار التدقيق الدولي  ١



   بالمعلومات األخرى في المستنداتالمتعلقة المدقق مسؤوليات
   التي تحتوي على بيانات مالية مدققة

 

٧٦١  ٧٢٠معيار التدقيق الدولي   

دقي
الت

  قـ

حقيق التي تم الحصول عليها مسبقاً، ومن المحتمل أن يثير الشك التوصل إليها من أدلة الت
 .أساس رأي المدقق حول البيانات الماليةحول 

مرتبطة بالمسائل التي تظهر في البيانات ال غير المعلومات األخرى :خطأ في الحقائق  )ج (
وقد يضعف وجود خطأ . المالية المدققة والتي تم التعبير عنها أو عرضها بشكل خاطئ

  . مدققةجوهري في الحقائق من مصداقية المستندات التي تحتوي على بيانات مالية
  

  المتطلبات
  قراءة المعلومات األخرى

ينبغي أن يقرأ المدقق المعلومات األخرى ليحدد التعارضات الجوهرية، إن وجدت، مع البيانات  .٦
 .المالية المدققة

 
ينبغي أن يجري المدقق الترتيبات المناسبة مع اإلدارة أو المكلفين بالرقابة من أجل الحصول على  .٧

وفي حال لم يكن من الممكن الحصول على .  تاريخ إصدار تقرير المدققالمعلومات األخرى قبل
المعلومات األخرى قبل تاريخ إصدار تقرير المدقق، ينبغي أن يقرأ المدقق هذه المعلومات 

 .األخرى حالما يكون ذلك ممكناً
  

  التعارضات الجوهرية
 المدقق ما إذا يجب أن يحددف، لدى قراءة المعلومات األخرى، حدد المدقق تعارضاً جوهرياً إذا .٨

 .كانت هناك حاجة إلى مراجعة البيانات المالية المدققة والمعلومات األخرى
  

التعارضات الجوهرية المحددة في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير 
 المدقق

مراجعة ، هذه الراء عندما تقتضي الضرورة مراجعة البيانات المالية المدققة وترفض اإلدارة إج .٩
 ٧٠٥.٢وفقاً لمعيار التدقيق الدولي في تقرير المدقق الرأي فينبغي أن يعدل 

 
تقتضي الضرورة مراجعة المعلومات األخرى وترفض اإلدارة إجراء هذه المراجعة، كانت   إذا .١٠

كلين بالرقابة  المجميع بإستنثاء إذا كان فينبغي أن يبلغ المدقق هذه المسألة إلى المكلفين بالرقابة،
 -: وأن يقوم بما يلي٣مشاركين في إدارة المنشأة

األخرى في تقرير المدقق بحيث تصف التعارض ) المسائل(تضمين فقرة المسألة   ) أ(
 ؛ أو٧٠٦٤الجوهري وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

                                                 
  ".في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   "٧٠٥ معيار التدقيق الدولي  ٢
 .١٣، الفقرة "بالرقابة المكلفين  أولئكمع اإلتصال " ٢٦٠ معيار التدقيق الدولي  ٣
  ].٩[، الفقرة "رير المدقق المستقلوالفقرات األخرى في تقفقرات التأكيد   "٧٠٦معيار التدقيق الدولي  ٤



  ألخرى في المستندات بالمعلومات االمتعلقة المدقق مسؤوليات
   التي تحتوي على بيانات مالية مدققة

 

٧٦٢  ٧٢٠معيار التدقيق الدولي 

 التوقف عن العمل على تقرير المدقق؛   ) ب(

: المرجع. (وجب قانون أو تشريعبم حيث يكون ذلك مسموحاً به العمليات من نسحاباإل  ) ج(
  )٧أ-٦ أالفقرات

  
التعارضات الجوهرية المحددة في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها بعد تاريخ إصدار تقرير 

  المدقق
 مراجعة البيانات المالية المدققة ضرورية، فينبغي أن يتبع المدقق المتطلبات ذات العالقة إذا كانت .١١

 ٥٦٠.١لي في معيار التدقيق الدو
 

 مراجعة المعلومات األخرى ضرورية وتوافق اإلدارة على إجراء هذه المراجعة، إذا كانت .١٢
 )٨الفقرة أ: المرجع. (فينبغي أن ينفذ المدقق اإلجراءات الالزمة حسب الظروف القائمة

 

 مراجعة المعلومات األخرى ضرورية، ولكن اإلدارة ترفض إجراء هذه المراجعة، إذا كانت .١٣
، بإستنثاء إذا كان جميع المكلين بالرقابة مشاركين في أن يشعر المدقق المكلفين بالرقابةفينبغي 

.  بمساور قلقه حول المعلومات األخرى وأن يتخذ أي إجراء مناسب إضافيإدارة المنشأة،
 )٩الفقرة أ: المرجع(

  
  األخطاء الجوهرية في الحقائق

لومات األخرى لغرض تحديد التعارضات الجوهرية، أصبح المدقق على علم  قراءة المعإذا تم .١٤
الفقرة : المرجع. (بخطأ جوهري واضح في الحقائق، فينبغي أن يناقش المدقق المسألة مع اإلدارة

 )١٠أ
 

 المدقق بعد إجراء المناقشات على وجود خطأ جوهري واضح في الحقائق، فينبغي أن إذا أصر .١٥
لمنشأة، وينبغي أن المستشار القانوني لتشاور مع طرف ثالث مؤهل، مثل يطلب من اإلدارة ال

 .ينظر المدقق في النصيحة التي حصل عليها
  
عندما يتوصل المدقق إلى وجود خطأ جوهري في الحقائق الواردة في المعلومات األخرى والذي  .١٦

اء إذا كان جميع ، بإستنثترفض اإلدارة تصحيحه، فينبغي أن يشعر المدقق المكلفين بالرقابة
 بمساور قلقه حول المعلومات األخرى وأن يتخذ المكلين بالرقابة مشاركين في إدارة المنشأة،

 )١١الفقرة أ: المرجع. (إجراء مناسباً آخر
  

***  
  

                                                 
 .١٧-١٠، الفقرات "األحداث الالحقة  "٥٦٠معيار التدقيق الدولي  ٣



   بالمعلومات األخرى في المستنداتالمتعلقة المدقق مسؤوليات
   التي تحتوي على بيانات مالية مدققة

 

٧٦٣  ٧٢٠معيار التدقيق الدولي   

دقي
الت

  قـ

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
   نطاق معيار التدقيق الدولي

 التنظيمية األخرى، فيما يتعلق بالمعلومات األخرىالمسئوليات اإلضافية، وفقاً للمتطلبات القانونية و
  )١الفقرة : المرجع(
  
فيما يتعلق  ، بموجب متطلبات تشريعية أو تنظيمية أخرى،قد يتحمل المدقق مسؤوليات إضافية . ١أ

فعلى سبيل المثال، قد تقتضي بعض المناطق . بالمعلومات األخرى التي تتعدى نطاق هذا المعيار
 إجراءات محددة على معلومات أخرى معينة مثل البيانات المكملة المطلوبة أو من المدقق تطبيق

وعند وجود . التعبير عن رأي حول موثوقية مؤشرات األداء الموضحة في المعلومات األخرى
مثل هذه االلتزامات، يتم تحديد المسؤوليات اإلضافية للمدقق من خالل طبيعة العملية وبموجب 

وفي حال حذف مثل هذه المعلومات األخرى أو احتوائها على . لمعايير المهنيةالقانون والنظام وا
أوجه قصور، قد يتعين على المدقق بموجب القانون أو النظام اإلشارة إلى المسألة في تقرير 

  .المدقق
  

  )٢الفقرة : المرجع (الوثائق التي تتضمن البيانات المالية المدققة
  غيرةاالعتبارات الخاصة بالمنشآت الص

 ذلك، فمن غير المحتمل أن تقوم المنشآت الصغيرة بإصدار التشريعما لم يتطلب القانون أو   . ٢أ
وكمثال على هذه الوثائق وجود متطلب قانوني للتقرير . وثائق تتضمن البيانات المالية المدققة

د يتم ومن األمثلة على المعلومات األخرى التي ق. المصاحب من قبل المسئولين عن الحوكمة
بيان الدخل : إدراجها في إحدى الوثائق التي تتضمن البيانات المالية المدققة لمنشأة صغيرة

 .المفصل وتقرير اإلدارة
  

  ))أ( ٥الفقرة : المرجع(  تعريف المعلومات األخرى
  -:قد تتألف المعلومات األخرى مثل مما يلي.  ٣أ

 .ملياتتقرير من قبل اإلدارة أو المكلفين بالرقابة حول الع •

 .الملخصات المالية أو النقاط البارزة •

 .بيانات التوظيف •

 .اإلنفاق الرأسمالي المخطط له •

 النسب المالية •

 .أسماء المسؤولين والمدراء •

 .البيانات الربع سنوية المختارة •
  
  -:ألغراض معايير التدقيق الدولية، ال تشتمل المعلومات األخرى على ما يلي.  ٤أ



  ألخرى في المستندات بالمعلومات االمتعلقة المدقق مسؤوليات
   التي تحتوي على بيانات مالية مدققة

 

٧٦٤  ٧٢٠معيار التدقيق الدولي 

رسال، مثل خطاب التغطية، مرفق بالمستند الذي يحتوي على مذكرة إنشرة صحفية أو  •
 .بيانات مالية مدققة وتقرير المدقق المتعلق بها

 .تعليمات المحللالمعلومات المشمولة في  •

 .الواردة على الموقع االلكتروني للمنشأةالمعلومات  •
  

  قراءة المعلومات األخرى
إصدار تقرير المدقق يمكّن المدقق من حل إن الحصول على المعلومات األخرى قبل تاريخ  . ٥أ

التعارضات الجوهرية المحتملة واألخطاء الجوهرية الواضحة في الحقائق مع اإلدارة على أساس 
  .وقد يكون االتفاق مع اإلدارة حول وقت توفير المعلومات األخرى أمراً مساعداً. محدد

  
  التعارضات الجوهرية

   علومات األخرى قبل تاريخ إصدار تقرير المدققالتعارضات الجوهرية المحددة في الم
  )١٠الفقرة : المرجع(
عندما ترفض اإلدارة مراجعة المعلومات األخرى، قد يقيم المدقق أي قرار حول نوع اإلجراء .  ٦أ

  . القانوني للمدققمستشاراإلضافي الذي سيتم اتخاذه بناء على نصيحة ال
  
  عتبارات خاصة بمنشآت القطاع العامإ
 من العملية أو التوقف عن العمل على تقرير المدقق خيارين في القطاع نسحابقد ال يكون اإل  .٧أ

وفي هذه الحاالت، قد يصدر المدقق تقريراً إلى الجهة التشريعية المناسبة موضحاً تفاصيل . العام
  .التعارض

  
د تاريخ إصدار التعارضات الجوهرية المحددة في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها بع

  )١٣-١٢الفقرتان : المرجع (تقرير المدقق
المعلومات األخرى، قد تتضمن إجراءات المدقق على مراجعة عندما توافق اإلدارة على مراجعة  . ٨أ

الخطوات المتخذة من قبل اإلدارة لضمان إطالع األفراد الذين يستلمون البيانات المالية الصادرة 
  .علق بها والمعلومات األخرى على المراجعةمسبقاً وتقرير المدقق المت

  
عندما ترفض اإلدارة مراجعة المعلومات األخرى التي يتوصل المدقق إلى أنها ضرورية، فقد .  ٩أ

 مستشارتشتمل اإلجراءات المناسبة األخرى من قبل المدقق على الحصول على نصيحة من ال
  .القانوني للمدقق

  
  )١٦-١٤الفقرات : مرجعال(األخطاء الجوهرية في الحقائق 

عند مناقشة خطأ جوهري واضح في الحقائق مع اإلدارة، قد يكون المدقق غير قادر على تقييم . ١٠أ
 إستفساراتصحة بعض اإلفصاحات المشمولة في المعلومات األخرى وردود اإلدارة على 

  .المدقق وقد يتوصل إلى وجود فروقات في الحكم أو الرأي



   بالمعلومات األخرى في المستنداتالمتعلقة المدقق مسؤوليات
   التي تحتوي على بيانات مالية مدققة

 

٧٦٥  ٧٢٠معيار التدقيق الدولي   

دقي
الت

  قـ

دقق إلى وجود خطأ جوهري في الحقائق ترفض اإلدارة تصحيحه، فقد تشتمل عندما يتوصل الم. ١١أ
 القانوني مستشاراإلجراءات المناسبة اإلضافية من قبل المدقق على الحصول على نصيحة من ال

    .للمدقق
  

  
  



    ٧٦٦  ٨٠٠معيار التدقيق الدولي 

  ٨٠٠معيار التدقيق الدولي 
  

    عمليات تدقيق البيانات المالية– الخاصة اتعتباراإل
   وفقاً ألطر ذات أغراض خاصةالمعدة

  

  نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات(
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 

  المحتويات                             
  الفقرة  

    مة                                                                        مقد
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البيانات المالية ذات األغراض ب المتعلقة  تقارير المدققينتوضيحات حول : ملحق
  الخاصة

  
  

  
دقيق البيانات المالية المعدة  عمليات ت– الخاصة اتعتباراإل "٨٠٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي 
داف العامة األه "٢٠٠جنباً إلى جنب مع معيار التدقيق الدولي " وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة

  . "تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية عملية للمدقق المستقل وإجراء



  عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة– الخاصة عتباراتاإل
 

 ٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ٧٦٧ 

دقي
الت

قـ
 

  مقدمة 
   المعيار هذانطاق

على تدقيق البيانات المالية،  ٧٠٠–١٠٠ المجموعة ة الواردة فير التدقيق الدوليتنطبق معايي .١
 لدى تطبيق معايير التدقيق الدولية  الخاصةاتعتبار اإلويتناول معيار التدقيق الدولي هذا

 .المذكورة على تدقيق البيانات المالية وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة
 
ألطر ذات أغراض  مجموعة كاملة من البيانات المالية المعدة وفقاً كُتب هذا المعيار ضمن نطاق .٢

 فردبيان مالي م خاصة ذات عالقة بتدقيق اتإعتبار ٨٠٥١يتناول معيار التدقيق الدولي . خاصة
 . أو حساب أو بند محدد من بيان مالي مامكونأو 

 
ال يلغي هذا المعيار متطلبات معايير التدقيق الدولية األخرى وال يفهم منه أنه يتناول جميع  .٣

  .       يمكن أن تكون ذات عالقة بظروف العملية الخاصة التياتعتباراإل
  

 تاريخ النفاذ
 ١٥تاريخ بانات المالية للفترات التي تبدأ يكون هذا المعيار ساري المفعول لعمليات تدقيق البي .٤

 . أو بعد ذلك٢٠٠٩ديسمبر 
  

 فاهداأل
دة وفقاً إلطار يتلخص هدف المدقق، لدى تطبيق معايير التدقيق الدولية في تدقيق بيانات مالية مع .٥

 : الخاصة ذات العالقة بما يلي بشكل مناسباتعتبارذي غرض خاص، في تناول اإل
 قبول العملية؛   )أ (
  و؛التخطيط لتلك العملية وتنفيذها  )ب (
 .تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية  )ج (

  

 التعريفات
 : أدناه إزاءهابينةألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الم .٦

وفقاً ألطر ذات أغراض البيانات المالية المعدة  –البيانات المالية لألغراض الخاصة   )أ (
 )٤الفقرة أ: المرجع(. خاصة

 المعلومات إحتياجات إطار إعداد تقارير مالية مصمم لتلبية –إطار ذو غرض خاص  )ب (
لمالية إطار عرض عادل  يمكن أن يكون إطار إعداد التقارير ا.المالية لمستخدمين محددين

 ).٤أ-١الفقرة أ: المرجع( ٢. إمتثالأو إطار 
  

                                                 
 فيبنود محددة  وأابات حس وأ مكوناتوفردة  م بيانات مالية عمليات تدقيق-  الخاصةعتباراتاإل"، ٨٠٥معيار التدقيق الدولي    ١

  ."بيان مالي
   ).أ (١٣ الفقرة "تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية  عمليةاألهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء" ، ٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ٢
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   ٧٦٨ ٨٠٠معيار التدقيق الدولي 

مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات "في هذا المعيار " البيانات المالية"تعني اإلشارة إلى  .٧
مالحظات ذات العالقة عادةً تشكل ال". األغراض الخاصة بما في ذلك المالحظات ذات الصلة

تحدد متطلبات إطار إعداد التقارير .  هامة ومعلومات تفسيرية أخرىسياسات محاسبيةملخصاً ل
المالية المطبق شكل ومضمون البيانات المالية واألمور التي تشكل مجموعة كاملة من البيانات 

 . المالية
  

  المتطلبات
   لدى قبول العملية اتعتباراإل

   إطار إعداد التقارير الماليةمدى قبول 
 

  أن يحدد مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية٢١٠لمعيار التدقيق الدولي جب على المدقق وفقاًي .٨
 لدى تدقيق بيانات مالية ألغراض خاصة يجب أن يكون لدى ٣. البيانات المالية في إعدادالمطبق

 ).٨أ-٥الفقرة أ: المرجع: (المدقق فهم لـ 

 الغرض الذي أعدت التقارير المالية من أجله؛   )أ (

 صودون؛ والمستخدمون المق  )ب (

الخطوات التي تتخذها اإلدارة لتحديد كون إطار إعداد التقارير المالية المطبق مقبوالً في   )ج (
  . الظروف

  
        لدى التخطيط للتدقيق وتنفيذهاتعتباراإل

 

جميع معايير التدقيق الدولية ذات العالقة ل معيار التدقيق الدولي أن يمتثليجب على المدقق وفقاً ل .٩
 على المدقق لدى التخطيط لتدقيق بيانات مالية ذات أغراض خاصة ولدى تنفيذ ٤.بعملية التدقيق

اً خاصاً في إعتبارالتدقيق المذكور أن يحدد ما إذا كان تطبيق معايير التدقيق الدولية يتطلب 
 .)١٢أ-٩الفقرة أ: المرجع. (ظروف العملية

 
 وتطبيق المنشأة إختيار فهم حول ٣١٥ المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي يجب أن يتكون لدى .١٠

 يجب أن يتكون لدى المدقق، في حال تم إعداد البيانات المالية وفقاً ألحكام ٥.للسياسات المحاسبية
.  لدى إعدادها لهذه البيانات المالية الذي أبرمته اإلدارة للعقد جوهريةعقد ما، فهم ألي تفسيرات

 جوهري في إختالف تفسير آخر معقول إعتماد يكون التفسير تفسيراً جوهرياً حينما ينتج عن
  . المعلومات المعروضة في البيانات المالية

  

                                                 
  . )أ(٦، الفقرة "الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق" ٢١٠معيار التدقيق الدولي   ٣
  .١٨، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ٤
  ).ج (١١، الفقرة " خالل فهم المنشأة وبيئتها مخاطر الخطأ الجوهري منتحديد وتقييم " ٣١٥ التدقيق الدولي معيار  ٥
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 ٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ٧٦٩ 

دقي
الت

قـ
 

    إعداد التقاريراتإعتبارتكوين رأي و
    

على المدقق أن  األغراض الخاصة لدى تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية ذات .١١
 ).١٣الفقرة أ: المرجع (٧٠٠.٦يطبق المتطلبات الواردة في معيار التدقيق الدولي 

 

  وصف إطار إعداد التقارير المالية المطبق
 

كانت البيانات المالية تشير  أن يقيم ما إذا ٧٠٠يجب على المدقق بموجب معيار التدقيق الدولي  .١٢
 وعلى المدقق في حال تم إعداد ٧.إلى أو تصف بشكل مناسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق

 ما إذا كانت البيانات المالية تصف بشكل مناسب أي  يقيمة بموجب أحكام عقد أنالتقارير المالي
 . تفسيرات جوهرية للعقد الذي بنيت البيانات المالية على أساسه

 
وفي حالة تقرير المدقق حول .  شكل ومضمون تقرير المدقق٧٠٠يتناول معيار التدقيق الدولي  .١٣

 : البيانات المالية ذات األغراض الخاصة

يبين تقرير المدقق الغرض الذي تم من أجله إعداد البيانات المالية و، إذا دعت يجب أن   ) أ(
مالحظة في البيانات المالية ذات الالحاجة، المستخدمين المقصودين أو اإلشارة إلى 
 األغراض الخاصة التي تحتوي على تلك المعلومات؛ و

 المالية لدى إعداد البيانات المالية  إذا كان لدى اإلدارة خيار بخصوص ُأطر إعداد التقارير ) ب(
 من أجل البيانات المالية يجب أن يشير أيضاً ٨المذكورة فإن شرح اإلدارة مسؤولية اإلدارة

 . إلى مسؤوليتها من أجل تحديد كون إعداد إطار التقارير المالية المطبق مقبوالً في الظروف
  

  طار ذي غرض خاصإلتنبيه القراء إلى أن البيانات المالية معدة وفقاً 
 

يجب أن يتضمن تقرير المدقق حول البيانات المالية ذات األغراض الخاصة فقرة تأكيد على  .١٤
تنبه مستخدمي تقرير المدقق إلى أن البيانات المالية معدة وفقاً إلطار ذي غرض خاص مسألة ما 

ن يضمن ألمدقق يجب على ا. وأن البينات المالية نتيجة لذلك يمكن أال تكون مناسبة لغرض آخر
 ). ١٥أ-١٤الفقرة أ: المرجع. (تحت عنوان مناسبهذه الفقرة 

 
*** 

                                                 
  ". تقارير حول البيانات الماليةالتكوين رأي وإعداد  " ٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦
  .١٥، الفقرة ٧٠٠معيار التدقيق الدولي    ٧
  .  المعينختصاصأو شرط آخر مناسب ضمن سياق اإلطار القانوني في اإل  ٨
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   ٧٧٠ ٨٠٠معيار التدقيق الدولي 

  التطبيق ومواد تفسيرية أخرى
  )٦الفقرة : المرجع( األغراض الخاصة تعريف اإلطار ذي

  

  : من األمثلة على األطر ذات األغراض الخاصة ما يلي  . ١أ
 ر الضريبي للمنشأة؛ أساس ضريبي للمحاسبة على بيانات مالية يرافق اإلقرا •

أساس المدفوعات واإليصاالت النقدية للمحاسبة على معلومات التدفق النقدي التي قد يطلب  •
 من المنشأة إعدادها للدائنين؛ 

أحكام إعداد التقارير المالية التي تضعها الجهة المنظمة لتلبية متطلبات الجهة المنظمة  •
 المذكورة؛ أو

     .مثل عقد سند أو عقد قرض أو منح مشروعة في عقد ما أحكام إعداد التقارير المالي •
                                                                                                                                                               

خاصة مبنياً على إطار إعداد تقارير قد تكون هناك أحوال يكون فيها اإلطار ذي األغراض ال  . ٢أ
 إال أو من قبل قانون أو نظاممالية وضع من قبل مؤسسة إعداد معايير مفوضة أو معترف بها 

أنه قد ال يمتثل لجميع متطلبات ذلك اإلطار، ومن األمثلة على ذلك العقد الذي يستلزم إعداد 
حينما . ×ختصاصتقارير المالية لإلبيانات مالية وفقاً لمعظم، وليس جميع، معايير إعداد ال

يكون ذلك مقبوالً في ظروف العملية فإنه من غير المناسب أن يلمح وصف إطار إعداد 
 التام إلطار متثالالتقارير المالية المطبق في البيانات المالية ذات األغراض الخاصة إلى اإل

من فوضة أو معترف بها أو إعداد التقارير المالية الذي وضع من قبل مؤسسة إعداد معايير م
  العقد المذكورمثاليمكن أن يشير إطار إعداد التقارير المالية المطبق، في . انون أو نظامققبل 
، إلى أحكام إعداد التقارير المالية في العقد دون أن يشير إلى أي مرجع لمعايير إعداد أعاله

  . ×ختصاصلمالية لإلاالتقارير 
  
، إطار ٢طار ذي األغراض الخاصة، في الظروف الموصوفة في الفقرة أيمكن أن ال يشكل اإل  .  ٣أ

عرض عادل حتى لو كان إطار إعداد التقارير المالية الذي بني على أساسه إطار عرضٍ 
ويرجع السبب في ذلك إلى أن اإلطار ذي األغراض الخاصة قد ال يمتثل لجميع . عادل

ير مفوضة ضع من قبل مؤسسة إعداد معايمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية الذي و
 والتي تكون ضرورية لتحقيق العرض العادل للبيانات ومعترف بها أو من قبل قانون أو نظام

  . المالية
  
عدة بموجب إطار ذي غرض خاص هي البيانات المالية الوحيدة مقد تكون البيانات المالية ال  . ٤أ

 البيانات المالية المذكورة من قبل إستخدامن التي تعدها المنشأة وفي مثل هذه الظروف يمك
ع البيانات يورغم توز. غير أولئك الذين صمم إطار إعداد التقارير المالية لهم مستخدمين

المالية في تلك الظروف على نطاق واسع فإن البيانات المالية ال تزال تعتبر بيانات مالية ذات 
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 ٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ٧٧١ 

دقي
الت

قـ
 

 مصممة لتجنب ١٤-١٣بات الواردة في الفقراتالمتطل. لمعايير التدقيق الدولية أغراض خاصة
  .حاالت إساءة فهم الغرض الذي أعدت التقارير المالية من أجله

  
   لدى قبول العمليةاتعتباراإل

  )٨: الفقرة: المرجع(مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية 
  

ات المالية  المعلومإحتياجاتفي حالة البيانات المالية ذات األغراض الخاصة تعتبر   . ٥أ
للمستخدمين المقصودين عامالً أساسياً لتحديد مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية المطبق في 

  . تحضير البيانات المالية
  
يمكن أن يشتمل إطار إعداد التقارير المالية على معايير إعداد التقارير المالية الموضوعة من   . ٦أ

معايير للبيانات المالية ذات األغراض الخاصة، قبل مؤسسة مفوضة أو معترف بها إلصدار 
عملية مقنعة تتسم  المعايير مقبولة لهذا الغرض إذا اتبعت المؤسسة  أنويفترض في هذه الحالة

وفي بعض . عتباربالشفافية تنطوي على تداول آراء األطراف المعنية وأخذها بعين اإل
التقارير المالية الذي يجب أن يستخدم  إطار إعداد قانون أو نظامات يمكن أن يحدد ختصاصاإل

فعلى . من قبل اإلدارة إلعداد البيانات المالية ذات األغراض الخاصة لنوع معين من المنشآت
سبيل المثال يمكن أن تضع الجهة التنظيمية أحكاماً إلعداد التقارير المالية لتلبية متطلبات تلك 

إطار إعداد التقارير   خالف ذلك، يعتبر وجود مؤشرات على، وفي حال عدمةظيميالجهة التن
  . المالية المذكور مقبوالً للبيانات المالية ذات األغراض الخاصة المعدة من قبل المنشأة

  
حينما تكون هناك متطلبات تشريعية أو تنظيمية إلى جانب معايير إعداد التقارير المالية المشار   . ٧أ

 يتطلب من المدقق أن يحدد ما إذا كانت ٢١٠لدولي، فإن معيار التدقيق ا٦إليها في الفقرة أ
هناك أي حاالت تعارض بين معايير إعداد التقارير المالية والمتطلبات اإلضافية ويحدد المعيار 

    ٩.أيضاً اإلجراءات التي يجب أن يتخذها المدقق في حال وجدت حاالت التعارض تلك
   
أحكام إعداد التقارير المالية الواردة   علىة المطبقيمكن أن يشتمل إطار إعداد التقارير المالي  . ٨أ

وفي هذه الحالة يحدد . ٧ و أ٦في عقد ما أو مصادر أخرى غير تلك الموصوفة في الفقرتين أ
 ما إذا عتباراإلمدى قبول إطار إعداد التقارير المالية في ظروف العملية من خالل األخذ بعين 

لمذكورة كما هو ا بها بها ُأطر إعداد التقارير المالية كان اإلطار يتسم بسمات عادةً ما تتسم
وفي حالة اإلطار ذي األغراض . ٢١٠ من معيار التدقيق الدولي٢موصوف في الملحق

الخاصة، تعتبر األهمية النسبية لعملية معينة لكل سمة تتسم بها أطر إعداد التقارير المالية 
ى سبيل المثال يمكن أن يكون كل من المورد  عل.المقبولة تعتبر أمراً يتعلق بالحكم المهني

والمشتري، من أجل أغراض تحديد قيمة األصول الصافية للمنشأة عند تاريخ بيعها، قد اتفقا 
رغم أن هما حتياجاتعلى أن التقديرات الحصيفة للغاية بشأن بدالت الحسابات المدينة مناسبة إل

                                                 
  . ١٨، الفقرة ٢١٠ معيار التدقيق الدولي ٩
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   ٧٧٢ ٨٠٠معيار التدقيق الدولي 

مع المعلومات المالية المعدة وفقاً إلطار هذه المعلومات المالية غير حيادية لدى مقارنتها 
  .الغرض العام

  
  )٩الفقرة : المرجع( لدى التخطيط للتدقيق وتنفيذه اتعتباراإل

  

للمتطلبات األخالقية ذات ) أ( أن يمتثل ٢٠٠يجب على المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي  . ٩أ
) ب(ق بعمليات تدقيق البيانات المالية وية والتي تتعلستقاللالعالقة بما فيها تلك التي تتعلق باإل

لجميع معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بالتدقيق، وعلى المدقق أيضاً وفقاً لذلك المعيار أن 
يمتثل مع كل متطلب من متطلبات معايير التدقيق الدولية ما لم يكن المعيار بأكمله، في ظروف 

قد . ألنه مشروط والشرط غير موجودقة التدقيق، غير ذي عالقة أو المتطلب غير ذي عال
ري التجاوز عن متطلب ذي  إلى حكم مفاده أنه من الضروإستثنائيةيتوصل المدقق في ظروف 

معيار تدقيق دولي ما من خالل تطبيق إجراءات تدقيق بديلة لتحقيق هدف ذلك عالقة في 
  ١٠.المتطلب

  
ولية في تدقيق بيانات مالية ذات أغراض قد يتطلب تطبيق بعض متطلبات معايير التدقيق الد . ١٠أ

 ٣٢٠فعلى سبيل المثال في معيار التدقيق الدولي. اً خاصاًإعتبارخاصة، قد يتطلب من المدقق 
 إحتياجات إعتبار الهامة لمستخدمي البيانات المالية على تبنى األحكام المتعلقة بالمسائل

ولكن في حالة تدقيق البيانات  ١١.موعةهم مجإعتبارالمعلومات المالية المشتركة للمستخدمين ب
 المعلومات المالية إحتياجات إعتبارتُبنى هذه األحكام على المالية ذات األغراض الخاصة 

  . للمستخدمين المقصودين
  
في حالة البيانات المالية ذات األغراض الخاصة كتلك المعدة وفقاً لمتطلبات عقد ما يمكن أن  . ١١أ

دمين المقصودين على عتبة ال يتم دونها تصحيح أو تعديل األخطاء تتفق اإلدارة مع المستخ
إن وجود هذه العتبة ال يعفي المدقق من متطلب تحديد األهمية النسبية  .المحددة أثناء التدقيق

 ألغراض التخطيط لتدقيق البيانات المالية ذات األغراض ٣٢٠وفقاً لمعيار التدقيق الدولي
  . الخاصة وتنفيذه

  
 مع المكلفين بالرقابة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية قائماً على العالقة بين المكلفين تصالكون اإلي . ١٢أ

الخاضعة للتدقيق وخاصةً ما إذا كان هؤالء المكلفين بالرقابة بالرقابة والبيانات المالية 
ذات في حالة البيانات المالية . تلك البيانات الماليةمسؤولين عن اإلشراف على إعداد 

األغراض الخاصة فإن المكلفين بالرقابة قد ال تترتب عليهم هذه المسؤولية حينما تعد 
وفي هذه الحاالت فقد ال تكون .  اإلدارة فقط على سبيل المثالستخدامالمعلومات المالية إل

 ذات صلة بتدقيق البيانات المالية ذات األغراض ٢٦٠١٢متطلبات معيار المحاسبة الدولي

                                                 
  .٢٣-٢٢ و١٨ و١٤، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ١٠
  . ٢ة ، الفقر"قلتدقيوأداء عملية اتخطيط األهمية النسبية في  " ٣٢٠ معيار التدقيق الدولي ١١
  ". المكلفين بالرقابة أولئك معتصالاإل"، ٢٦٠ر التدقيق الدولي  معيا١٢



  عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة– الخاصة عتباراتاإل
 

 ٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ٧٧٣ 

دقي
الت

قـ
 

الية ذات الغرض العام عندما يكون المدقق مسؤوالً أيضاً عن تدقيق البيانات المالخاصة إال 
 على المنشأة على إبالغهم ، على سبيل المثال، عندما يتفق مع المكلفين بالرقابةللمنشأة أو
   . ذات الصلة المحددة أثناء التدقيق البيانات المالية ذات األغراض الخاصةبالمسائل

  
  )١١الفقرة: المرجع( إعداد التقارير اتإعتبارتكوين رأي و

  

يحتوي ملحق معيار التدقيق الدولي هذا على إيضاحات لتقارير المدققين التي تتناول البيانات  . ١٣أ
  . المالية ذات األغراض الخاصة

  
  )١٤الفقرة : المرجع(تنبيه القراء إلى أن البيانات المالية معدة وفقاً إلطار ذي غرض خاص 

  

 التقارير المالية ذات األغراض الخاصة ألغراض غير تلك التي كانت مقصودة إستخداميمكن  . ١٤أ
قد تطلب جهة منظمة ما من منشآت معينة أن تضع البيانات المالية ذات لها، فعلى سبيل المثال 

 لتحاشي حاالت إساءة الفهم، ينبه المدقق مستخدمي تقرير .األغراض الخاصة في سجل عام
 أن البيانات المالية معدة وفقاً إلطار األغراض الخاصة وعليه فهو قد ال يكون المدقق إلى

  . مناسباً لغرض آخر
  

  )١٤الفقرة : المرجع( ستخدامالقيود على التوزيع أو اإل
  

 فقد يرى المدقق أنه من المناسب اإلشارة إلى أن ١٤إضافة إلى التنبيه المترتب بموجب الفقرة  . ١٥أ
 معين، فإنه إختصاصانون أو نظام بناء على قو  فقط بمستخدمين محددين،المدقق خاصتقرير 

ومن الممكن في هذه .  تقرير المدققإستخداممن الممكن تحقيق ذلك من خالل تقييد توزيع أو 
  بحيث تشتمل على تلك المسائل١٤قرة ي الفالظروف توسيع نطاق الفقرة المشار إليها ف

     . ى ذلكاألخرى ويعدل العنوان بناء عل



  عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة–اإلعتبارات الخاصة 

    ٧٧٤  )الملحق (٨٠٠معيار التدقيق الدولي 

  ملحق
  )١٣الفقرة أ: المرجع(

  
  

  البيانات المالية ذات األغراض الخاصة ب  حول تقارير المدققين المتعلقةتوضيحات
تقرير مدقق حول مجموعة كاملة من البيانات المالية المعدة وفقاً ألحكام إعداد : ١التوضيح  •

 ).إمتثالإطار ألغراض هذا التوضيح، (التقارير المالية الواردة في عقد ما 

تقرير مدقق حول مجموعة كاملة من التقارير المالية المعدة وفقاً لألساس الضريبي : ٢التوضيح  •
 ). إمتثالتوضيح، إطار ألغراض هذا ال (×ختصاصللمحاسبة في اإل

تقرير مدقق حول مجموعة كاملة من التقارير المالية المعدة وفقاً ألحكام إعداد : ٣التوضيح  •
 ). ألغراض هذا التوضيح، إطار عرض عادل( تضعها الجهة المنظمة تقارير مالية



  عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة– الخاصة عتباراتاإل
 

 )الملحق (٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ٧٧٥ 

دقي
الت

قـ
 

 
  :١التوضيح 

  :تشتمل الظروف على ما يلي
ية الواردة في عقد أعدت البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقاً ألحكام إعداد التقارير المال •

دارة خيار بشأن أطر ليس لدى اإل.  ألحكام ذلك العقدمتثاللإل)  أغراض خاصةأي إطار ذي(ما 
 .إعداد التقارير المالية

 .إمتثالإطار إعداد التقارير المالية المطبق عبارة عن إطار  •

تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق  •
 .٢١٠الدولي 

 . ه مقيدانإستخدامتوزيع تقرير المدقق و •
  

  
  تقرير المدقق المستقل 

  ]المخاطَب المناسب[
  

 ٣١ والتي تتألف من الميزانية العمومية كما في للشركة ألقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقه 
 للسنة المنتهية ، وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي٢٠×١ديسمبر 

ُأعدت البيانات المالية . ومات تفسيرية أخرىهامة ومعلالمحاسبية اللسياسات ل ، وملخصبذلك التاريخ
 بناء على أحكام إعداد التقارير المالية الواردة في الفقرة ع من العقد المؤرخ الشركة أمن قبل إدارة 

  "). العقد ("بين الشركة أ والشركة ب ٢٠×١ يناير ١في 
  

   عن البيانات المالية١٣مسؤولية اإلدارة
  

 البيانات المالية وفقاً ألحكام إعداد التقارير المالية الواردة في الفقرة ع اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه
الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضرورياً ليتسنى إعداد البيانات المالية  ومسؤولة عن من العقد

  . أو الخطأحتيالالتي تكون خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت نتيجة اإل
  

  مسؤولية المدقق
  

على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء 
 للمتطلبات األخالقية والتخطيط متثالوفقاً لمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل

 المالية خالية من األخطاء ما إذا كانت البياناتللتدقيق وتنفيذه للحصول على تأكيد معقول حول 
   . الجوهرية

  

                                                 
  .   معينإختصاص أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن ١٣



  تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة عمليات–عتبارات الخاصة إلا
 

   ٧٧٦ )الملحق ( ٨٠٠معيار التدقيق الدولي 

ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 
تعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء ، والبيانات المالية

ولدى إجراء تقييمات المخاطر .  أو الخطأحتيالت نتيجة اإلفي البيانات المالية سواء كانالجوهرية 
تصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية من أجل م الرقابة الداخلية العتبارعلى المدقق أن يأخذ بعين اإل

تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة 
 يشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة .الداخلية في المنشأة

العرض الكلي للبيانات ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم 
  . المالية

  
  . نا في التدقيقنعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأي

  
  الرأي

  

 قد ُأعدت، من حيث ٢٠س١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية بتاريخ برأينا أن البيانات المالية للشركة أ 
  .جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً ألحكام إعداد التقارير المالية الواردة في الفقرة ع من العقد

  
      ستخدامأساس المحاسبة والقيود على التوزيع واإل

         

 في البيانات المالية التي تصف أساس ×تعديل رأينا، إلى المالحظة ، دون نتباهنود أن نلفت اإل
 ألحكام إعداد التقارير المالية الواردة في متثالتُعد البيانات المالية لمساعدة لشركة أ على اإل. المحاسبة

إن تقريرنا .  غير مناسبة لغرض آخروقد تكون البيانات المالية نتيجة لذلك. العقد المشار إليه أعاله
ه من قبل أطراف غير الشركة أ أو إستخدامخاص بالشركة أ والشركة ب فقط وال ينبغي توزيعه أو 

  . الشركة ب
  ]توقيع المدقق[
  ]تاريخ تقرير المدقق[
  ]عنوان المدقق[
  
  
     



  عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة– الخاصة عتباراتاإل
 

 )الملحق (٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ٧٧٧ 
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  :٢التوضيح 

  :تشتمل الظروف على ما يلي
لألساس الضريبي للمحاسبة في  وفقاً إدارة شركة أشخاصالبيانات المالية من قبل أعدت  •

دة الشركاء في إعداد إقرارات  مساعمن أجل) أي إطار ذو أغراض خاصة( ×ختصاصاإل
 . ليس لدى اإلدارة خيار بشأن أطر إعداد التقارير المالية. الدخل الخاصة بهمضريبة

 .إمتثالارة عن إطار إطار إعداد التقارير المالية المطبق عب •

تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق  •
 .٢١٠الدولي 

 . ه مقيدانإستخدامتوزيع تقرير المدقق و •
  

      
  تقرير المدقق المستقل 

  ]المخاطَب المناسب[
  

لميزانية العمومية كما في لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقه لشركة األشخاص أ والتي تتألف من ا
هامة المحاسبية اللسياسات ل، وبيان الدخل للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص ٢٠×١ ديسمبر ٣١

 األساس الضريبي إستخداماإلدارة بُأعدت البيانات المالية من قبل . ومعلومات تفسيرية أخرى
  .×ختصاصللمحاسبة في اإل

  
  ية عن البيانات المال١٤مسؤولية اإلدارة

 ×ختصاصلألساس الضريبي للمحاسبة في اإلاإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وفقاً 
ومسؤولة عن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضرورياً ليتسنى إعداد البيانات المالية التي تكون 

  . أو الخطأحتيالخالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت نتيجة اإل
  

  المدققمسؤولية 
على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء 
 للمتطلبات األخالقية والتخطيط متثالوفقاً لمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل

لبيانات المالية خالية من األخطاء للتدقيق وتنفيذه للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت ا
  .  الجوهرية

  
ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 

تعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء ، والبيانات المالية
ولدى إجراء تقييمات المخاطر .  أو الخطأحتيالاء كانت نتيجة اإلالجوهرية في البيانات المالية سو

لبيانات المالية متصلة بإعداد شركة األشخاص ل الرقابة الداخلية العتبارعلى المدقق أن يأخذ بعين اإل
                                                 

  .  معينال ختصاصاإل أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن ١٤



  تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة عمليات–عتبارات الخاصة إلا
 

   ٧٧٨ )الملحق ( ٨٠٠معيار التدقيق الدولي 

الية من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فع
يشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالءمة السياسات . في شركة األشخاصالرقابة الداخلية 

المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم 
  . العرض الكلي للبيانات المالية

  
  . لتشكيل أساس لرأينا في التدقيقنعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة 

  
  الرأي

  

 قد ُأعدت، من ٢٠×١ ديسمبر ٣١ أ للسنة المنتهية بتاريخ  األشخاصلشركةأن البيانات المالية برأينا 
 ختصاصإلالتابع ل] صف قانون ضريبة الدخل المعمول به[لـ حيث جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً 

×.  
  

        ستخدام واإلأساس المحاسبة والقيود على التوزيع
       

 في البيانات المالية التي تصف أساس ×، دون تعديل رأينا، إلى المالحظةنتباهنود أن نلفت اإل
 إعداد إقرارات ضريبة الدخل الخاصة  أ على األشخاصشركةالبيانات المالية لمساعدة تُعد . المحاسبة

 شركةتقريرنا خاص بإن . لغرض آخروقد تكون البيانات المالية نتيجة لذلك غير مناسبة . بهم
 أ أو  األشخاصشركة من قبل أطراف غير هإستخدام وال ينبغي توزيعه أو األشخاص أ وشركائها

  . شركائها
  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[

                 
                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة– الخاصة عتباراتاإل
 

 )الملحق (٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ٧٧٩ 
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  :٣التوضيح 
  :تشتمل الظروف على ما يلي

أعدت البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقاً ألحكام إعداد التقارير المالية التي وضعتها  •
 ليس لدى .من أجل تلبية متطلبات الجهة المنظمة) أي إطار ذو أغراض خاصة(الجهة المنظمة 

 .اإلدارة خيار بشأن أطر إعداد التقارير المالية

 .عبارة عن إطار عرض عادلإطار إعداد التقارير المالية المطبق  •

تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق  •
 .٢١٠الدولي 

 .ه مقيدانإستخدامتوزيع تقرير المدقق و •

 أن المدقق قد أصدر أيضاً تقرير مدقق حول البيانات المالية  األخرى إلى المسألةتشير فقرة •
 .  ة أ عن نفس الفترة وفقاً إلطار ذي غرض عامالتي أعدتها الشرك

  

  
  تقرير المدقق المستقل 

  ]المخاطَب المناسب[
  

 ٣١لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقه للشركة أ والتي تتألف من الميزانية العمومية كما في 
قدي للسنة المنتهية ، وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفق الن٢٠×١ديسمبر 

ُأعدت البيانات المالية . بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى
  . من النظام ع ص بناء على أحكام إعداد التقارير المالية الواردة في الفقرة الشركةمن قبل إدارة 

  
   عن البيانات المالية١٥مسؤولية اإلدارة
 وفقاً ألحكام إعداد التقارير  وعرضها عرضاً عادالً عن إعداد هذه البيانات الماليةاإلدارة مسؤولة

 ومسؤولة عن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ١٦ص من النظام عالمالية الواردة في الفقرة 
ة  كانت نتيجضرورياً ليتسنى إعداد البيانات المالية التي تكون خالية من األخطاء الجوهرية سواء

  . أو الخطأحتيالاإل
  

                                                 
  .   معيناصإختصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن    ١٥
اإلدارة : "، يمكن أن تكون الصيغة كما يلي      صحيحاً وعادالً حيثما تتمثل مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي عرضاً              ١٦

 وفقاً ألحكام إعداد التقارير المالية الواردة في الفقرة ص من النظام             تعطي عرضاً دقيقاً وعادالً    مسؤولة عن إعداد بيانات مالية    
  ..."سؤولة عن ع، وم



  تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة عمليات–عتبارات الخاصة إلا
 

   ٧٨٠ )الملحق ( ٨٠٠معيار التدقيق الدولي 

  مسؤولية المدقق
تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا 

 للمتطلبات األخالقية والتخطيط متثالوفقاً لمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل
 تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء للتدقيق وتنفيذه للحصول على

  .  الجوهرية
  

ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 
البيانات المالية، وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 

ولدى إجراء تقييمات المخاطر .  أو الخطأحتياللجوهرية في البيانات المالية سواء كانت نتيجة اإلا
 وعرضها  الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات الماليةعتبارعلى المدقق أن يأخذ بعين اإل

يس لغرض إبداء  من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ل١٧عرضاً عادالً
يشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالءمة السياسات .  في المنشأة١٨رأي حول فعالية الرقابة الداخلية

المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم 
  . العرض الكلي للبيانات المالية

  
  . ة بالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيقنعتقد أن األدلة المتعلق

  
  الرأي

تعطي عرضاً أو  (، من حيث جميع الجوانب الجوهرية، تعرض بشكل عادلبرأينا أن البيانات المالية
أدائها المالي ) لـ( و٢٠×١ ديسمبر ٣١المركز المالي للشركة أ كما في ) لـ صحيحاً وعادالً

 ص  وفقاً ألحكام إعداد التقارير المالية الواردة في الفقرةدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخولت
  .من النظام ع

  
             ستخدامأساس المحاسبة والقيود على التوزيع واإل

  في البيانات المالية التي تصف أساس×، دون تعديل رأينا، إلى المالحظةنتباهنود أن نلفت اإل
 وقد تكون  تلبية متطلبات الجهة المنظمة ب،تُعد البيانات المالية لمساعدة لشركة أ على. المحاسبة

  .البيانات المالية نتيجة لذلك غير مناسبة لغرض آخر
  

                                                 
لدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، على المدقق أن        : "، يمكن أن تكون الصيغة كما يلي      ١٦ة  يالهامش  المالحظة في حالة وجود     ١٧

 من أجل تصميم  التي تعطي عرضاً صحيحاً وعادالًالرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية     يأخذ بعين االعتبار    
  ."التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأةإجراءات 

تـدقيق البيانـات    إلى جانب   في الحاالت التي تترتب فيها أيضاً على المدقق مسؤولية إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية                    ١٨
لدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، على المدقق أن يأخذ بعـين االعتبـار             : "المالية، يجب أن تتم صياغة هذه الجملة كما يلي        

 من أجل تصميم إجـراءات التـدقيق         وعرضها العادل للبيانات المالية    الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية      
لـدى إجـراء تقييمـات      : "صيغة كما يلي  ، يمكن أن تكون ال    ١٦في حالة وجود المالحظات الهامشية      ". روفالمناسبة في الظ  

 التي تعطي عرضاً    الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية      المخاطر هذه، على المدقق أن يأخذ بعين االعتبار         
  ". من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروفصحيحاً وعادالً



  عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة– الخاصة عتباراتاإل
 

 )الملحق (٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ٧٨١ 

دقي
الت

قـ
 

   األخرىالمسألة

 ٢٠×١ ديسمبر ٣١قامت الشركة أ بإعداد مجموعة مستقلة من البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتي أصدرنا بناء عليها تقرير مدقق منفصل لمساهمي وفقاً

  .. ٢٠×٢ آذار ٣١الشركة أ بتاريخ 
  
  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[

  
  



    ٧٨٢  ٨٠٥معيار التدقيق الدولي 

  ٨٠٥معيار التدقيق الدولي 
  

   مالية عمليات تدقيق بيانات – الخاصة اتعتباراإل
   بيان ماليفيبنود محددة  وأحسابات  وأ مكوناتة ودمفر

  

  نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات(
  ) أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥التي تبدأ في 

   المحتويات                            
  الفقرة  

    مقدمة                                                                        
  ٣-١  .................................................................نطاق هذا المعيار

  ٤ .......................................................................تاريخ النفاذ
  ٥  ..........................................................................فاهداأل

  ٦  ........................................................................التعريفات
    المتطلبات

  ٩-٧ ..................................................... لدى قبول العملية اتعتباراإل
  ١٠....................  ...................... لدى التخطيط للتدقيق وتنفيذهاتعتباراإل

  ............................................ إعداد التقارير اتإعتبارتكوين رأي و
  التطبيق ومواد تفسيرية أخرى

  .................................................................نطاق هذا المعيار

١٧-١١  
  
  ٤أ-١أ

  ..................................................... لدى قبول العملية اتعتباراإل
  ......................................... لدى التخطيط للتدقيق وتنفيذه اتعتباراإل

  ............................................ إعداد التقارير اتإعتبارتكوين رأي و

  ٩أ-٥أ
  ١٤أ-١٠أ
  ١٨أ-١٥أ

  . أو حسابات أو بنود محددة في بيان ماليلة على مكوناتأمث : ١ملحق 
ون توضيحات تقارير المدققين حول البيان المالي المفرد وحول المك: ٢ملحق 

   المحدد في البيان المالي

  
  

  

مفردة  عمليات تدقيق بيانات مالية – الخاصة اتعتباراإل "٨٠٥يجب قراءة معيار التدقيق الدولي 
 ٢٠٠جنباً إلى جنب مع معيار التدقيق الدولي " ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

  . "ق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةتدقي العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية دافاأله"



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة – الخاصة راتعتبااإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

     ٨٠٥معيار التدقيق الدولي   ٧٨٣  
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  مقدمة 
   المعيار  هذانطاق

 على تدقيق البيانات المالية ٧٠٠–١٠٠ المجموعة ة الواردة فير التدقيق الدوليتنطبق معايي .١
قيق لمعلومات  على عمليات تدلضرورة في الظروف لدى تطبيقهاويجب أن تتم موائمتها حسب ا

 لدى تطبيق معايير  الخاصةاتعتبار اإلعيار التدقيق الدولي هذا، ويتناول ممالية تاريخية أخرى
 أو حساب أو بند محدد في بيان  أو مكونفردكورة على تدقيق بيان مالي ميق الدولية المذالتدق
 أو الحساب أو البند المحدد في بيان مالي وفقاً فرد أو المكون البيان المالي الميمكن إعداد. مالي

ة أو خاصة، وإذا تم إعداده وفقاً إلطار ذي أغراض خاصة فإن معيار إلطار ذي أغراض عام
 .   ينطبق أيضاً على التدقيق٨٠٠١التدقيق الدولي 

 
على عنصر الصادر نتيجة عمل ُأجري مدقق ال التدقيق الدولي هذا على تقرير ال ينطبق معيار .٢

  منراض تدقيق مجموعةألغ  المالية لعنصر بناء على طلب من فريق تابع للمجموعةالمعلومات
 ).٦٠٠٢أنظر معيار التدقيق الدولي (بيانات مالية ال

 
ال يلغي هذا المعيار متطلبات معايير التدقيق الدولية األخرى وال يفهم منه أنه يتناول جميع  .٣

  .       الخاصة التي يمكن أن تكون ذات عالقة بظروف العمليةاتعتباراإل
  

 تاريخ النفاذ
 المفردة أو المكونات أو انات الماليةساري المفعول لعمليات تدقيق البييكون هذا المعيار  .٤

 في حالة عمليات . أو بعد ذلك٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ي تبدأ في الحسابات أو البنود عن الفترات الت
دة في بيان مالي ُأعد كما في تاريخ ة أو مكونات أو حسابات أو بنود محدتدقيق بيانات مالية مفرد

 ديسمبر ١٤ المعيار نافذاً لعمليات تدقيق المعلومات التي ُأعدت كما في تاريخ معين، يكون هذا
 . أو بعده٢٠١٠

  

  فاهداأل
فرد أو مكون أو يق الدولية في تدقيق بيان مالي م التدقيتلخص هدف المدقق، لدى تطبيق معايير .٥

 يلي بشكل  الخاصة ذات العالقة بمااتعتبار، في تناول اإلحساب أو بند محدد في بيان مالي
  مناسب

 قبول العملية؛   )أ (
  و؛التخطيط لتلك العملية وتنفيذها  )ب (
فرد أو حول المكون أو الحساب أو البند اد تقارير حول البيان المالي المن رأي وإعدتكوي  )ج (

  .المحدد في البيان المالي
  

                                                 
  ".  وفقاً ألطر ذات أغراض خاصة المعدة عمليات تدقيق البيانات المالية– الخاصة عتباراتاإل"، ٨٠٠معيار التدقيق الدولي   ١
  ". )بما في ذلك عمل مدققي العنصر ( للمجموعة البيانات المالية عمليات تدقيق– الخاصة عتباراتاإل"، ٦٠٠معيار التدقيق الدولي   ٢



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة –الخاصة اإلعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

    ٧٨٤  ٨٠٥معيار التدقيق الدولي 

 التعريفات
 :ألغراض هذا المعيار، فإن اإلشارة إلى .٦

 ؛ "مكون أو حساب أو بند في بيان مالي"تعني " مكون"أو " مكون البيان المالي"  )أ (

تعني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"  )ب (
 مجلس معايير المحاسبة الدولية؛ والصادرة عن 

تتألف . بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي يشتمل على المالحظات ذات الصلة  )ج (
 ذات العالقة في العادة من ملخص لسياسات محاسبية هامة ومعلومات تفسيرية المالحظات

 . أخرى ذات عالقة بالبيان المالي أو المكون
  

  المتطلبات
   لدى قبول العملية اتعتباراإل

  تطبيق معايير التدقيق الدولية
 

ق الدولية ذات  أن يمتثل لجميع معايير التدقي٢٠٠يجب على المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي  .٧
 وفي حالة تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي ينطبق ٣.العالقة بعملية التدقيق

المدقق مشاركاً أيضاً في تدقيق المجموعة الكاملة من هذا المتطلب بغض النظر عما إذا كان 
موعة الكاملة من البيانات إذا لم يكن المدقق مشاركاً أيضاً في تدقيق المج. البيانات المالية للمنشأة

المالية للمنشأة فعلى المدقق أن يحدد ما إذا كان تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في هذه 
 )٦أ-٥الفقرة أ: المرجع. (البيانات المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية قابالً للتطبيق أم ال

  
  مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية

 

 أن يحدد مدى قبول إطار إعداد التقارير ٢١٠قق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي يجب على المد .٨
 وفي حالة تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في ٤.المالية المطبق في إعداد البيانات المالية

 فإن ذلك يتضمن ما إذا كان تطبيق إطار إعداد التقارير المالية سيؤدي إلى عرضٍ بيان مالي
ت مناسبة ليتسنى للمستخدمين المقصودين فهم المعلومات الواردة في البيان المالي يوفر إفصاحا
. على المعلومات الواردة في البيان المالي أو المكون الهامة  واألحداث المعامالترأو المكون وأث

 )٧الفقرة أ: المرجع(

  

                                                 
  .١٨  الفقرة".األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية "٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ٣
  ".الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق "٢١٠دولي معيار التدقيق ال  ٤



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة – الخاصة راتعتبااإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

     ٨٠٥معيار التدقيق الدولي   ٧٨٥  

دقي 
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 صيغة الرأي
ليها في عملية التدقيق الصيغة  أن تشتمل الشروط المتفق ع٢١٠يستوجب معيار التدقيق الدولي  .٩

أو مكون محدد في  في حالة تدقيق بيان مالي مفرد ٥.المتوقعة ألي تقارير صادرة عن المدقق
 ما إذا كانت الصيغة المتوقعة للرأي مناسبة في عتباربيان مالي على المدقق أن يأخذ بعين اإل

   ) ٩أ-٨الفقرة أ: المرجع. (الظروف
  
      للتدقيق وتنفيذه لدى التخطيط اتعتباراإل
 معايير التدقيق الدولية مدونة في نطاق تدقيق البيانات المالية؛  أن٢٠٠ معيار التدقيق الدولييفيد  .١٠

 حسب اللزوم في الظروف لدى تطبيقها على عمليات تدقيق ولذلك يجب أن تتم موائمتها
لي مفرد أو مكون محدد  تنفيذ أو التخطيط لتدقيق بيان ما٧لدى ٦.معلومات مالية تاريخية أخرى

في بيان مالي، على المدقق أن يوائم جميع معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالتدقيق حسب 
  )١٤أ-١٠الفقرة أ: المرجع. (اللزوم في ظروف العملية

  
      إعداد التقاريراتإعتبارتكوين رأي و

محدد في البيان المالي، على ى تكوين رأي وإعداد تقارير حول بيان مالي مفرد أو حول مكون لد .١١
وأن تتم موائمتها حسب  ٧٠٠.٨ المتطلبات الواردة في معيار التدقيق الدولي المدقق أن يطبق

 ).١٦أ-١٥الفقرة أ: المرجع(الضرورة في ظروف العملية 
  
داد تقارير حول المجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة وحول بيان مالي مفرد أو إع

 يةمحدد في البيانات المالحول مكون 
 

إذا شارك المدقق في عملية إعداد تقرير حول بيان مالي مفرد أو حول مكون محدد في بيان مالي  .١٢
 المجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة، على المدقق أن يبدي رأياً إلى جانب عملية تدقيق
 .منفصالً حول كل عملية

 

أو مكون محدد مدقق في بيان مالي جنباً إلى جنب مع  يمكن نشر بيان مالي مدقق مفرد .١٣
إذا خلص المدقق إلى أن عرض بيان مالي . المجموعة الكاملة من البيانات المالية المدققة للمنشأة

 بشكل كاف عن المجموعة الكاملة من البيانات و مكون محدد في بيان مالي ال يفرقهامفرد أ
 على ١٦ و١٥مع مراعاة الفقرة . ارة أن تصوب الوضعالمالية، على المدقق أن يطلب من اإلد

 يفرق بين الرأي حول البيان المالي المفرد أوحول المكون المحدد في بيان مالي المدقق أيضاً أن
                                                 

  ).هـ(١٠، الفقرة ٢١٠معيار التدقيق الدولي   ٥
  .٢، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي   ٦
يشير عادةً إلى مجموعة كاملة من البيانات المالية كما " بيانات مالية"، يبين أن المصطلح )و(١٣، الفقرة ٢٠معيار التدقيق الدولي   ٧

  . و موضح من قبل متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبقه
  ". تقارير حول البيانات الماليةالتكوين رأي وإعداد  "٧٠٠معيار التدقيق الدولي   ٨



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة –الخاصة اإلعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

    ٧٨٦  ٨٠٥معيار التدقيق الدولي 

على المدقق أال يصدر تقرير المدقق . وبين الرأي حول المجموعة الكاملة من البيانات المالية
مالي المفرد أو حول المكون المحدد في البيان المالي إلى الذي يحتوي على الرأي حول البيان ال

 . أن يقتنع بالتفريق
 

 األخرى في تقرير المدقق حول ألة ما أو فقرة المسألةمس كيد على التأ فقرةالرأي المعدل أو
  مجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة 

 

املة من البيانات المالية للمنشأة أو إذا إذا تم تعديل الرأي في تقرير المدقق حول المجموعة الك .١٤
 األخرى، على المدقق أن رة المسألةأو فق  فقرة التأكيد على مسألة مااشتمل ذلك التقرير على

يحدد األثر الذي يمكن أن يكون لذلك على تقرير المدقق حول بيان مالي محدد أو حول مكون 
اسباً، على المدقق أن يعدل الرأي حول البيان حينما يعتبر ذلك من. محدد في تلك البيانات المالية

ألة ما مس أو أن يضمن فقرة التأكيد على المالي المفرد أو حول المكون الخاص في البيان المالي
  )١٧الفقرة أ: المرجع. ( األخرى في تقرير المدقق تبعاً لذلكأو فقرة المسألة

 
 رأي حول المجموعة  أو حجببيسللتعبير عن رأي إذا خلص المدقق إلى أنه من الضروري ا .١٥

الكاملة من البيانات المالية للمنشأة ككل، فإن معيار التدقيق الدولي ال يجيز للمدقق أن يضمن في 
نفس تقرير المدقق رأياً غير معدل حول بيان مالي مفرد يشكل جزءاً من تلك البيانات المالية أو 

هذا  ويرجع السبب في ذلك إلى أن ٩.حول مكون محدد يشكل جزءاً من تلك البيانات المالية
 الرأي حول المجموعة الكاملة من البيانات  أو حجبسلبيالرأي ال غير المعدل قد يناقض يالرأ

   )١٨الفقرة أ: المرجع. (المالية للمنشأة ككل
  
 رأي حول المجموعة  أو حجبسلبيلتعبير عن رأي إذا خلص المدقق إلى أنه من الضروري ا .١٦

انات المالية للمنشأة ككل ولكن، في نطاق تقرير تدقيق منفصل لمكون محدد ملة من البياالك
 يعتبر أن ذلك ضروري للتعبير عن  أنمشمول في تلك البيانات المالية، على المدقق رغم ذلك

 :، وعلى المدقق أن يقوم بذلك في الحاالت التاليةالرأي غير المعدل حول ذلك المكون

 نظام ما يحظر على المدقق القيام بذلك؛ أن ال يوجد في القانون أو ال  )أ (

أن يكون ذلك الرأي قد تم التعبير عنه في تقرير مدقق غير منشور إلى جانب تقرير   )ب (
  الرأي؛ و أو حجبسلبيي على الرأي الالمدقق الذي يحتو

أن ال يشكل المكون المحدد جزءاً أساسياً من المجموعة الكاملة من البيانات المالية   )ج (
  .للمنشأة

 

 المدقق أال يعبر عن رأي غير معدل حول بيان مالي مفرد من المجموعة الكاملة من على .١٧
رأي حول المجموعة الكاملة من ال  أو إذا حجبسلبيمدقق عن رأي البيانات المالية إذا عبر ال

يكون الحال كذلك حتى لو لم ينشر تقرير المدقق حول البيان المالي المفرد . البيانات المالية ككل

                                                 
  .١٥، الفقرة "في تقرير المدقق المستقلالوارد  يالتعديالت على الرأ " ٧٠٥معيار التدقيق الدولي    ٩
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ويرجع السبب في ذلك .  الرأي أو حجبسلبيي على الرأي الجانب تقرير المدقق الذي يحتوإلى 
 . إلى أن البيان المالي المفرد يشكل جزءاً أساسياً من تلك البيانات المالية

  

***  
  التطبيق ومواد تفسيرية أخرى

  )١الفقرة : المرجع( نطاق هذا المعيار
قد على أنها معلومات " معلومات مالية تاريخية"لمصطلح  ا٢٠٠يعرف معيار التدقيق الدولي    .١أ

النظام تم التعبير عنها من ناحية مالية فيما يتعلق بمنشأة بعينها ومستقاة بالدرجة األولى من 
 أو حول أحوال أو ظروف  حدثت في فترات ماضيةالمحاسبي للمنشأة حول أحداث اقتصادية

   ١٠.اقتصادية في أوقات ما في الماضي
  
على أنه تمثيل للمعلومات المالية " بيانات مالية" المصطلح ٢٠٠يعرف معيار التدقيق الدولي   . ٢أ

 أو التاريخية بما في ذلك المالحظات ذات العالقة التي تستخدم في اإلبالغ عن موارد المنشأة
يشير . يةغيرات فيها لمدة من الوقت وفقاً إلطار إعداد التقارير المالاتها في وقت ما أو التإلتزام

المصطلح بشكل عام إلى مجموعة كاملة من البيانات المالية كما هو محدد من قبل متطلبات 
   ١١.إطار إعداد التقارير المالية المطبق

  
؛ ولذلك يجب أن تتم موائمتها ١٢معايير التدقيق الدولية مدونة ضمن نطاق تدقيق بيانات مالية   .٣أ

، عمليات تدقيق معلومات مالية تاريخية أخرىحسب اللزوم في الظروف لدى تطبيقها على 
 يدرج قائمة بأمثلة على معلومات مالية ١الملحق . (ويعتبر هذا المعيار عوناً في هذا المقام

  ). تاريخية أخرى
  
يتم إجراء عملية تأكيد معقولة غير تدقيق المعلومات المالية التاريخية وفقاً للمعيار الدولي   . ٤أ

    ٣٠٠٠.١٣لعمليات التأكيد 
  
   لدى قبول العمليةاتعتباراإل

  )٧الفقرة : المرجع( تطبيق معايير التدقيق الدولية
  

للمتطلبات األخالقية ذات العالقة بما ) أ( أن يمتثل ٢٠٠على المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي   . ٥أ
لجميع ) ب( و والتي تتعلق بعمليات تدقيق البيانات الماليةستقالليةفيها تلك التي تتعلق باإل

معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بالتدقيق، وعلى المدقق أيضاً وفقاً لذلك المعيار أن يمتثل مع 
                                                 

   ).ز(١٣، الفقرة ٢٠٠  معيار التدقيق الدولي١٠
  ).هـ(١٣، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١١
  . ٢، الفقرة ٢٠٠ معيار التدقيق الدولي ١٢
  ".  عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخيةالتأكيد عدا عنعمليات "، ٣٠٠٠ المعيار الدولي لعمليات التدقيق ١٣
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كل متطلب من متطلبات معايير التدقيق الدولية ما لم يكن المعيار بأكمله، في ظروف التدقيق، 
 قد يتوصل .غير ذي عالقة أو المتطلب غير ذي عالقة ألنه مشروط والشرط غير موجود

المدقق في ظروف استثنائية إلى حكم مفاده أنه من الضروري التجاوز عن متطلب ذي عالقة 
   ١٤.في معيار تدقيق دولي ما من خالل تطبيق إجراءات تدقيق بديلة لتحقيق هدف ذلك المتطلب

  
الي مفرد أو ذات العالقة بتدقيق بيان م لمتطلبات معايير التدقيق الدولية متثالقد ال يكون اإل  . ٦أ

مكون محدد في بيان مالي، قد ال يكون قابالً للتطبيق حينما ال يكون المدقق مشاركاً أيضاً في 
لكاملة من البيانات المالية للمنشأة، وفي مثل هذه الحاالت ال يكون لدى اتدقيق المجموعة 

ما هو الحال مع مدقق المدقق غالباً الفهم ذاته للمنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية مثل
كما أن المدقق ليست لديه أدلة تدقيق . يدقق أيضاً المجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة

حول الجودة العامة للسجالت المحاسبية أو معلومات محاسبية أخرى يتم الحصول عليها في 
يحتاج المدقق إلى أدلة إضافية  وبالتالي قد ملة من البيانات المالية للمنشأة،تدقيق المجموعة الكا

في حالة تدقيق مكون . لحصول عليها من السجالت المحاسبيةاإلثبات أدلة التأكيد التي تم 
عمل تدقيق قد ال يكون متناسباً محدد في بيان مالي، فإن بعض معايير التدقيق الدولية تتطلب 

ت معيار التدقيق الدولي على سبيل المثال، رغم أن متطلبا. مع المكون الذي يخضع للتدقيق
جدول حسابات الذمم المدينة، فإن  يرجح أن تكون ذات صلة في ظروف تدقيق ٥٧٠١٥
إذا خلص .  لهذه المتطلبات قد ال يكون قابالً للتطبيق نظراً لجهد التدقيق المطلوبمتثالاإل

لتدقيق الدولية المدقق إلى أن تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي وفقاً لمعايير ا
 من العملية أكثر قابليةً من ا كان نوع آخرغير قابلة للتطبيق فقد يناقش المدقق مع اإلدارة ما إذ

     .   حيث التطبيق
  

  )٨: الفقرة: المرجع(مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية 
ر إعداد التقارير وفقاً إلطايمكن إعداد إطار بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي   . ٧أ

 مؤسسة إعداد معايير داد التقارير المالية الذي وضعتهالمالية المطبق القائم على إطار إع
سبيل المثال،  على(مفوضة أو معترف بها من أجل إعداد مجموعة كاملة من البيانات المالية 

نطوي تحديد مدى إذا كان الحال كذلك، يمكن أن ي). المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 ما إذا كان اإلطار يشتمل على جميع متطلبات عتبارقبول اإلطار المطبق على األخذ بعين اإل

اإلطار القائم عليه والتي تكون ذات صلة بعرض بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان 
  .مالي يعطي إفصاحات كافية

  

                                                 
  . ٢٣-٢٢ و١٨ و١٤ات ، الفقر٢٠٠ معيار التدقيق الدولي ١٤
  ".المنشأة المستمرة "٥٧٠ معيار التدقيق الدولي ١٥
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  )٩الفقرة : المرجع(صيغة الرأي 
 المطبق وأي قوانين  الذي يعبر عنه المدقق على إطار إعداد التقارير الماليةتعتمد صيغة الرأي  . ٨أ

 ٧٠٠:١۷ وفقاً لمعيار التدقيق الدولي ١٦.ول بهاأو أنظمة معم

لدى التعبير عن رأي غير معدل حول مجموعة كاملة من البيانات المالية المعدة وفقاً   ) أ(
انون أو النظام خالف ذلك، إلطار عرض عادل، ترد في رأي المدقق، ما لم يتطلب الق

تعرض البيانات المالية بشكل عادل، من حيث جميع ) ١: (إحدى العبارات التالية
تعطي ) ٢(؛ أو ]إطار إعداد التقارير المالية المطبق[الجوانب الجوهرية، وفقاً لـ 

إعداد التقارير المالية إطار [البيانات المالية عرضاً صحيحاً وعادالً وفقاً لـ 
 و؛]المطبق

كاملة من البيانات المالية المعدة وفقاً  حول مجموعة  لدى التعبير عن رأي غير معدل  ) ب(
، يفيد رأي المدقق أن البيانات المالية معدة، من حيث جميع الجوانب إمتثالإلطار 

 ]. إطار إعداد التقارير المالية المطبق[الجوهرية، وفقاً لـ 
 

ال يتطرق إطار إعداد  في بيان مالي، يمكن أن ددحأو مكون م في حالة بيان مالي مفرد  . ٩أ
وقد يكون الحال كذلك حينما . التقارير المالية بشكل مباشر إلى عرض البيان المالي أو المكون

يكون إطار إعداد التقارير المالية مبنياً على إطار إعداد تقارير مالية وضعته مؤسسة إعداد 
على سبيل ( مجموعة كاملة من البيانات المالية معايير مفوضة أو معترف بها من أجل إعداد
 ما إذا عتباروبالتالي يأخذ المدقق بعين اإل). المثال، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

تشمل . كانت الصيغة المتوقعة للرأي مناسبة بناء على إطار إعداد التقارير المالية المطبق
 المدقق حول ما إذا كان المدقق يجب أن يستخدم عبارة العوامل التي يمكن أن تؤثر على قرار

  :  ما يلي"تعطي عرضاً عادالً وصحيحاً"أو " تعرض بشكل عادل من حيث جميع الجوانب"

ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية المطبق مقتصراً بشكل صريح أو ضمني على  •
 .عرض مجموعة كاملة من البيانات المالية

 : محدد في بيان ماليالمكون الان المالي المفرد أو ما إذا كان البي •

o بات اإلطار المذكورة ذات الصلة بالبيان المالي  كامالً لجميع متطلإمتثاالًيمتثل س
المعين أو المكون المعين، وأن يشتمل عرض البيان المالي أو المكون على 

 .المالحظات ذات العالقة

                                                 
  .٨، الفقرة ٢٠٠معيار التدقيق الدولي  ١٦
  ٣٦-٣٥، الفقرات ٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ١۷
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o  عادل، إفصاحات غير تلك سيوفر، إذا كان ذلك ضرورياً لتحقيق عرض
تحيد عن متطلب  ، في ظروف إستثنائية،يداً بموجب اإلطار أوالمطلوبة تحد

ويعود السبب في ذلك إلى أن المكون يمكن أن يرد خاطئاً نتيجة . اإلطار
 أو إلى معامالت األطراف ذات العالقة أو التطبيق غير الصحيح حتيالاإل
 . إعداد التقارير المالية المطبق إطار بموجب المنشأة المستمرةفتراضإل

  
يعتبر قرار المدقق بالنسبة لصيغة الرأي المتوقعة أمراً يتعلق بالحكم المهني، ويمكن أن يتأثر 

أو " يعرض بشكل عادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية"بمسألة ما إذا كان استخدام العبارات 
 مالي مفرد أو حول مكون محدد في في رأي المدقق حول بيان" يعطي عرضاً صحيحاً وعادالً"

 ختصاصبيان مالي تم إعداده وفقاً إلطار العرض العادل، ما إذا كان مقبوالً بشكل عام في اإل
  . المعين

  

  )١٠الفقرة : المرجع( لدى التخطيط للتدقيق وتنفيذه اتعتباراإل
.  مدروسة بعنايةتاإعتبار كل معيار من معايير التدقيق الدولية تتطلب معرفة مدى عالقة . ١٠أ

وحتى حينما يكون مكون محدد في بيان مالي هو موضوع التدقيق تكون معايير التدقيق الدولية 
، ٥٧٠دولي  ومعيار التدقيق ال٥٥٠١۹ ومعيار التدقيق الدولي ٢٤٠١۸مثل معيار التدقيق الدولي 
  .             من حيث المبدأ، ذات عالقة

  
باإلضافة إلى ذلك، فإن معايير التدقيق الدولية مدونة في نطاق تدقيق البيانات المالية؛ ولذلك يجب   . ١١أ

فرد أو مكون محدد دى تطبيقها على تدقيق بيان مالي مأن تتم موائمتها حسب اللزوم في الظروف ل
وعة الكاملة  الخطية من اإلدارة حول المجملى سبيل المثال، تستبدل اإلقرارات ع١٧.في بيان مالي

 أو المكون وفقاً إلطار إعداد بإقرارات خطية حول عرض البيان الماليمن البيانات المالية 
  .التقارير المالية المطبق

  
 من  أو مكون محدد في بيان مالي إلى جانب تدقيق المجموعة الكاملةلدى تدقيق بيان مالي مفرد  . ١٢أ

قق أن يستخدم أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ي وسع المدالبيانات المالية للمنشأة، يكون ف
. كجزء من تدقيق المجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة لدى تدقيق البيان المالي أو المكون

لتدقيق البيان المالي أو المكون  أن ينفذ ويخطط ولكن على المدقق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
اسبة وكافية لتكون أساساً يقوم عليه الرأي حول البيان المالي أو حول للحصول على أدلة تدقيق من

  . المكون
  
تعتبر البيانات المالية الفردية التي تتألف من مجموعة كاملة من البيانات المالية والعديد من   . ١٣أ

، عناصر البيانات المالية بما في ذلك المالحظات ذات الصلة، تعتبر وثيقة الصلة ببعضها البعض
وعليه فإن المدقق لدى تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي قد ال يتمكن من أخذ 

                                                 
  ". في عملية تدقيق البيانات الماليةحتيالمسؤوليات المدقق المتعلقة باإل"، ٢٤٠ معيار التدقيق الدولي  ١٨
  ". األطراف ذات العالقة"، ٥٥٠ار التدقيق الدولي  معي ١٩
  . ٢، الفقرة ٢٠٠ معيار التدقيق الدولي ٢٠
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 وبالتالي فقد يحتاج المدقق إلى القيام بإجراءات فيما يتعلق .البيان المالي أو المكون على حدة
  . بالبنود الوثيقة الصلة ببعضها لتحقيق هدف التدقيق

  
ن األهمية النسبية المحددة لبيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي  فإباإلضافة إلى ذلك، . ١٤أ

يمكن أن تكون أقل من األهمية النسبية المحددة للمجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة 
حيث سيؤدي ذلك إلى التأثير على طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق وتقييم األخطاء غير 

  .المصححة
  

  )١١الفقرة : المرجع(  إعداد التقاريراتإعتبارو رأي تكوين
أن يقدر ما إذا كانت البيانات   لدى تكوين رأي٧٠٠على المدقق بموجب معيار التدقيق الدولي  . ١٥أ

ألحداث المالية تعطي إفصاحات كافية لتمكين المستخدمين المقصودين من فهم أثر المعامالت وا
 من المهم في حالة وجود بيان مالي مفرد ٢١.ي البيانات المالية الواردة فالهامة حول المعلومات

أو مكون محدد في بيان مالي أن ترد في البيان المالي أو المكون، بما في ذلك المالحظات ذات 
العالقة وبناء على متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق، إفصاحات كافية لتمكين 

أثر  المعلومات الواردة في البيان المالي أو المكون والمستخدمين المقصودين من فهم
  .  على المعلومات الواردة في البيان المالي أو المكونالمعامالت واألحداث الهامة

  
 من هذا المعيار على توضيحات تقارير المدققين حول بيان مالي مفرد وحول ٢يحتوي الملحق  . ١٦أ

  . مكون محدد في بيان مالي
  

 األخرى في تقرير المدقق حول أو فقرة التأكيد على مسألة ما أو فقرة المسألةرأي المعدل ال
  )١٥-١٤الفقرة : المرجع( مجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأةال

  

حتى حينما ال يتعلق الرأي المعدل حول المجموعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة أو فقرة  . ١٧أ
أو فقرة المسائل األخرى بالبيان المالي المدقق أو المكون المدقق، فإن التأكيد على المسائل 

المدقق ال يزال بإمكانه أن يعتبر أنه من المناسب الرجوع إلى التعديل في فقرة مسائل أخرى 
في تقرير المدقق حول البيان المالي أو حول المكون ألن المدقق يصدر حكماً مفاده أنه ذو 

لبيان المالي المدقق أو المكون المدقق أو تقرير المدقق ذي العالقة صلة بفهم المستخدمين ل
   ٢٢).٧٠٦أنظر معيار التدقيق الدولي (

  

 للمنشأة فإن التعبير عن حجبفي تقرير المدقق حول المجموعة الكاملة من البيانات المالية  . ١٨أ
رأي والتعبير عن  ذا صلة، الرأي الذي يتعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية، حيثما كان ذلك

 الرأي صدر فيما يتعلق بنتائج  مسموح ألن حجبز المالي أمرغير معدل يتعلق بالمرك
   ٢٣.فقط وليس فيما يتعلق بالبيانات المالية ككلالعمليات والتدفقات النقدية 

                                                 
  ).هـ(١٣، الفقرة ٧٠٠معيار التدقيق الدولي  ٢١
  .٦الفقرة " فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل " ٧٠٦معيار التدقيق الدولي  ٢٢
  . ١٦، الفقرة أ٧٠٥ ومعيار التدقيق الدولي ٨، الفقرة أ"فتتاحيةإل األرصدة ا–مليات التدقيق األولية ع "٥١٠معيار التدقيق الدولي  ٢٣



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة –اإلعتبارات الخاصة 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 

    ٧٩٢  )الملحق (٨٠٥معيار التدقيق الدولي 

  ١ملحق 
  )٣الفقرة أ: المرجع(

  
  مالي في بيانات  محددة أو حسابات أو بنودأمثلة على مكونات

 إلتزام أو المخزون أو عالوة حسابات الذمم المدينة المشكوك فيها  أوحسابات الذمم المدينة •
 إلتزامأو القيمة المسجلة ألصول غير ملموسة محددة أو المنافع المستحقة لخطة تقاعد خاصة 

في محفظة تأمين بما في ذلك المالحظات ذات " المتكبدة دون إعداد تقرير بها"المطالبات 
 . لعالقةا

جدول األصول المدارة خارجياً ودخل خطة التقاعد الخاصة بما في ذلك المالحظات ذات  •
 .الصلة

 . جدول األصول الصافية الملموسة بما في ذلك المالحظات ذات الصلة •

 .  في ذلك المالحظات التوضيحيةيما يتعلق بالممتلكات المؤجرة بماجدول المدفوعات ف •

  . أو مكافآت الموظفين بما في ذلك المالحظات التوضيحيةجدول المشاركة باألرباح  •
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة – الخاصة راتعتبااإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

  )الملحق( ٨٠٥معيار التدقيق الدولي   ٧٩٣  

دقي 
الت

قـ
 

دقي 
الت

قـ
 

  ٢ ملحق                    
  )٣الفقرة أ: المرجع(                    

  

يان المالي المفرد وحول المكون المحدد في توضيحات تقارير المدققين حول الب
   البيان المالي

ألغراض هذا (إلطار األغراض العامة  بيان مالي مفرد معد وفقاً تقرير مدقق حول: ١التوضيح  •
 .)التوضيح، إطار العرض العادل

ألغراض  (وفقاً إلطار األغراض الخاصة بيان مالي مفرد معد تقرير مدقق حول: ٢التوضيح  •
 ). توضيح، إطار العرض العادلهذا ال

 معد وفقاً إلطار  مكون محدد أو حساب أو بند في بيان ماليتقرير مدقق حول: ٣التوضيح  •
 ). متثالغراض هذا التوضيح، إطار اإلأل (األغراض الخاصة



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة –الخاصة اإلعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

    ٧٩٤  )الملحق (٨٠٥معيار التدقيق الدولي 

 
  :١التوضيح 

  :تشتمل الظروف على ما يلي
 ).أي بيان مالي مفرد(تدقيق ميزانية عمومية  •

لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية في  من قبل إدارة المنشأة وفقاً أعدت الميزانية العمومية •
 .   نية العمومية س المتعلق بإعداد الميزاختصاصاإل

الية المطبق عبارة عن إطار عرض عادل مصمم لتلبية متطلبات إطار إعداد التقارير الم •
 .المعلومات المالية المشتركة للعديد من المستخدمين

تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق  •
 .٢١٠الدولي 

 يعرض بشكل عادل من حيث جميع الجوانب"لمناسب استخدام عبارة قرر المدقق أنه من ا •
  .  في رأي المدقق"الهامة

  

  
  تقرير المدقق المستقل 

  ]المخاطَب المناسب[
  

لسياسات ل  وملخص٢٠×١ ديسمبر ٣١ كما في للشركة أ المرفقه لقد قمنا بتدقيق الميزانية العمومية
   .")البيان المالي"ويشار إليها معاً بـ ( هامة ومعلومات تفسيرية أخرىالمحاسبية ال
  

   عن البيانات المالية٢٤مسؤولية اإلدارة
 لمتطلبات إطار إعداد  وفقاًة عن إعداد هذه البيان المالي وعرضه عرضاً عادالًاإلدارة مسؤول

ء  س المتعلق بإعداد هذا البيان المالي الذي يكون خالياً من األخطاختصاصالتقارير المالية في اإل
   .  أو الخطأحتيالالجوهرية سواء بسبب اإل

  
  مسؤولية المدقق

 بناء على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا وفقاً مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيان الماليتكمن 
 للمتطلبات األخالقية والتخطيط للتدقيق متثاللمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل

   .  من األخطاء الجوهريةان البيان المالي خالياًما إذا كيذه للحصول على تأكيد معقول حول وتنف
  

 بالمبالغ واإلفصاحات في ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول التدقيق تتعلق
ألخطاء تعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر ا، والبيان المالي

ولدى إجراء تقييمات المخاطر على .  أو الخطأحتيال سواء كانت نتيجة اإلي المالفي البيانالجوهرية 
                                                 

  .   معينإختصاص أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن  ٢٤



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة – الخاصة راتعتبااإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

  )الملحق( ٨٠٥معيار التدقيق الدولي   ٧٩٥  

دقي 
الت

قـ
 

دقي 
الت

قـ
 

  وعرضها العادل للبيان الماليتصلة بإعداد المنشأةم الرقابة الداخلية العتبارالمدقق أن يأخذ بعين اإل
رض إبداء رأي حول فعالية من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لغ

يشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية .  في المنشأة٢٥الرقابة الداخلية
 التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم ، إن وجدت،المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية

  . العرض الكلي للبيان المالي
  

  . علقة بالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيقنعتقد أن األدلة المت
  

  الرأي
 برأينا أن البيان المالي يعرض بشكل عادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي 

 × ختصاص في اإل إعداد التقارير المالية وفقاً لمتطلبات إطار٢٠×١ ديسمبر ٣١كما في للشركة أ 
  .المتعلق بإعداد البيان المالي

  
  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ توقيع المدقق[

  ]عنوان المدقق[

  
  
  
  
  

                                                 
ى جانب تدقيق البيان المالي، في الحاالت التي تترتب فيها أيضاً على المدقق مسؤولية إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية إل    ٢٥

الرقابـة  لدى إجراء تقييمات المخاطر هذه، على المدقق أن يأخذ بعين االعتبـار             : "يجب أن تتم صياغة هذه الجملة كما يلي       
في  من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة  وعرضها العادل للبيانات المالية    الداخلية المتصلة بإعداد المنشأة للبيانات المالية     

  ".روفالظ



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة –الخاصة اإلعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

    ٧٩٦  )الملحق (٨٠٥معيار التدقيق الدولي 

    

  :٢التوضيح 
  :تشتمل الظروف على ما يلي

 )أي بيان مالي مفرد(تدقيق بيان المدفوعات واإليصاالت النقدية  •

الت النقدية المحاسبي ألساس المدفوعات واإليصا وفقاً من قبل إدارة المنشأة البيان المالي عدُأ •
لدى اإلدارة خيار بشأن أطر إعداد . للرد على طلب معلومات التدفق النقدي الذي استلم من دائن

 .التقارير المالية

 عرض عادل مصمم لتلبية احتياجات ارة عن إطارإطار إعداد التقارير المالية المطبق عب •
 ٢٦.المعلومات المالية لمستخدمين محددين

يعرض بشكل عادل من حيث جميع الجوانب "ه من المناسب استخدام عبارة قرر المدقق أن •
 .  في رأي المدقق" الهامة

 . توزيع تقرير المدقق واستخدامه مقيدان •
  

      
  تقرير المدقق المستقل 

  ]المخاطَب المناسب[
  

 ٣١ بتاريخ  أ للسنة المنتهيةللشركة لقد قمنا بتدقيق بيان المدفوعات واإليصاالت النقدية المرفق
يشار إليها معاً بـ  (هامة ومعلومات تفسيرية أخرىالمحاسبية اللسياسات ل وملخص ٢٠×١ديسمبر 

 المدفوعات واإليصاالت النقدية أساسدارة باستخدام اإلُأعدت البيانات المالية من قبل . ")البيان المالي"
  .×المحاسبي الموصوف في المالحظة 

  
   المالي عن البيان٢۷مسؤولية اإلدارة

 المدفوعات واإليصاالت ألساس وفقاً لهذه البيان المالي  والعرض العادلعداداإلاإلدارة مسؤولة عن 
 أن أساس المدفوعات  ويشتمل ذلك على توضيح× المالحظة النقدية المحاسبي الموصوف في
ف وللرقابة الداخلية  ر أساساً مقبوالً إلعداد البيان المالي في الظروبواإليصاالت النقدية المحاسبي يعت

  من األخطاء الجوهرية سواءرة ضرورياً ليتسنى إعداد البيان المالي الذي يكون خالياًحسبما تراه اإلدا
  . أو الخطأحتيالكانت نتيجة اإل

  
  

                                                 
 يشتمل على متطلبات وإرشادات حول شكل ومضمون البيانات المالية المعدة وفقاً إلطار األغراض ٨٠٠يار التدقيق الدولي مع    ٢٦

  .الخاصة
  .   المعينختصاصو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن اإل    ٢۷



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة – الخاصة راتعتبااإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

  )الملحق( ٨٠٥معيار التدقيق الدولي   ٧٩٧  

دقي 
الت

قـ
 

دقي 
الت

قـ
 

  مسؤولية المدقق
فقاً تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيان المالي بناء على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا و

 للمتطلبات األخالقية والتخطيط للتدقيق متثاللمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل
  .  وتنفيذه للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كان البيان المالي خالياً من األخطاء الجوهرية

  
لق بالمبالغ واإلفصاحات في ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول التدقيق تتع

البيان المالي، وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 
ولدى إجراء تقييمات المخاطر .  أو الخطأحتيالالجوهرية في البيانات المالية سواء كانت نتيجة اإل

متصلة بإعداد المنشأة وعرضها العادل للبيان  الرقابة الداخلية العتبارعلى المدقق أن يأخذ بعين اإل
المالي من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول 

يشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية . فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة
لمحاسبية، إن وجدت، التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم المستخدمة ومدى معقولية التقديرات ا

  . العرض الكلي للبيان المالي
  

  . نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق
  

  الرأي
ية، المركز المالي  برأينا أن البيان المالي يعرض بشكل عادل من حيث جميع الجوانب الجوهر

 وفقاً ألساس المدفوعات واإليصاالت النقدية ٢٠×١ ديسمبر ٣١للشركة أ للسنة المنتهية بتاريخ 
  .   ×المحاسبي الموصوف في المالحظة 

  
  أساس المحاسبة          

نود أن نلفت االنتباه، دون تعديل رأينا، إلى المالحظة س في البيان المالي التي تصف أساس 
يعد البيان المالي لتوفير معلومات حول الدائن ب وقد يكون البيان المالي نتيجة لذلك غير . سبةالمحا

  . مناسبة لغرض آخر
  ]توقيع المدقق[
  ]تاريخ تقرير المدقق[
  ]عنوان المدقق[
  
  
  
  
  



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة –الخاصة اإلعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

    ٧٩٨  )الملحق (٨٠٥معيار التدقيق الدولي 

  
  :٣التوضيح 

  :تشتمل الظروف على ما يلي
أي مكون أو (في محفظة تأمين " المتكبدة دون إعداد تقرير بها" بالمطالبات لتزامتدقيق اإل •

 ).حساب أو بند بيان مالي
 المالية من قبل إدارة المنشأة وفقاً ألحكام إعداد التقارير المالية التي وضعتها أعدت المعلومات •

 . ليس لدى اإلدارة خيار بشأن أطر إعداد التقارير المالية.منظمةالجهة ال
 مصمم لتلبية احتياجات المعلومات إمتثالن إطار ارة عإطار إعداد التقارير المالية المطبق عب •

 ٢۸.المالية لمستخدمين محددين
تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق  •

 .٢١٠الدولي 
 .توزيع تقرير المدقق مقيد •

  

  
  تقرير المدقق المستقل 

  ]المخاطَب المناسب[
  

كما  التأمين أ لشركة المرفق" بدة دون إعداد تقرير بهاالمتك" بالمطالبات لتزامل اإلجدولقد قمنا بتدقيق 
أحكام إعداد صف [ بناء على اإلدارة من قبل ُأعد الجدول  حيث،")الجدول ("٢٠×١ ديسمبر ٣١في 
  . ]قارير المالية التي وضعتها الجهة المنظمةالت
  

   عن الجدول٢۹مسؤولية اإلدارة
 التي وضعتها الجهة أحكام إعداد التقارير الماليةصف [ـ  وفقاً لإعداد الجدول عن اإلدارة مسؤولة

 اً ليتسنى إعداد جدول يكون خالياً ومسؤولة عن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروري]المنظمة
أو الخطأحتيال كانت نتيجة اإلمن األخطاء الجوهرية سواء .  

  
  مسؤولية المدقق
 على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا وفقاً لمعايير  بناءء الرأي حول الجدولا في إبداتكمن مسؤوليتن

 للمتطلبات األخالقية والتخطيط للتدقيق وتنفيذه متثالالتدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل
  .  لجوهريةللحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء ا

  

                                                 
ادات حول شكل ومضمون البيانات المالية المعدة وفقاً إلطار األغراض  يشتمل على متطلبات وإرش٨٠٠معيار التدقيق الدولي     ٢۸

  .الخاصة
  .   معينإختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن     ٢۹



   عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة – الخاصة راتعتبااإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

  )الملحق( ٨٠٥معيار التدقيق الدولي   ٧٩٩  

دقي 
الت

قـ
 

دقي 
الت

قـ
 

ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 
البيانات المالية، وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 

ولدى إجراء تقييمات المخاطر .  أو الخطأحتيال كانت نتيجة اإلالجوهرية في البيانات المالية سواء
 عرضاً  بإعداد المنشأة للجدول وعرضه الرقابة الداخلية المتصلةعتبارعلى المدقق أن يأخذ بعين اإل

 من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول عادالً
اً على تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية يشتمل التدقيق أيض. فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة

ييم العرض الكلي المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تق
  . للجدول

  
  . نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق

  
  الرأي
الخاص  " المتكبدة دون إعداد تقرير بها" بالمطالبات لتزاما أن المعلومات المالية في جدول اإلبرأين

صف أحكام [ قد ُأعد، من حيث جميع الجوانب، وفقاً لـ ٢٠×١ ديسمبر ٣١بشركة التأمين أ كما في 
  ].إعداد التقارير المالية التي وضعتها الجهة المنظمة

  
            توزيع والقيود على الأساس المحاسبة

. سبة التي تصف أساس المحاى المالحظة س في الجدولنود أن نلفت االنتباه، دون تعديل رأينا، إل
 نتيجة  وقد يكون الجدول تلبية متطلبات الجهة المنظمة ب، أ على التأمينشركةيعد الجدول لمساعدة 

جهة المنظمة ب وال يجوز  تقريرنا خاص فقط بشركة التأمين أ وال. لغرض آخرلذلك غير مناسب
  .توزيعه إلى أطراف أخرى غير شركة التأمين أ والجهة المنظمة ب

  
  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[
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جنباً " عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة "٨١٠يجب قراءة معيار التدقيق الدولي 
األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً  "٢٠٠إلى جنب مع معيار التدقيق الدولي 

  ". لمعايير التدقيق الدولية
  



  ات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعملي
 

   ٨٠٢ ٨١٠معيار التدقيق الدولي 

  مقدمة 
   المعيار  هذانطاق

يتطرق هذا المعيار إلى مسؤوليات المدقق المتعلقة بعملية إلعداد تقرير حول البيانات المالية  .١
 .  الملخصة المشتقة من البيانات المالية المدققة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية من قبل المدقق نفسه

  

 تاريخ النفاذ
 أو بعد ٢٠٠٩ ديسمبر ١٥ي تبدأ في  عن الفترات التلعملياتيكون هذا المعيار ساري المفعول ل .٢

  .ذلك
  

  األهداف
   : فيما يليف المدققاهدأتلخص ت .٣

 تحديد ما إذا كان من المناسب قبول عملية إعداد تقرير حول البيانات المالية الملخصة؛ و   )أ (

 :إذا تمت المشاركة في إعداد تقارير حول البيانات المالية الملخصة  )ب (

الملخصة بناء على تقييم االستنتاجات المستقاة من حول البيانات المالية تكوين رأي  )١(
 األدلة التي تم الحصول عيلها؛ و

التعبير عن ذلك الرأي تعبيراً صريحاً من خالل تقرير خطي يصف أيضاً أساس  )٢(
  . ذلك الرأي

  

 التعريفات
  :ها أدناهراض هذا المعيار، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزائألغ .٤

 .المعايير التي تطبقها اإلدارة إلعداد البيانات المالية الملخصة: المعايير المطبقة  )أ (

 مدققة من قبل المدقق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ١بيانات مالية: البيانات المالية المدققة  )ب (
 . وتشتق منها البيانات المالية الملخصة

ة ملخصة مشتقة من بيانات مالية ولكنها تحتوي معلومات مالي: البيانات المالية الملخصة  )ج (
على تفاصيل أقل من البيانات المالية ولكنها رغم ذلك تعطي عرضاً منظماً متسقاً مع ذلك 

 ٢اتها في نقطة معينة منإلتزامالذي توفره البيانات المالية الخاصة بموارد المنشأة أو 

                                                 
، )أ (١٣الفقرة " تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية  عمليةاألهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء " ٢٠٠معيار التدقيق الدولي "   ١

   ."بيانات مالية"يعرف المصطلح 
  ).و(١٣، ٢٠٠معيار التدقيق الدولي    ٢
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 مختلفة اتإختصاصستخدم  يمكن أن ت.الزمن أو التغييرات فيها لمدة من الوقت
  . مصطلحات مختلفة لوصف المعلومات المالية التاريخية

  

  المتطلبات
 قبول العملية

ينما ة ملخصة وفقاً لهذا المعيار فقط حعلى المدقق أن يقبل عملية إعداد تقرير حول بيانات مالي .٥
الية التي تشتق منها البيانات يكون مشاركاً في تنفيذ تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية للبيانات الم

 ). ١الفقرة أ: المرجع. (المالية الملخصة
 
 )٢الفقرة أ: المرجع: (على المدقق قبل أن يقبل عملية إعداد تقرير حول بيانات مالية ملخصة أن .٦

 ) ٧أ-٣الفقرة أ: المرجع(يحدد ما إذا كانت المعايير المطبقة مقبولة؛    )أ (

 :مسؤوليتهاب  وتقر فيهايحصل على موافقة من اإلدارة تدرك  )ب (

  وفقاً للمعايير المطبقة؛  عن إعداد البيانات المالية الملخصة )١(
لبيانات المالية ل جعل البيانات المالية المدققة في متناول المستخدمين المقصودين )٢(

أو إذا نص القانون أو النظام على أنه ليس (لها مح  في غيرالملخصة دون صعوبة
لمالية المدققة في متناول المستخدمين المقصودين للبيانات هناك داعٍ لجعل البيانات ا

وصف ذلك ل معايير إلعداد البيانات المالية الملخصة، عض إذ ولمالية المدققة أوا
 ؛ و)القانون أو النظام في البيانات المالية الملخصة

تضمين تقرير المدقق في البيانات المالية الملخصة في أي وثيقة تحتوي على  )٣(
   . انات المالية الملخصة وتشير إلى أن المدقق أعد تقريراً بشأنهاالبي

الذي يجب التعبير عنه بشأن البيانات المالية  على صيغة الرأي  مع اإلدارةتفاقاإل  )ج (
    ).١١-٩أنظر الفقرات (الملخصة 

 

فقة المطبقة غير مقبولة أو إذا لم يتمكن من الحصول على مواإذا خلص المدقق إلى أن المعايير  .٧
، فعلى المدقق أال يقبل عملية إعداد تقرير حول البيانات المالية )ب(٦اإلدارة المذكورة في الفقرة 

العملية التي يتم تنفيذها وفقاً لذلك . الملخصة ما يكن ملزماً بالقيام بذلك بموجب القانون أو النظام
يه يجب أال يشير تقرير المدقق وعل. القانون أو النظام ال تكون ممتثلة لمعيار التدقيق الدولي هذا

على . لتدقيق الدولي هذاحول البيانات المالية الملخصة إلى أن العملية قد أجريت وفقاً لمعيار ا



  ات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعملي
 

   ٨٠٤ ٨١٠معيار التدقيق الدولي 

 ارةً مناسبة بهذا الشأن في شروط العملية، وعلى المدقق أيضاً أن يحدد األثرالمدقق أن يورد عب
يانات المالية التي اشتقت منها البيانات المالية  على عملية تدقيق البالذي يمكن أن يكون نتيجة ذلك

 . الملخصة
  

  طبيعة اإلجراءات
عا أساس إعتبارعلى المدقق أن يتبع اإلجراءات التالية وأي إجراءات أخرى يعتبرها ضرورية ب .٨

 :رأي المدقق حول البيانات المالية الملخصة

كافياً عن طبيعتها الملخصة تقييم ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة تفصح إفصاحاً   )أ (
 .وتحديد البيانات المالية المدققة

 ية مدققة، تقييم ما إذا كانت تبينحينما ال تصاحب البيانات المالية الملخصة بيانات مال  )ب (
 :بوضوح

 ممن تم الحصول على البيانات المالية المدققة ومن أين؛ أو  )١(

البيانات المالية المدققة في القانون أو النظام الذي ينص على أنه ال داعي لجعل  )٢(
متناول المستخدمين المقصودين للبيانات المالية الملخصة والذي يضع معايير إعداد 

 .البيانات المالية الملخصة

 . تقييم ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة تفصح إفصاحاً كافياً عن المعايير المطبقة  )ج (

مات ذات الصلة في البيانات المالية الملخصة مقارنة البيانات المالية الملخصة مع المعلو  )د (
ديد ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة تتفق مع المعلومات ذات الصلة أو ما إذا كان لتح

 .من الممكن إعادة حسابها من المعلومات ذات الصلة في البيانات المالية المدققة

 . ةً وفقاً للمعايير المطبقةتقييم ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة معد)   هـ(

المالية الملخصة تقييم، بناء على الغرض من البيانات الملخصة، ما إذا كانت البيانات   )و (
 . تحتوي على المعلومات الضرورية وما إذا كانت على مستوى مناسب من التجميع

لبيانات تقييم ما إذا كانت البيانات المالية المدققة في متناول المستخدمين المقصودين ل  )ز (
ما لم ينص القانون أو النظام أنه ال حاجة المالية الملخصة دون صعوبة في غير محلها 

: المرجع. (ألن تكون في المتناول وما لم يضع معايير إلعداد البيانات المالية الملخصة
 ). ٨الفقرة أ

  
  صيغة الرأي

   الملخصة مناسب، يجب أن  البيانات الماليةحينما يخلص المدقق إلى أن الرأي غير المعدل حول .٩
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يحتوي رأي المدقق، ما لم يكن منصوصاً خالف ذلك في القانون أو النظام، على إحدى العبارات 
 )٩الفقرة أ: المرجع: (التالية

البيانات المالية الملخصة متسقة من حيث جميع الجوانب الجوهرية مع البيانات المالية   ) أ(
 أو ؛ ]المعايير المطبقة[المدققة وفقاً لـ 

المعايير [ للبيانات المالية المدققة وفقاً لـ  عادلنات المالية الملخصة عبارة عن ملخصالبيا  ) ب(
   ].المطبقة

 
إذا نص قانون أو نظام على صياغة الرأي حول البيانات المالية الملخصة بشروط مختلفة عن  .١٠

 :  فعلى المدقق أن٩تلك الموصوفة في الفقرة 

 وأي إجراءات أخرى ضرورية لتمكين المدقق من ٨لفقرة يطبق اإلجراءات المبينة في ا  ) أ(
 التعبير عن الرأي المنصوص عليه؛ و

تقييم ما إذا كان من الممكن أن يسيء مستخدمو البيانات المالية الملخصة فهم رأي المدقق   ) ب(
 اإلضافي في توضيح كان من الممكن أن يؤدي الالبيانات المالية الملخصة سواءحول 

 . ل البيانات المالية الملخصة أن يخفف من سوء الفهم المحتملتقرير المدقق حو
  

 اإلضافي في تقرير المدقق حول  التوضيح، خلص المدقق إلى أن)ب(١٠إذا، في حالة الفقرة .١١
البيانات المالية الملخصة ال يمكن أن يخفف من سوء الفهم الممكن، فعلى المدقق أال يقبل العملية 

وفقاً لذلك القانون أو ال تمتثل العملية المنفذة . بذلك بموجب قانون أو نظامما لم يكن ملزماً بالقيام 
هذا المعيار، وعليه فإن تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة يجب أال يشير إلى النظام ل

 . أن العملية أجريت وفقاً لهذا المعيار
  

 المدققة لبيانات الماليةتوقيت العمل واألحداث التالية لتاريخ تقرير المدقق حول ا
يمكن أن يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق  .١٢

 حول البيانات لحاالت يجب أن يفيد تقرير المدققالبيانات المالية المدققة، وفي مثل هذه احول 
الية المدققة ال تعكس آثار األحداث المالية الملخصة أن البيانات المالية الملخصة والبيانات الم

التي وقعت بعد تاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة والتي قد يلزمها تعديل، أو 
 )  ١٠الفقرة أ: المرجع. (إفصاح في، البيانات المالية المدققة

 

يانات في تاريخ تقرير المدقق حول البمن الممكن أن يصبح المدقق على علم بحقائق ظهرت  .١٣
المالية المدققة لم يكن على علم بها مسبقاً، وفي مثل هذه الحاالت على المدقق أال يصدر تقرير 
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   ٨٠٦ ٨١٠معيار التدقيق الدولي 

المدقق حول البيانات المالية الملخصة إلى أن يستكمل المدقق أخذ الحقائق المتصلة بالبيانات 
 . عتبار بعين اإل٥٦٠٣المالية المدققة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

  
  لمدقق حول البيانات المالية الملخصة تقرير ا

    عناصر تقرير المدقق
: المرجع (٤:يجب أن يشتمل تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة على العناصر التالية .١٤

 )١٥الفقرة أ

 )١١الفقرة أ: المرجع. (أنه تقرير مدقق مستقلعنوان يدل بوضوح على   )أ (

 ) ١٢الفقرة أ: المرجع. (مخاطب  )ب (

 : تاحيةإفتفقرة   )ج (

ولها بما في ذلك عنوان  يعد المدقق تقارير حبيانات المالية الملخصة التيتحدد ال )١(
 ) ١٣الفقرة أ: المرجع (كل بيان مشمول في البيانات المالية الملخصة؛

 تحدد البيانات المالية المدققة؛  )٢(

دققة وتاريخ التقرير و، مع  تقرير المدقق حول البيانات المالية الم إلىتشير )٣(
، تشير إلى حقيقة أن الرأي غير المعدل يتم التعبير عنه ١٨-١٧ الفقرتين عاةمرا

 حول البيانات المالية المدققة؛ 

 لتاريخ اً الحققق حول البيانات المالية الملخصةإذا كان تاريخ تقرير المدتفيد،  )٤(
ات  أن البيانات المالية الملخصة والبيانتقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة،

المالية المدققة ال تعكس آثار األحداث التي حدثت بعد تاريخ تقرير المدقق حول 
 البيانات المالية المدققة؛ 

بيان يشير إلى أن البيانات المالية الملخصة ال تحتوي على جميع اإلفصاحات  )٥(
التي يتطلبها إطار إعداد التقارير المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة 
وأن قراءة البيانات المالية الملخصة ال تعتبر بديالً عن قراءة البيانات المالية 

      . المدققة

  مسؤولة عن٦ عن البيانات المالية الملخصة يشرح أن اإلدارة٥وصف لمسؤولية اإلدارة  )د (
 .إعداد بيانات مالية ملخصة وفقاً للمعايير المطبقة

                                                 
  ". األحداث الالحقة"، ٥٦٠قيق الدولي  معيار التد ٣
التي تتطرق إلى الظروف التي يكون فيها تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة قد خضع للتعديل، تتطلب ، ١٨-١٧ الفقرات  ٤

  .  عناصر إضافية غير تلك المذكورة في هذه الفقرة
  .   معينإختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن   ٥
  .   معينإختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن   ٦
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لتعبير عن رأي حول البيانات المالية الملخصة بناء على بيان يفيد أن المدقق مسؤول عن ا  ) هـ( 
  . اإلجراءات التي يتطلبها هذا المعيار

 ).١١-٩أنظر الفقرات (فقرة تعبر بوضوح عن رأي   )و (

 .توقيع المدقق  )ز (

 )١٤الفقرة أ: المرجع. (تاريخ تقرير المدقق  )ح (

 .عنوان المدقق  )ط (
    

س المخاطب في تقرير المدقق حول البيانات إذا لم يكن المخاطب في البيانات المالية الملخصة نف .١٥
الفقرة : المرجع. ( مخاطبين مختلفينإستخدامالمالية المدققة فعلى المدقق أن يقيم مدى مالءمة 

 ) ١٢أ
 

 )١٤أ: المرجع: (على المدقق أال يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة قبل .١٦

لبناء الرأي عليها بما في ذلك بة وكافية  أدلة مناس علىالتاريخ الذي حصل فيه المدقق  ) أ(
األدلة التي تفيد أن البيانات المالية الملخصة قد أعدت وأن من في الجهة المنظمة قد أكدوا 

 أنهم مسؤولون عنها؛ و

 . تاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة  ) ب(
  

 األخرى في تقرير المدقق مسألةلرأي أو فقرة التأكيد على مسألة ما أو فقرة الالتعديالت على ا
  )١٥الفقرة أ: المرجع (حول البيانات المالية المدققة

 

المدققة على رأي متحفظ أو فقرة تأكيد على حينما يحتوي تقرير المدقق حول البيانات المالية  .١٧
 ولكن المدقق مقتنع أن البيانات المالية الملخصة متسقة من  األخرىمسألة ما أو فقرة المسألة

 جميع الجوانب الجوهرية مع، أو أنها عبارة عن، ملخصٍ عادل للبيانات المالية المدققة وفقاً حيث
للمعايير المطبقة، فيجب على تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة باإلضافة إلى العناصر 

 : أن١٤في الفقرة 

ي متحفظ وفقرة تأكيد على رأيفيد أن تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة يحتوي   )أ (
  األخرى؛ وو فقرة المسألةأما  على مسألة

 :يصف  )ب (

تحفظ أو فقرة أساس الرأي المتحفظ حول البيانات المالية المدققة وذلك الرأي الم )١(
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 المدقق حول البيانات  في تقرير األخرىالتأكيد على مسألة ما أو فقرة المسألة
 ؛ و ةالمالية المدقق

 .البيانات المالية، إن وجدتتأثير ذلك على الملخصات  )٢(
 

 رأي فيجبلل حجب أو سلبيعلى رأي  ة في البيانات المالية المدققحينما يحتوي تقرير المدقق .١٨
 : أن١٤على تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة باإلضافة إلى العناصر في الفقرة 

  أو حجبسلبيرأي ة يحتوي على يفيد أن تقرير المدقق حول البيانات المالية المدقق  )أ (
 رأي؛ لل

  الرأي؛ و أو حجبسلبيس ذلك الرأي اليصف أسا  )ب (

 الرأي، من غير المناسب التعبير عن الرأي حول  أو حجبسلبينتيجة الرأي اليفيد أنه،   )ج (
 . البيانات المالية الملخصة

  
        الرأي المعدل حول البيانات المالية الملخصة

 

ة متسقة من حيث جميع الجوانب الجوهرية مع، أو أنها ليست إذا لم تكن البيانات المالية الملخص .١٩
للبيانات المالية المدققة وفقاً للمعايير المطبقة ولم توافق اإلدارة على  عادل عبارة عن، ملخصٍ

.  حول البيانات المالية الملخصةسلبيغييرات الضرورية، على المدقق أن يعبر عن رأي تال
 )  ١٥الفقرة أ: المرجع(

  
  وتنبيه القراء إلى األساس المحاسبيستخدام على التوزيع أو اإلالقيود

 مقيداً، أو حينما ينبه  تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققةإستخدامحينما يكون توزيع أو  .٢٠
تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة القراء إلى أن البيانات المالية المدققة معدة وفقاً إلطار 

اض خاصة، على المدقق أن يورد قيداً أو تنبيهاً مماثالً في تقرير المدقق حول البيانات ذي أغر
 . المالية الملخصة

  
    أرقام المقارنة

إذا احتوت البيانات المالية المدققة على أرقام مقارنة دون أن تحتوي البيانات المالية الملخصة  .٢١
على المدقق . ف معقوالً في ظروف العمليةعلى ذلك، على المدقق أن يحدد ما إذا كان هذا الحذ

 )١٦الفقرة أ: المرجع. (أن يحدد أثر الحذف على تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة
 
أعد تقرير بشأنها من قبل مدقق آخر، إذا احتوت البيانات المالية الملخصة على أرقام مقارنة  .٢٢

 المسائل التي يلزم معيار  الملخصة أيضاًبيانات الماليةيجب أن يورد تقرير المدقق حول ال
 ٧. المدقق بأن يوردها في تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة٧١٠التدقيق الدولي 

 )     ١٧الفقرة أ: المرجع(
  

                                                 
  . " والبيانات المالية المقارنةاألرقام المقابلة –المعلومات المقارنة  "٧١٠ معيار التدقيق الدولي  ٧



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

 ٨١٠معيار التدقيق الدولي   ٨٠٩ 

دقي
الت

قـ
 

  المعلومات اإلضافية غير المدققة المعروضة في البيانات المالية الملخصة
 

المعلومات اإلضافية غير المدققة المعروضة في البيانات على المدقق أن يقيم ما إذا تم تمييز  .٢٣
إذا خلص المدقق إلى أن عرض . المالية الملخصة تمييزاً واضحاً عن البيانات المالية الملخصة

البيانات المالية الملخصة عن المنشأة للمعلومات اإلضافية غير المدققة لم يتم تمييزه تمييزاً كافياً 
إذا رفضت .  اإلدارة أن تغير عرض المعلومات اإلضافية غير المدققةفعلى المدقق أن يطلب من

اإلدارة القيام بذلك فعلى المدقق أن يشرح في تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة أن 
 )١٨الفقرة أ: المرجع. (هذه المعلومات غير مغطاة بذلك التقرير

  
  يانات المالية الملخصةالمعلومات األخرى في الوثائق التي تحتوي على الب

 

 البيانات المالية  تحتوي على أن يقرأ المعلومات األخرى في الوثيقة التييجب على المدقق .٢٤
الملخصة وتقرير المدقق ذي العالقة لتحديد التناقضات الهامة إن وجدت في البيانات المالية 

 ما  يحددفعلى المدقق أنإذا وجد المدقق تناقضاً هاماً لدى قراءة المعلومات األخرى . الملخصة
 إذا تناهى إلى علم .إذا كانت البيانات المالية الملخصة أو المعلومات األخرى بحاجة إلى تنقيح

 فعلى المدقق د خطأ جوهري واضح من حيث الوقائعالمدقق لدى قراءة المعلومات األخرى وجو
 )١٩الفقرة أ: المرجع. ( يناقش هذا األمر مع اإلدارةأن

  
  ققعالقة المد

 

إذا تناهى إلى علم المدقق أن المنشأة تنوي التصريح بأن المدقق أعد تقريراً حول البيانات المالية  .٢٥
تقرير المدقق ذي الملخصة في وثيقة تحتوي على بيانات مالية ملخصة ولكنها ال تنوي تضمين 
 لم تقم اإلدارة وإذا. العالقة فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن تضمن تقرير المدقق في الوثيقة

بذلك فعلى المدقق أن يحدد وينفذ إجراءات مناسبة تكون مصممة لمنع اإلدارة من ربط المدقق 
 )٢٠الفقرة أ: المرجع. (على نحو غير مناسب بالبيانات المالية الملخصة في تلك الوثيقة

 

 قد ال يكون مشاركاً المدقق مشاركاً في إعداد تقرير حول البيانات المالية لمنشأة ما ولكنهقد يكون  .٢٦
إعداد تقرير حول البيانات المالية الملخصة، فإذا تناهى إلى علم المدقق في هذه الحالة أن في 

ى المدقق وأن البيانات المالية الملخصة مشتقة من  أن تعد بياناً في وثيقة تشير إلالمنشأة تنوي
 :  مقتنعاً بأنالبيانات المالية المدققة من قبل المدقق فعلى المدقق أن يكون

 اإلشارة إلى المدقق تكون في نطاق تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة؛ و  ) أ(

 . البيان ال يعطي انطباعاً أن المدقق قد أعد تقريراً حول البيانات المالية الملخصة  ) ب(
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غير أعاله فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن ت) ب(أو ) أ(إذا لم يتحقق ما جاء في النقطة 
أو يمكن أن تُشرك  م اإلشارة إلى المدقق في الوثيقة،البيان بحيث يتحقق ما جاء فيهما أو عد

وتضمن تقرير المدقق ذي العالقة المنشأة المدقق في إعداد تقرير حول البيانات المالية الملخصة 
ير المدقق حول إذا لم تغير اإلدارة البيان أو تحذف اإلشارة إلى المدقق أو تضمن تقر. في الوثيقة

لية الملخصة فعلى المدقق أن قة التي تحتوي على البيانات الماالبيانات المالية الملخصة في الوثي
يخطر اإلدارة أن المدقق يعارض اإلشارة إلى المدقق وعلى المدقق أن يحدد وينفذ إجراءات 

الفقرة : المرجع(مناسبة أخرى مصممة لمنع اإلدارة من اإلشارة إلى المدقق بشكل غير مناسب 
  )٢٠أ

***  
  التطبيق ومواد تفسيرية أخرى

  )٦-٥الفقرة : المرجع( قبول العملية
  

يزود تدقيق البيانات المالية التي اشتقت منها البيانات الماليـة الملخـصة المـدقق بالمعرفـة                  . ١أ
لن . المعيار المدقق فيما يتعلق بالبيانات المالية الملخصة وفقاً لهذا          ألداء مسؤوليات الضرورية  

يؤدي تطبيق هذا المعيار إلى توفير أدلة كافية ومناسبة يستند عليها الرأي حول البيانات المالية               
ليـة  ة التي اشتقت منهـا البيانـات الما       لم يقم المدقق أيضاً بتدقيق البيانات المالي      صة إذا   الملخ

  . الملخصة
  
 مـن خـالل موافقتهـا    ٦لمبينة في الفقرة    يمكن االستدالل على موافقة اإلدارة بشأن المسائل ا         . ٢أ

  . الخطية على شروط العملية
  

  ))أ(٦الفقرة : المرجع(المعايير 
 في  جب أن تظهر  يتطلب إعداد البيانات المالية الملخصة من اإلدارة أن تحدد المعلومات التي ي             . ٣أ

ـ       البيانات المالية الملخصة     ب بحيث تعرض أو تكون متسقة مـع، مـن حيـث جميـع الجوان
حتواء البيانـات الماليـة الملخـصة       إلنظراً  . ية المدققة جوهرية، ملخص عادل للبيانات المال    ال

 مجمعة ودرجة محدودة من اإلفصاح، هناك مخاطرة متزايدة تتمثـل           بطبيعتها على معلومات  
بإمكانية عدم احتوائها على المعلومات الضرورية بحيث ال تكون مضللة في الظروف، وتزداد             

  .طرة عندما ال تكون هناك معايير موضوعة إلعداد البيانات المالية الملخصةهذه المخا
   

مـا  علـى   تشتمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على تحديد المدقق لمدى قبول المعايير المطبقة                . ٤أ
  : يلي
 طبيعة المنشأة؛ و •

 الغرض من البيانات المالية الملخصة؛ و •
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 ين المقصودين للبيانات المالية الملخصة؛ و المعلومات الخاصة بالمستخدمإحتياجات •

 . ما إذا كان سيتمخض عن المعايير المطبقة بيانات مالية ملخصة غير مضللة في الظروف •
 

يمكن وضع معايير إعداد البيانات المالية الملخصة من قبل مؤسسة إعداد معايير مفوضـة أو                 . ٥ أ
الحال مع البيانات المالية كما هو موضـح        أو من قبل القانون أو النظام، وكما هو         معترف بها   

 في العديد من مثل هذه الحـاالت، فـإن المـدقق يمكـن أن     ٢١٠،٨في معيار التدقيق الدولي     
  .يفترض أن هذه البيانات مقبولة

  
حيثما ال تكون هناك معايير موضوعة إلعداد البيانات المالية الخاصة، يمكن وضع معايير من                . ٦أ

 المعـايير   تتمخض عـن  س. ل المثال بناء على ممارسة في صناعة معينة       قبل اإلدارة على سبي   
  :  بيانات مالية ملخصةالمقبولة في الظروف

 تفصح بشكل مناسب عن طبيعتها الملخصة وتحدد البيانات المالية الملخصة؛   )أ (

تبين ممن تم الحصول على البيانات المالية المدققة ومن أين أو، إذا كان هناك قانون أو   )ب (
ام ينص على أنه ال داعي لجعل البيانات المالية المدققة في متناول المستخدمين نظ

 الملخصة، المقصودين للبيانات المالية الملخصة ويضع معايير إعداد البيانات المالية
 ذلك القانون أو النظام؛ ف

 تفصح بشكل مناسب عن المعايير المطبقة؛   )ج (

 ات الصلة في البيانات المالية المدققة؛ وتتفق أو يمكن إعادة حسابها من المعلومات ذ  )د (

تحتوي، على ضوء الغرض من البيانات المالية الملخصة، على المعلومات الضرورية   ) هـ(
 .وتكون على مستوى مناسب من التجميع بحيث ال تكون مضللة في الظروف

 

 يمكن أن يكون اإلفصاح المناسب عن الطبيعة الملخصة للبيانات الماليـة الملخـصة وهويـة                . ٧أ
، يمكـن أن    )أ (٦.البيانات المالية المدققة كما هو مشار إليه في البيانات المالية في الفقـرات أ             

البيانات المالية الملخصة المعدة من البيانـات       "يكون على سبيل المثال عن طريق عنوان مثل         
  ". ٢٠س١ ديسمبر ٣١الية المدققة عن السنة المنتهية بتاريخ الم

     

  )). ز(٨الفقرة : المرجع( تقييم مدى توفر البيانات المالية المدققة
يتأثر تقييم المدقق لمسألة ما إذا كانت البيانات الماليـة المدققـة فـي متنـاول المـستخدمين                    . ٨أ

  : بة في غير محلها، يتأثر بعوامل مثل ما إذاالمقصودين للبيانات المالية الملخصة دون صعو

                                                 
   . ٩أ-٨ وأ٣، الفقرات أ"التدقيقب قة على شروط التكليفالمواف "٢١٠معيار التدقيق الدولي  ٨
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كانت البيانات المالية تصف بوضوح ممن تم الحصول على البيانات المالية المدققة ومن  •
 أين؛ 

 كانت البيانات المالية المدققة موجودة على سجل عام؛ أو •

 من وضعت اإلدارة عملية يستطيع المستخدمون المقصودون للبيانات المالية الملخصة •
   .   إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات المالية المدققةخاللها الحصول على

  
  )٩الفقرة : المرجع( الرأي صيغة

النتيجة، التي تكون مبنية على تقييم األدلة التي تم الحصول عليها من تنفيذ اإلجراءات الواردة                 . ٩أ
 تمكـن   انات المالية الملخصة مناسب   ، والتي تفيد أن الرأي غير المعدل حول البي        ٨في الفقرة   

يمكن أن يتأثر   . ٩المدقق من التعبير عن رأي يحتوي على إحدى العبارات الواردة في الفقرة             
قرار المدقق بشأن العبارة التي يجب أن يستخدمها بالممارسات المقبولـة بـشكل عـام فـي                 

  .  معينإختصاص
  

: المرجع(ق حول البيانات المالية المدققة توقيت العمل واألحداث التالية لتاريخ تقرير المدق
  )١٢الفقرة 

.  أثناء تدقيق البيانات المالية أو عقب ذلك مباشرة        ٨غالباً ما تنفذ اإلجراءات المبينة في الفقرة         . ١٠أ
 المالية، ال    تدقيق البيانات  إستكمالحينما يعد المدقق تقريراً حول البيانات المالية الملخصة بعد          

 الحصول على أدلة تدقيق إضافية أو إعداد تقرير حول آثار األحداث التي             دققيترتب على الم  
وقعت عقب تاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة ألن البيانات الماليـة الملخـصة               

  . وال تعمل على تحديثهامشتقة من البيانات المالية المدققة 
  

  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة
  عناصر تقرير المدقق

  ))أ(١٤الفقرة : المرجع(العنوان 
 تقريـر المـدقق   "مـستقل، مثـل      عبارة عن تقرير مدقق      تقريرالالعنوان الذي يشير إلى أن       . ١١أ

ت الـصلة المتعلقـة     جميـع المتطلبـات األخالقيـة ذا      ب ، يؤكد أن المدقق قد أوفـى      "المستقل
  . تقل عن التقارير التي يصدرها اآلخرونحيث يميز ذلك تقرير المدقق المسباالستقاللية، 

  
  )١٥، )ب(١٤الفقرة : المرجع(المخاطب 

العوامل التي يمكن أن تؤثر على تقييم المدقق لمدى مالءمة المخاطب فـي البيانـات               تشتمل  .  ١٢أ
، تشتمل على شروط العملية وطبيعة المنشأة والغرض من البيانـات الماليـة             المالية الملخصة 

   .الملخصة
  



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

 ٨١٠معيار التدقيق الدولي   ٨١٣ 

دقي
الت

قـ
 

  ))١)(ج(١٤الفقرة : المرجع( إفتتاحيةقرة ف
حينما يكون المدقق على علم بأن البيانات المالية الملخصة ستكون مشمولة في وثيقة تحتـوي                . ١٣أ

  بـذلك،   إذا كانت صيغة العرض تسمح     ،عتبارعلى معلومات أخرى، فقد يأخذ المدقق بعين اإل       
الية الملخصة، حيث يساعد ذلك القـراء       تحديد أرقام الصفحات التي عرضت عليها البيانات الم       

  . على تحديد البيانات المالية الملخصة التي يتعلق بها تقرير المدقق
  

  )١٦، )ح(١٤الفقرة : المرجع(تاريخ تقرير المدقق 
الشخص أو األشخاص الذين يتمتعون بصالحية معترف بها لالستنتاج بأن البيانـات الماليـة               . ١٤أ

مسؤوليتها يعتمدون على شروط العملية وطبيعة المنشأة والغرض         ولتحمل   الملخصة قد أعدت  
  . من البيانات المالية الملخصة

  
  )١٩، ١٨-١٧. ١٤الفقرة : المرجع(توضيحات 

يحتوي ملحق هذا المعيار على توضيحات تقارير المدققين حول البيانات الماليـة الملخـصة               . ١٥أ
  :التي

 تحتوي على آراء غير معدلة؛   )أ (

  من البيانات المالية المدققة التي أصدر المدقق آراء معدلة حولها، وتكون مشتقة  )ب (

  . تحتوي على رأي معدل  )ج (
  

  )٢٢-٢١الفقرة : المرجع(أرقام المقارنة 
إذا احتوت البيانات المالية المدققة على أرقام مقارنة فهناك افتراض مفاده أن البيانات الماليـة                . ١٦أ

يمكن أن تعتبر األرقام المقارنة في البيانات المالية        . ارنةالملخصة تحتوي أيضاً على أرقام مق     
 الكيفية التـي    ٧١٠يبين معيار التدقيق الدولي     . المدققة أرقاماً مقارنة أو معلومات مالية مقارنة      

يؤثر بها هذا الفرق على تقرير المدقق حول البيانات المالية بما في ذلك على وجه الخصوص                
  . دققوا البيانات المالية لفترة سابقةاإلشارة إلى مدققين آخرين 

  
قرار حذف األرقام المقارنـة       كان قرار المدقق بشأن ما إذا    على  الظروف التي يمكن أن تؤثر       . ١٧أ

 إحتياجاتمنطقياً أم ال تشتمل على طبيعة وهدف البيانات المالية الملخصة والبيانات المطبقة و            
  .بيانات المالية الملخصةالمعلومات الخاصة بالمستخدمين المقصودين لل

  
  )٢٣الفقرة : المرجع(المعلومات اإلضافية غير المدققة المعروضة في البيانات المالية الملخصة 

 على متطلبات وإرشادات ليتم تطبيقهـا حينمـا تعـرض           ٧٠٠٩يحتوي معيار التدقيق الدولي      . ١٨أ
 يمكن أن تكون مفيـدة فـي        لتي البيانات المالية المدققة ا    المعلومات اإلضافية غير المدققة مع    

  .  حينما تتم موائمتها حسب الضرورة في الظروف٢٣تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة 
  

                                                 
  . ٤٧-٤٦، الفقرات "تقارير حول البيانات الماليةالتكوين رأي وإعداد  "٧٠٠ معيار التدقيق الدولي  ٩



  ات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعملي
 

   ٨١٤ ٨١٠معيار التدقيق الدولي 

الفقرة : المرجع( المعلومات األخرى في الوثائق التي تحتوي على البيانات المالية الملخصة
٢٤(  

  

اءة معلومات أخرى مشمولة    لقر على متطلبات وإرشادات     ٧٢٠١٠يحتوي معيار التدقيق الدولي      . ١٩أ
في وثيقة تحتوي على البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق ذي العالقة والرد على التناقضات              

 متطلب فـي  الهامة واألخطاء الجوهرية المتعلقة بالحقائق، ويمكن أن تكون مفيدة في تطبيق ال           
  . إذا تمت موائمتها حسب الضرورة في الظروف٢٤الفقرة 

  
  )٢٦-٢٥الفقرة : المرجع( مدققعالقة ال

  

يمكن أن تشتمل اإلجراءات األخرى المناسبة التي يمكن أن يتخذها المـدقق حينمـا ال تتخـذ                 . ٢٠أ
 من أطراف مستخدمينى إخطار المستخدمين المقصودين واإلدارة اإلجراءات المطلوبة منها عل

جراء المدقق علـى الحقـوق      يعتمد إ . ثالثة معروفة أخرى باإلشارة غير المناسبة إلى المدقق       
  .وعليه يمكن أن يرى المدقق أنه من المناسب طلب مشورة قانونيةوالواجبات القانونية للمدقق 

  
            
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ماليـة  المستندات التي تحتوي على بيانـات       مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى في        "٧٢٠معيار التدقيق الدولي        ١٠

  ". مدققة



  عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

 )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي    ٨١٥  

دقي
الت

قـ
 

  ١ملحق 
  )١٥الفقرة أ: المرجع( 

  توضيحات التقارير حول البيانات المالية الملخصة

عبر ي.  المعد وفقاً للمعايير الموضوعةتقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة: ١التوضيح  •
يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية . عن الرأي غير المعدل في البيانات المالية المدققة

الملخصة بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية التي اشتقت منها البيانات المالية 
 . الملخصة

ل البيانات المالية الملخصة المعد وفقاً للمعايير التي وضعتها  تقرير المدقق حو:٢التوضيح  •
لقد قرر المدقق أن المعايير . اإلدارة والمفصح عنها بشكل مناسب في البيانات المالية الملخصة

 . في البيانات المالية المدققة المتحفظيعبر عن الرأي. المطبقة مقبولة في الظروف

بيانات المالية الملخصة المعد وفقاً للمعايير التي وضعتها تقرير المدقق حول ال: ٣التوضيح  •
لقد قرر المدقق أن المعايير . اإلدارة والمفصح عنها بشكل مناسب في البيانات المالية الملخصة

  . في البيانات المالية المدققةعبر عن الرأي المتحفظي. المطبقة مقبولة في الظروف

نات المالية الملخصة المعد وفقاً للمعايير التي وضعتها تقرير المدقق حول البيا: ٤التوضيح  •
لقد قرر المدقق أن المعايير . اإلدارة والمفصح عنها بشكل مناسب في البيانات المالية الملخصة

 .  في البيانات المالية المدققةسلبييعبر عن الرأي ال. المطبقة مقبولة في الظروف

يعبر . المالية الملخصة المعد وفقاً للمعايير الموضوعةتقرير المدقق حول البيانات : ٥التوضيح  •
يخلص المدقق إلى أنه من غير الممكن التعبير . عن الرأي غير المعدل في البيانات المالية المدققة

  .عن الرأي غير المعدل في البيانات المالية الملخصة
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعملي
 

   ٨١٦ )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي 

  :١التوضيح 
  :تشتمل الظروف على ما يلي

 . الرأي غير المعدل حول البيانات المالية المدققةتم التعبير عن •

 . المعايير الموضوعة إلعداد البيانات المالية الملخصة موجودة •

تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة مؤرخ بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق حول  •
  .   البيانات المالية التي اشتقت منها البيانات المالية الملخصة

  

  رير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصةتق
  ]المخاطَب المناسب[
  

، ٢٠×١ ديسمبر ٣١ والتي تتألف من الميزانية العمومية كما في  الملخصة المرفقه،البيانات المالية
 للسنة  الملخص وبيان التدفق النقدي الملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخصوبيان الدخل

 والمالحظات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة للشركة أ للسنة ية بذلك التاريخالمنته
لقد عبرنا عن رأي غير معدل حول هذه البيانات المالية في . ٢٠×١ ديسمبر ٣١المنتهة بتاريخ 

ة ال تعكس هذه البيانات المالية والبيانات المالية الملخص. ٢٠×٢ فبراير ١٥تقريرنا المؤرخ بتاريخ 
  .آثار األحداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول هذه البيانات المالية

  
بين إطار إعداد التقارير  [ة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجبال تحتوي البيانات المالية الملخص

انات المالية وبالتالي فإن قراءة البي]. المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة للشركة أ
  .ال يعتبر بديالً عن قراءة البيانات المالية المدققة للشركة أالملخصة 

   
   عن البيانات المالية١١مسؤولية اإلدارة

  ].بين المعايير الموضوعة[ المدققة وفقاً لـ لبيانات المالية ملخص لاإلدارة مسؤولة عن إعداد
  

  مسؤولية المدقق
 إجراءاتنا التي تم تنفيذها وفقاً  بناء على الملخصة البيانات الماليةحولمسؤوليتنا في إبداء الرأي تكمن 
   ". إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعمليات "، ٨١٠ار التدقيق الدولي لمعي

  
  الرأي

  تاريخ  للشركة أ للسنة المنتهية ب الملخصة المشتقة من البيانات المالية المدققةبرأينا أن البيانات المالية

                                                 
  .   معينإختصاص أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن  ١١



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

 )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي   ٨١٧ 

دقي
الت

قـ
 

)  ملخص عادل لـ عبارة عنأو( مع ، من حيث جميع الجوانب الجوهرية،متسقة ٢٠×١ ديسمبر ٣١

  ].بين المعايير الموضوعة[ـ  وفقاً لتلك البيانات المالية

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعملي
 

   ٨١٨ )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي 

  :٢التوضيح 
  :تشتمل الظروف على ما يلي

 .تم التعبير عن الرأي غير المعدل حول البيانات المالية المدققة •

قرر المدقق . ×وضعت المعايير من قبل اإلدارة وتم اإلفصاح عنها بشكل مناسب في المالحظة  •
  .  أن المعايير مقبولة في الظروف

  

  تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة
  ]المخاطَب المناسب[
  

، ٢٠×١ ديسمبر ٣١نات المالية الملخصة المرفقه، والتي تتألف من الميزانية العمومية كما في البيا
وبيان الدخل الملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص وبيان التدفق النقدي الملخص للسنة 

لشركة أ للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحظات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة ل
لقد عبرنا عن رأي غير معدل حول هذه البيانات المالية في . ٢٠×١ ديسمبر ٣١المنتهة بتاريخ 

  ٢٠.١٢×٢ فبراير ١٥تقريرنا المؤرخ بتاريخ 
  

بين إطار إعداد التقارير  [ة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجبال تحتوي البيانات المالية الملخص
وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية ]. د البيانات المالية المدققة للشركة أالمالية المطبق في إعدا

   .  يعتبر بديالً عن قراءة البيانات المالية المدققة للشركة أالملخصة ال
  

   عن البيانات المالية١٣مسؤولية اإلدارة
  .× المالحظة  حسب األساس المبين فياإلدارة مسؤولة عن إعداد ملخص للبيانات المالية المدققة

  
  مسؤولية المدقق

على إجراءاتنا التي تم تنفيذها وفقاً تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيانات المالية الملخصة بناء 
  ".  إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعمليات "، ٨١٠ار التدقيق الدولي لمعي

  
  الرأي

  لمشتقة من البيانات المالية المدققة للشركة أ للسنة المنتهية بتاريخ برأينا أن البيانات المالية الملخصة ا

                                                 
حينما يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة التي                     ١٢

نات المالية والبيانات المالية الملخصة ال تعكس آثار األحـداث التـي            تلك البيا : "اشتقت منها، تضاف الجملة التالية إلى الفقرة      
  ".  وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول تلك البيانات المالية

  .   معينإختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن    ١٣



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

 )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي   ٨١٩ 

دقي
الت

قـ
 

)  ملخص عادل لـ عبارة عنأو( متسقة، من حيث جميع الجوانب الجوهرية، مع ٢٠×١ ديسمبر ٣١

   . × حسب األساس المبين في المالحظة تلك البيانات المالية

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[



  ات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعملي
 

   ٨٢٠ )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي 

 
  :٣التوضيح 

  :تشتمل الظروف على ما يلي
 .تم التعبير عن الرأي غير المعدل حول البيانات المالية المدققة •

قرر المدقق . ×وضعت المعايير من قبل اإلدارة وتم اإلفصاح عنها بشكل مناسب في المالحظة  •
 .  أن المعايير مقبولة في الظروف

  
  

  لية الملخصةتقرير المدقق المستقل حول البيانات الما
  ]المخاطَب المناسب[
  

، ٢٠×١ ديسمبر ٣١البيانات المالية الملخصة المرفقه، والتي تتألف من الميزانية العمومية كما في 
وبيان الدخل الملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص وبيان التدفق النقدي الملخص للسنة 

قة مشتقة من البيانات المالية المدققة للشركة أ للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحظات ذات العال
 حول هذه البيانات المالية في  تدقيق متحفظلقد عبرنا عن رأي ٢٠.١٤×١ ديسمبر ٣١المنتهة بتاريخ 

  .)أنظر أدناه (٢٠×٢ فبراير ١٥تقريرنا المؤرخ بتاريخ 
  

بين إطار إعداد التقارير  [موجبة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بال تحتوي البيانات المالية الملخص
وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية ]. المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة للشركة أ

  .  البيانات المالية المدققة للشركة أ يعتبر بديالً عن قراءةالملخصة ال
   

   عن البيانات المالية١٥مسؤولية اإلدارة
  .×داد ملخص للبيانات المالية المدققة حسب األساس المبين في المالحظة اإلدارة مسؤولة عن إع

  
  مسؤولية المدقق

على إجراءاتنا التي تم تنفيذها وفقاً تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيانات المالية الملخصة بناء 
  ".  لملخصةإعداد التقارير حول البيانات المالية اعمليات "، ٨١٠ار التدقيق الدولي لمعي

  
  الرأي

برأينا أن البيانات المالية الملخصة المشتقة من البيانات المالية المدققة للشركة أ للسنة المنتهية بتاريخ 
) أو عبارة عن ملخص عادل لـ( متسقة، من حيث جميع الجوانب الجوهرية، مع ٢٠×١ ديسمبر ٣١

 هناك أخطاء وردت في البيانات ولكن. ×تلك البيانات المالية حسب األساس المبين في المالحظة 

                                                 
تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة التي       حينما يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة بتاريخ الحق لتاريخ               ١٤

تلك البيانات المالية والبيانات المالية الملخصة ال تعكس آثار األحـداث التـي             : "اشتقت منها، تضاف الجملة التالية إلى الفقرة      
  ".    وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول تلك البيانات المالية

  .   معينإختصاصالقانوني ضمن أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار     ١٥
  



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

 )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي   ٨٢١ 

دقي
الت

قـ
 

 ديسمبر ٣١  المنتهية بتاريخالمالية الملخصة إلى حد مماثل للبيانات المالية المدققة للشركة أ للسنة
٢٠×١.  
  

األخطاء الواردة في البيانات المالية المدققة مبينة في رأينا المتحفظ حول التدقيق في تقريرنا المؤرخ 
مسجالً في  مخزون الشركة المتحفظ حول التدقيق مبني على كون رأينا. ٢٠×٢ فبراير ١٥في 

 بسعر التكلفة لم تفصح اإلدارة عن المخزون. ×تلك البيانات المالية بواقع الميزانية العمومية في 
 بسعر التكلفة فقط مما يشكل حيوداً عن هما األقل ولكنها أفصحت عنهوصافي القيمة القابلة للتحقيق أي

تشير سجالت الشركة إلى أنه لو أن اإلدارة أفصحت عن . لية إلعداد التقارير الماليةالمعايير الدو
 كان سيلزم ×لصافية أيهما األقل، فإن مبلغالمخزون بسعر التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق ا

 × بواقعة المبيعات ستزدادفالقابلة للتحقيق، وعليه كانت تكللتخفيض المخزون إلى صافي القيمة 
.  على التوالي×  و× و ×حقوق المساهمين ستنخفص بواقع وكانت ضريبة الدخل وصافي الدخل و

 هذه البيانات المالية تعرض بشكل فإن أنه باستثناء آثار المسألة المبينة فيد رأينا المتحفظ حول التدقيقي
ز المالي المرك) لـ تعطي عرضاً صحيحاً وعادالً أو(عادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية 

تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ أدائها المالي و) لـ( و٢٠×١ ديسمبر ٣١للشركة أ كما في 
        .وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

    

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[

  



  ات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعملي
 

   ٨٢٢ )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي 

 
  :٤التوضيح 

  :تشتمل الظروف على ما يلي
 . حول البيانات المالية المدققةسلبيالتعبير عن رأي تم  •
قرر المدقق . ×وضعت المعايير من قبل اإلدارة وتم اإلفصاح عنها بشكل مناسب في المالحظة  •

  .  أن المعايير مقبولة في الظروف
  

  تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة
  ]المخاطَب المناسب[

 ديسمبر ٣١، والتي تتألف من الميزانية العمومية الملخصة كما في ملخصة المرفقةالبيانات المالية ال
، وبيان الدخل الملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص وبيان التدفق النقدي ٢٠×١

الملخص للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحظات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة 
  ٢٠.١٦×١ ديسمبر ٣١أ للسنة المنتهة بتاريخ للشركة 

  
بين إطار إعداد التقارير  [ة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجبال تحتوي البيانات المالية الملخص

وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية ]. المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة للشركة أ
  . عن قراءة البيانات المالية المدققة للشركة أالملخصة ال يعتبر بديالً 

   
   عن البيانات المالية١٧مسؤولية اإلدارة

  .×اإلدارة مسؤولة عن إعداد ملخص للبيانات المالية المدققة حسب األساس المبين في المالحظة 
  

  مسؤولية المدقق
جراءاتنا التي تم تنفيذها وفقاً تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيانات المالية الملخصة بناء على إ

  ".  إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعمليات "، ٨١٠ار التدقيق الدولي لمعي
  

  سلبي الالرأي
 حول البيانات المالية للشركة أ سلبي عن رأي تدقيق ٢٠×٢ فبراير ١٥عبرنا في تقريرنا المؤرخ في 

يفيد ]. سلبيبين أساس رأي التدقيق ال [سلبي أساس رأينا الوقد كان. ٢٠×١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية 
  ]. سلبيبين رأي التدقيق ال[ حول التدقيق أن سلبيرأينا ال

                                                 
حينما يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة التي                     ١٦

 األحـداث التـي     تلك البيانات المالية والبيانات المالية الملخصة ال تعكس آثار        : "اشتقت منها، تضاف الجملة التالية إلى الفقرة      
  ".    وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول تلك البيانات المالية

  .   معينإختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن     ١٧
  



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

 )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي   ٨٢٣ 

دقي
الت

قـ
 

نظراً ألهمية المسألة التي نوقشت أعاله فإنه من غير المناسب التعبير عن رأي حول البيانات المالية 
   . ٢٠×١ ديسمبر ٣١الملخصة للشركة أ للسنة المنتهية بتاريخ 

  
  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[



  ات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعملي
 

   ٨٢٤ )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي 

 
  :٥التوضيح 

  :تشتمل الظروف على ما يلي
 .تم التعبير عن رأي غير معدل حول البيانات المالية المدققة •
 . المعايير الموضوعة إلعداد التقارير المالية الملخصة موجودة •
أي غير معدل حول البيانات المالية خلص المدقق إلى أنه من غير الممكن التعبير عن ر •

  . الملخصة
  

  تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة
  ]المخاطَب المناسب[
  

 ديسمبر ٣١البيانات المالية الملخصة المرفقه، والتي تتألف من الميزانية العمومية الملخصة كما في 
 الملكية الملخص وبيان التدفق النقدي ، وبيان الدخل الملخص وبيان التغيرات في حقوق٢٠×١

الملخص للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحظات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة 
لقد عبرنا عن رأي غير معدل حول البيانات المالية . ٢٠×١ ديسمبر٣١للشركة أ للسنة المنتهة بتاريخ 

   ٢٠.١٨×٢اير  فبر١٥المذكورة في تقريرنا المؤرخ في 
  

بين إطار إعداد التقارير  [ة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجبال تحتوي البيانات المالية الملخص
وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية ]. المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة للشركة أ

  . مدققة للشركة أالملخصة ال يعتبر بديالً عن قراءة البيانات المالية ال
   

   عن البيانات المالية١٩مسؤولية اإلدارة
  ].بين المعايير الموضوعة[اإلدارة مسؤولة عن إعداد ملخص للبيانات المالية المدققة وفقاً لـ 

  
  مسؤولية المدقق

فقاً  على إجراءاتنا التي تم تنفيذها وتكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيانات المالية الملخصة بناء
  ".  إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعمليات "، ٨١٠ار التدقيق الدولي لمعي

  
  أساس الرأي السلبي

 البيانات المالية الملخصة، من حيث جميع الجوانب إتساقبين المسألة التي كانت السبب في عدم [

                                                 
ي حينما يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة الت                     ١٨

تلك البيانات المالية والبيانات المالية الملخصة ال تعكس آثار األحـداث التـي             : "اشتقت منها، تضاف الجملة التالية إلى الفقرة      
  ".    وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول تلك البيانات المالية

  .   معينإختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن    ١٩
  



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

 )الملحق (٨١٠معيار التدقيق الدولي   ٨٢٥ 

دقي
الت

قـ
 

  .]مدققة وفقاً للمعايير المطبقةالبيانات المالية ال)  ملخصاً عادالً لـ ليستأو(، مع  الجوهرية
  

  سلبيالرأي ال
 فإن البيانات المالية سلبي في فقرة أساس الرأي البرأينا أنه نظراً ألهمية المسألة التي نوقشت

 البيانات المالية المدققة للشركة أ ) أو ليست ملخصاً عادالً(الملخصة المشار إليها أعاله غير متسقة مع 
  .  ]بين المعايير الموضوعة[ وفقاً لـ ٢٠×١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية بتاريخ 

  

  ]توقيع المدقق[

  ]تاريخ تقرير المدقق[

  ]عنوان المدقق[
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